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„Jest taki chłopak, Wiktor Gorazdowski. Robi fajne rysunki” — powiedział
nam Edward Dwurnik ze trzy lata temu. Młody artysta podesłał mu swoje
prace do oceny. Rozsyłał je do wielu malarzy, na prawo i lewo, trochę po
omacku, budując swoją bazę kontaktów.
Człowiek spoza środowiska, naturszczyk, amator, samouk, jak zwał,
tak zwał. W każdym razie artysta nieprofesjonalny, który zapragnął
zmierzyć się z profesjonalnym światem sztuki. Bo kto powiedział, że brak
formalnego wykształcenia stanowi tu jakąś przeszkodę? Nie dyplom
robi artystę. Już Joseph Beuys stwierdził: „Każdy człowiek jest artystą”.
A niektórzy nawet bardziej.
Gorazdowski dobrze trafił, bo Dwurnik od razu się na nim poznał.
Przecież jego własna twórczość zasadzała się na fascynacji językiem
malarskim Nikifora, największego naiwnego malarza polskiej sztuki.
A u Gorazdowskiego łatwo odnaleźć wiele z postawy à la Nikifor.
Jest outsiderem o silnej potrzebie tworzenia. W ten sposób wyraża siebie,
oswaja świat i komunikuje się z nim, a także ujawnia swój światopogląd.
To ostatnie z kolei łączy go z Dwurnikiem, który nieustannie komentował
rzeczywistość.
I na tym koniec podobieństw, bo Wiktor Gorazdowski nikogo nie
naśladuje. Ma swój własny język wizualny. Charakterystyczny,
dopracowany i konsekwentny. Taki, który nie przeszedłby żadnego
zaliczenia na ASP, ale znowu — co z tego? Artysta stosuje indywidualne
zasady perspektywy i budowy obrazu. Wszystko rozrysowuje z precyzją
inżyniera. W obrysie wypełnia kształty kolorem, tanimi flamastrami.
Lubi opowiadać, jego prace są w najwyższym stopniu narracyjne,
często mają drugie i trzecie dno. A narratorem jest dowcipnym: nawet
w trudnych czy bolesnych scenach potrafi błysnąć żartem, odbrązowić
tematy tabu. Rzeczywistość w jego ujęciu staje się surrealna, a może po
prostu taka jest.
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Artysta z zacięciem konstruktora kreuje fantazyjne maszyny i maszynerie.
Są dziwaczne, jak te rodem z powieści Raymonda Roussela, outsidera
literatury dwudziestego wieku, ulubieńca surrealistów, który zegar na
wiatr czy kafar na słońce i wiatr opisał szczegółowo, aż po najdrobniejsze
szczegóły konstrukcji i działania.
I u Gorazdowskiego również wszystko działa na zasadach ustalonych
przez artystę-inżyniera. Wystarczy spojrzeć na przedstawiający
„osmologiczną szachownicę” rysunek zainspirowany słynnym
Mechanicznym Turkiem, osiemnastowiecznym wynalazkiem, z pozoru
genialną maszyną, a tak naprawdę sprytną mistyfikacją, do której
Gorazdowski wprowadza swoje innowacje: „Zaproponowane przeze mnie
rozwiązania techniczne w tymże urządzeniu mają charakter prototypowy
— wyjaśnia — ale, co ważne, dają realne szanse zbudowania takowej
konstrukcji oraz gwarantują jej właściwą eksploatację. Aby poprawić
czytelność przekroju, rysunek będzie zawierał opisy”.
W katalogu do kolejnej indywidualnej wystawy Wiktora Gorazdowskiego
rysunkom towarzyszą literackie miniatury Tomasza Wiśniewskiego.
Doprowadzić do spotkania tych dwóch twórców na łamach niniejszej
książki było naszym marzeniem.
Małgorzata Czyńska i Wojciech Tuleya
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“There’s this guy, Wiktor Gorazdowski. He makes cool drawings”, Edward
Dwurnik told us a few years ago. The young artist sent him some works
for evaluation. He sent them to many painters, here and there, a little
blindly, building up contacts on his own.
A man from outside the community, untrained, an amateur, self-taught,
whatever you want to call it. In any case, a non-professional artist who
wanted to see if he measured up to the professional world of art. After all,
who said that the lack of a formal education is an obstacle? It is not the
diploma that makes the artist. Even Joseph Beuys said, “everyone is an
artist”. Some more than others.
He made the right choice because Dwurnik immediately recognised his skill.
After all, his own work was based on a fascination with the
painting language of Nikifor, the greatest naïve painted of Polish art.
And in Gorazdowski, it is easy to find a lot of attitude à la Nikifor.
He is an outsider with a strong need to create. In this way, he expresses
himself, tames the world, communicates with it, as well as practicing
a worldview. The latter in turn links him to Dwurnik, who constantly
commented on reality.
And here the similarities end, because Wiktor Gorazdowski does not
imitate anyone — the similarities come from the attitude towards art.
Gorazdowski has his own individual visual language. Characteristic,
refined, and consistent. One that would never pass any exams at the
Academy of Fine Arts, but again, so what? The artist applies his own rules
of perspective and his own rules of constructing a painting. He draws
everything out, with an engineer’s precision. He fills in the outlines with
colours; he likes to use markers.
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He likes to tell stories, his works are extremely narrative, often with
a second or third hidden meaning, and the artist is a witty narrator:
even in difficult or painful scenes, he can sparkle with humous, unmask
taboo subjects. Reality as he makes it becomes surreal — or perhaps that
is simply what it is.
With the bent of an engineer, he creates fanciful machines and devices.
They are bizarre, like those from the novels of Raymond Roussel,
an outside of 20th-century literature, a favourite of surrealists,
whose wind-powered clock or sun and wind-powered pile driver are
meticulously described, down to the most minute details of construction
and operation.
In Gorazdowski’s works, too, everything works according to the rules
the artist-engineer established. We need look at the drawing depicting
the Osmilogic Chessboard, inspired by the famous Mechanical Turk,
an 18th-century invention, seemingly a brilliant machine but in fact
a clever mystification, to which Gorazdowski introduces his own
innovations. “The technical solutions I propose in this device are
prototypes”, he explains, “but, importantly, they offer a real chance
to build such a structure and to operate it properly. To improve the
readability of the cross-section, the drawing will contain descriptions”.
In the catalogue to Wiktor Gorazdowski’s first solo exhibition, the
drawings are accompanied by literary miniatures by Tomasz Wiśniewski.
It was our dream to bring these two artists together in this book.
Małgorzata Czyńska and Wojciech Tuleya

na następnej stronie: Osmologiczna szachownica
next page: Osmilogic Chessboard
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CZYNNOŚCI DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZE
— Czy zgadzasz się z oskarżeniem?
— Tak.
— Mów pełnymi zdaniami, muszę mieć to nagrane.
— Potwierdzam, że wczoraj wieczorem naczytałem się
Platona.
— Dlaczego to zrobiłeś?
— Nie wiem. Zobaczyłem tytuł, a potem straciłem nad sobą
kontrolę.
— I tylko tyle masz do powiedzenia?
— Myślę, że ma na mnie zły wpływ środowisko, w które
wpadłem. Wśród moich rówieśników stał się modny
renesansowy humanizm, Panofsky i Instytut Warburga.
— Wstydź się, gówniarzu. Znałem twojego ojca, który zawsze
cieszył się opinią znakomitego arystotelika.
— Mam to gdzieś.
— Zabrać go. Karcer i pałą przez łeb.
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DIABŁA SIĘ NIE BOI, KTO PRZY KRZYŻU STOI
— Niech ksiądz natychmiast przestanie!
— Nie przestanę. Zbyt długo żył w niewiedzy, omamiony
swoimi rojeniami.
— Czy ksiądz nie słyszy, jak on krzyczy i cierpi?
— Dziecko, gdy się rodzi, również krzyczy, tak i on budzi się
teraz do nowego, lepszego życia.
— Przecież ksiądz zburzy cały jego światopogląd!
— To nie światopogląd, tylko mentalne więzienie.
— Tak naprawdę wiara w istnienie diabła była jedyną rzeczą,
która trzymała go przy życiu!
— Niestety, drogie dzieci, od czasów Orygenesa wiadomo,
że piekło jest puste i wszyscy z tym faktem musimy jakoś
żyć dalej.
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HIERARCHIZACJA SPOŁECZNA
Bóg lubi porządek. Gdyby było inaczej, nie byłby Bogiem.
Wszystko musi mieć swoje miejsce, a każdy powinien znać
swoje miejsce.
Smuci mnie, ilekroć widzę gdzieś koty kurzu lub jednostki
wyrywające się z szeregu. Prawdę mówiąc, w takich zjawiskach
dostrzegam element diabelski.
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ISTOTA AURYCZNA
Suplementując witaminę D, mogłem sobie pozwolić
na zupełne niewychodzenie z domu i sen w ciągu dnia.
Na początku trochę tęskniłem za światem, ale po jakimś
czasie zrozumiałem, że nie było to miejsce dla mnie.
Mój nowy znajomy jest bardzo dowcipny czy też, precyzyjniej
mówiąc, uczy mnie dowcipu: zawsze znika, ilekroć zaczynam
traktować go zbyt poważnie.
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KOBIETA ZALATANA
Kobiecość to moc, życie, pełnia życia. To również głęboka
wrażliwość, a także głębia w ogóle. I o tym właśnie traktuje
sztuka Wiktora Gorazdowskiego. Najlepiej ująłem to
w pewnym zagranicznym piśmie branżowym, dlatego
pozwolę sobie w tym miejscu zacytować samego siebie:
„W swojej twórczości Gorazdowski próbuje wydobyć na jaw
to, co ze swej istoty jest niedostępne każdemu mężczyźnie:
tajemnicę krwi, narodzin i Księżyca”.
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NIE MA JAK U MAMY
— No chyba nie odmówisz mamusi?
— Gdybyś odmówił, byłbyś taki sam jak ojciec.
— Zupa ci ostygnie.
— Jesteś taki sam jak ojciec.
— Po co będziesz wychodził.
— Jak wyjdziesz, będzie mi smutno.
— Zjedz coś, bo mi smutno.
— Kupiłam ci książkę Ericha Neumanna „Wielka Matka”.
— Otóż Matka, kobieta w ogóle to symbol życia; mężczyzna
zaś to powietrze i chmury.
— Najadłeś się już? Ile ty jesz...
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POSIEDZENIE WIELCE SZANOWNEJ KOMISJI
DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
— Chodzić?
— Nie potrafi.
— Myśleć?
— Nie potrafi.
— Wyobraźnia?
— Żadnej.
— Nawet erotycznej?
— Nawet erotycznej.
— Coś z niego będzie?
— Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie będzie
z niego niczego.
— No dobrze. W takim razie proszę wpisać do rejestru,
co następuje.
— Co następuje?
— Człowiek ten nie jest ani pełny, ani sprawny.
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SPOKÓJ, KTÓRY ZABIJA
Kiedyś miałem znajomego, któremu podczas jednej rozmowy
nagle odpadła ręka. Rozleciała się jak stary, zwietrzały
papirus. Zrobiło się spore zamieszanie, głównie wywołane
kurzem i nieprzyjemnym zapachem. Gdy jednak się
uspokoiło i przestaliśmy kaszleć, popatrzyłem na niego
i zapytałem:
— Naprawdę nie domyślałeś się, że nie żyjesz?
— Nic a nic.
Ja już wcześniej to podejrzewałem, bo wiedziałem,
że spotykał się z różnymi podejrzanymi typkami.
Chciał mi jeszcze coś opowiedzieć, ale odpadła mu szczęka;
po chwili cały się rozsypał.
Widocznie miałem z nim nieuświadomiony problem
psychiczny, bo po tych wydarzeniach poczułem jakiś błogi,
głęboki spokój.
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STUDIUM KUMULACJI BODŹCÓW
Jak go zapamiętałem? Był człowiekiem bardzo spokojnym
i małomównym. Prowadził życie pustelnika czy też, ujmując
rzecz w terminach współczesnych: pracował zdalnie.
Ale trzeba podkreślić, że na pewno nie był samotny.
Zawsze miałem wrażenie, że żyje w nim całe społeczeństwo.
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ŚWIĘTY ORNITOSŁAW
Jak wiadomo, poganie oddawali się sztuce wróżenia z lotu
ptaków, tak zwanej ornitomancji. Święty Ornitosław był
ostrym przeciwnikiem tego zwyczaju. Twierdził,
że z zachowań ptaków można co najwyżej wnosić
o przeszłości, ale nigdy o przyszłości. Papiestwu spodobała
się ta zdroworozsądkowa teoria.
Dlatego proces beatyfikacyjny św. Ornitosława zakończył
się w trybie przyspieszonym. Trybunał Beatyfikacyjny
miał bardzo łatwe zadanie: jego świętość stwierdzono
na podstawie zachowań kilku wróbli.
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ULOTNOŚĆ WIEDZY, STAŁOŚĆ MĄDROŚCI
— Wiesz, o czym sobie wczoraj pomyślałam?
— Nie wiem.
— Nie domyślasz się?
— W ogóle.
— A chciałabyś w ogóle to wiedzieć?
— No powiedz mi, o czym wczoraj myślałaś.
— A nieważne już.
— Dlaczego?
— A nie wiem. Nawet już nie pamiętam.
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ZOPTYMALIZOWANE WARUNKI PRACY
Jak obliczono, rdzenni mieszkańcy Australii, by zaspokoić
wszystkie swoje potrzeby bytowe, pracują średnio cztery
godziny dziennie: przez resztę czasu oddają się obowiązkom
kultowym, filozofii, a nawet — jak nazywa rzecz po imieniu
Claude Lévi-Strauss — snobizmowi.
Mieszkaniec Zachodu potrzebuje na pracę około ośmiu
godzin; później musi odpoczywać.
Nie wypadamy więc najlepiej w tym porównaniu, ale wydaje
mi się, że statystyki burzą nam nasi zmarli. Ci bowiem,
utraciwszy wiarę religijną, nie potrafią już myśleć o niczym,
co maskują obsesyjnym pracoholizmem.
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ŻYCIE NA DNIE TO OCEAN MOŻLIWOŚCI
Arogancja istot lądowych jest dość zabawna. Wystarczy
popatrzeć na jakikolwiek globus, by zdać sobie sprawę,
że wbrew urojeniom o własnej wielkości należymy do
mniejszości. „Prawdziwe życie jest gdzie indziej” — każdy
zna to tak nadużywane zdanie. Niemniej mało kto rozumie
jego głębię.
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INVESTIGATIVE ACTIONS

“Do you plead guilty?”
“Yes.”
“Speak in full sentences, I have to have it on record.”
“I confirm that last night, I read Plato.”
“Why did you do it?”
“I don’t know. I saw the title and then lost control.”
“Is that all you have to say?”
“I think the crowd I’ve fallen in has been a bad influence on
me. People my age are really into Renaissance humanism,
Panofsky and the Warburg Institute.”
“You should be ashamed of yourself, kid. I knew your father;
he’s always had the reputation of an excellent Aristotelian.”
“Like I care.”
“Take him away. Solitary confinement and a beating.”
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HE WHO STANDS BY THE CROSS IS NOT AFRAID OF THE DEVIL

“Stop immediately, father!”
“I will not stop. He’s lived too long in ignorance,
deluded by his own fantasies.”
“Can’t you hear him screaming and suffering?”
“A child also cries when they’re born, just like he’s
waking to a new, better life.”
“You’ll destroy his whole world view!”
“It’s not a world view, but a mental prison.”
“But his belief in the devil’s existence was the only
thing keeping him alive!”
“Unfortunately, dear children, we’ve known since the time
of Origen that Hell is empty, and we all have to live with
that fact.”
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SOCIAL HIERARCHISATION

God likes order. If it were any different, he wouldn’t be God.
Everything must have its place, and everyone should know
their place.
It saddens me to see dust bunnies somewhere, or individual
breaking ranks. To be honest, I see a devilish element in such
phenomena.
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AN AURIC BEING

I was taking vitamin D supplements, so I could sleep during
the day, never leaving the house. At the start, I missed the
world a little, but after a while, I understood that it was not
a place for me.
My new friend is very witty, or more precisely, he is teaching
me wit: he always disappears whenever I start taking him too
seriously.
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A PATCHED WOMAN

Femininity is power, life, the fullness of life. It is also a depth
of sensitivity; it is generally a depth. And that’s what Wiktor
Gorazdowski’s play is about. I captured the idea best in
a foreign industry periodical, if I may quote myself here:
“In his work, Gorazdowski tries to bring to light what in its
essence is inaccessible to all men: the mystery of blood,
birth and the Moon.”

52

THERE’S NO PLACE LIKE MOTHER’S HOME

“You won’t say no to your mummy, will you?”
“If you said no, you’d be just like your father.”
“Your soup will get cold.”
“You’re just like your father.”
“What do you want to go out for?”
“If you go out, I’ll be sad.”
“Eat something, you’re making me sad.”
“I bought you Erich Neumann’s The Great Mother.”
“The Mother, the woman in general, is a symbol of life;
the man is air and clouds.”
“Have you eaten enough? You don’t eat enough . . .”
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MEETING OF THE VERY HONOURABLE COMMISSION
FOR DISABILITY LEVEL ASSESSMENT

“Walking?”
“Can’t.”
“Thinking?”
“Can’t.”
“Imagination?”
“None.”
“Not even erotic?”
“Not even erotic.”
“Will he amount to anything?”
“In all probability, he will not amount to anything.”
“All right. Please write in the register as follows.”
“What follows?”
“This man is neither on the level nor able.”
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THE KILLING CALM

I had an acquaintance once, whose arm suddenly fell off
during a conversation. It just fell apart, like old, fragile
papyrus. There was quite a lot of commotion, mainly caused
by the dust and the unpleasant smell. But when things
calmed down and we stopped coughing, I looked at him
and asked,
“Did you really have no idea that you weren’t alive?”
“Not a clue.”
I had suspected earlier because I knew he had been meeting
with some suspicious people.
He wanted to tell me something else, but his jaw fell off;
after a moment, he crumbled to dust completely.
Apparently I had an unconscious mental problem with him
because after these events, I felt a blissful, deep calm.
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STIMULUS CUMULATION STUDY

How do I remember him? He was a very quiet and taciturn
man. He led the life of a hermit, or to put it in modern
terms: he worked remotely. But I should emphasise that
he was certainly not lonely. I always had the impression
that the whole of society lived in him.
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SAINT ORNITHOSLAV

As we know, the pagans practised the art of divination from
the flight of birds, so-called ornithomancy. Saint Ornithoslav
was a fierce opponent of this custom. He claimed that one
can at most deduce the past from the behaviour of birds, but
never the future. The papacy liked this common-sense theory.
That is why the beatification proceedings of Saint Ornithoslav
ended in an expedited procedure. The Beatification Tribunal
had a very easy task: his holiness was established on the basis
of the behaviour of a few sparrows.
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THE TRANSIENCE OF KNOWLEDGE, THE CONSTANCY OF WISDOM

“Do you know what I thought about yesterday?”
“No.”
“Can’t you guess?”
“Not at all.”
“Would you like to know at all?”
“OK, tell me what you thought about yesterday.”
“It doesn’t matter anymore.”
“Why?”
“I don’t know. I don’t even remember anymore.”
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OPTIMISED WORKING CONDITION

It has been calculated that the indigenous people of
Australia, in order to satisfy their subsistence needs,
work an average of four hours a day; the rest of the time,
they devote to worship duties, philosophy, and even
— as Claude Lévi-Strauss calls it by its name — snobbery.
A Westerner needs about eight hours to work; after that,
they need to rest.
So we don’t come off too well in this comparison, but
I think the statistics are upset by our dead. They, having
lost their religious faith, can no longer think about
anything, which they mask with obsessive workaholism.
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LIFE AT THE BOTTOM IS AN OCEAN OF POSSIBILITIES

The arrogance of land-dwelling creatures is quite amusing.
You only have to look at any globe to realise that contrary
to our delusions of grandeur, we are in the minority.
“The real life is elsewhere” — everyone knows this
overused saying. Few understand its depth.
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Rysunki powstały w latach 2018–2021. Wykonane
są cienkopisem i flamastrem na papierze.
Formaty rysunków prezentowanych na stronach:
8–9, 26–27, 34–35, 46–47, 53, 56, 60: 61 × 43 cm
12–13, 16–17, 42–43, 48, 49, 59: 42 × 29,5 cm
19, 21, 23, 29, 31, 37, 50–52, 54, 55, 57 i okładka:
29,5 × 42 cm
39, 58: 43 × 61 cm
The drawings were created in 2018–2021, using
fineliner and marker on paper.
Format of works — pages:
8–9, 26–27, 34–35, 46–47, 53, 56, 60: 61 × 43 cm
12–13, 16–17, 42–43, 48, 49, 59: 42 × 29,5 cm
9, 21, 23, 29, 31, 37, 50–52, 54, 55, 57 and cover:
29,5 × 42 cm
39, 58: 43 × 61 cm
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wiktor gorazdowski
Urodzony w 1979 roku w Warszawie.
„Co do mojego wykształcenia, to chyba można to zawrzeć w zwięzłej
formie: zawód porzucony — inżynier i konstruktor silników
spalinowych, zawód wyuczony — ekonomista, zawód wykonywany
— artysta malarz, ilustrator i rysownik, zawód docelowy — święty.”
Te słowa artysty Wiktora Gorazdowskiego mogłyby starczyć za
intrygujące wprowadzenie do jego twórczości i osobowości. Po
studiach na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki
Warszawskiej zwrócił się w stronę sztuki. Bezpośrednim impulsem było
zobaczenie wystawy artysty naiwnego Tadeusza Głowali w 2010 roku.
Kolorowe rysunki Wiktora Gorazdowskiego to interesujące połączenie
formy i treści. Forma tych prac, to staranny kontur wypełniony kolorem,
treść jest głęboko egzystencjalna, zresztą nie pozbawiona humoru,
a efekt — surrealny.
wiktor gorazdowski
Born in 1979 in Warsaw.
“I think my education can be briefly summed up as follows: abandoned
profession — engineer and combustion engine constructor, learned
profession — economist, practised profession — painter, illustrator
and draughtsman, target profession — saint.”
These words by the artist Wiktor Gorazdowski would suffice as an
intriguing introduction to his work and personality. After his studies
at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
of the Warsaw University of Technology, he turned towards art — the
immediate impulse was seeing the exhibition of native artist Tadeusz
Głowala in 2010.
Wiktor Gorazdowski’s colourful drawings are a fascinating combination
of form and content. The form of these works is a careful contour filled
with colour, the content is deeply existential, not devoid of humour,
and the effect — surreal.
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