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Nie mogę milczeć. Ale nie mogę też za dużo mówić, bo 
głos jakoś mi więźnie w gardle, a poza tym za dużo tylko słów 
już padło. Moja rodzina wywodzi się z Ukrainy. W 2017 roku 
pojechałem tam, szukać widoków, czyli gleby dla swoich ko-
rzeni. Ale gdyby nawet tak nie było – to i dla nie-ziemskiego 
przybysza z Marsa dzieje się tutaj coś przerażającego. Nie 
mówię tu o bombardowaniach, krwi, śmierci i przerażeniu ludzi, 
którzy dopiero co zaczęli się czegoś dorabiać, i chcieli w swej 
naiwności żyć zwyczajnie. Mówię o matriksowym kontraście 
między realiami tam i teraz (dobrze udokumentowanymi, na 
fotografiach, w relacjach ludzi, video i poprzez wiele innych 
technik medialnych), a oficjalnymi relacjami i uzasadnieniami 
płynącymi od strony państwa rosyjskiego. Oficjalna Rosja kreuje 
rzeczywistość fantastyczną, z faktami nie mającą nic wspólnego. 

Jest to kreacja na wielką skalę, a jej głównym adresatem jest, 
jak można przypuszczać, naród rosyjski. Mieliśmy już w prze-
szłości straszliwą próbę takiej kreacji – komunizm stalinowski. 
Myślałem, że to próba nieudana, i że ten koszmar już nie wróci. 
Wrócił. Znalazł zdolnego ucznia.

Módlmy się za Ukrainę i za Jej Prezydenta. Gdy tonąl Titanic, 
wielka i bohaterska rola przypadła orkiestrze i zespołowi arty-
stów, którzy mieli bawić pasażerów. W godzinie próby i bawili, 
i ratowali, i potrafili godnie zginąć razem z innymi. Wiele lat 
później, uderzająco podobna historia zdarzyła się u brzegów 
Afryki Południowej na statku wycieczkowym Okeanos. Teraz, 
na Ukrainie, jej Prezydent, z zawodu aktor komediowy, pokazuje 
światu swoją heroiczną odwagę, poświęcenie i zdecydowanie.
Nie zostanie to zapomniane, niezależnie od tego co się zdarzy. 

Na sławu!
MAREK R. LIPIŃSKI

Rhodes University 
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Obok ironii, satyry, próby ostrzegania, a może i korygowania pewnych zachowań, obok losu ludzkiego, 
szansy, upadłej wielkości i pychy, zadumy wobec metafizycznego ogromu – częstym motywem Adama 
jest przemijanie – odwieczny temat wielu myślicieli i twórców. W rysunkach Adama symbolem przemi-
jania jest tarcza zegara. Ta płaska tarcza jest również, jakby kierującym myśli, ogólnym symbolem 
obecnej wystawy. 

A w życiu? Zegarowe „tak, tak, tak, tak” jest dla Adama wyznacznikiem przez nie podróży.
Napisał kiedyś:
                                Podróż
                                Przedzierając się przez gęstwiny czasu
                                niszczymy siebie, zranieni sekundami. 
                                Tracimy poczucie rzeczywistości 
                                pod ciężarem upływających godzin.
                                Upajamy się długością dni i tygodni,
                                plączemy w barwności miesięcy,
                                by w końcu upaść pod ciężarem lat
                                zagrzebując się w zapomnieniu
                                przez wszystkich, włącznie z sobą.
                                Tak, tak, tak, tak,
                                potwierdza posłusznie czas, 
                                zakuty przez nas 
                                w stalowych klatkach zegarów.

Póki jesteśmy w tej podróży – sformułuję to matematycznie – w sposób jednostajnie ciągły rysunki  
Adama Korpaka, w których różne elementy przemyślanie współgrają w uderzającą symbolikę, stają się 
aforyzmami rysowanymi. A Adam – w mojej ostrożności sformułowań dodam: tout proportion gardée – 
Markiem Aureliuszem, La Rochefoucauld, Lecem: bez słów, lecz węglem drzewnym, piórkiem, tuszem.

Andrzej Michał Kobos

* Adam Korpak, Remanent, (Preface Kai Nieminen), Atena, Jyväskylä  2004, 206 pp. (in Finnish, Swedish and English).
** Ilustracja okruchem doświadczeń artysty. Z Adamem Korpakiem rozmawia Andrzej M. Kobos, PAUza Akademicka 60-62/2009, str. 8-11; http://pauza.krakow.pl/60_62_2009.pdf
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Wy się trwożycie tą liczbą ogromną, 
I tą przemocą, co się zda niezłomną —? 
Cóż jednak znaczy taka ćma motłochu,
Wylęgła z prochu, czołgająca w prochu,
Którą do boju popędzają biczem,
Aby nie pierzchła przed wolnych obliczem.

Jakąż nad nami może mieć przewagę,
Zgięty niewolnik, którego odwagę
Nikt nie ocenia, co bez łez umiera,
A gdy zwycięży, całą sławę zbiera
Żelazna ręka, co go w bój wypycha,
A którą prawo nie włada, lecz pycha. —

KORNEL UJEJSKI
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