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Micha³ Bajsarowicz
1963
urodzony w Drawsku, 1986-1992 – studia w PWSSP w Poznaniu, od 1992 liczne realizacje
scenografii teatralnych i architektury wnêtrz w Polsce, Niemczech, W³oszech i Austrii
WYSTAWY: 1987 Herford/Niemcy, Galerie Fritzen, 1989 Cogeneliano/W³ochy; Poznañ, Galeria O.N.,
1990 Gorzów Wlkp., Galeria Spichlerz, Lwów/Ukraina, 1991 Zielona Góra BWA-Galeria, 1992
Leoben/Austria, Galeire Payer; Gdañsk BWA-Galeria, 1993 GorzówWlkp., 1994 Zielona Góra, Galeria
U JadŸki, 1995 Eibiswald/Austria, 1996 Kindberg/Austria, 1997 Gorzów Wlkp., Galeria Relax, 1998
Istanbu³/Turcja; Triest/W³ochy, 1999 Kostrzyn, 5.Miêdzynarodowy Plener Malarski, Galeria Dialog;
Zielona Góra, Galeria Art.; Herford, Galerie Fritzen, 2000 Kostrzyn, 6.Miêdzynarodowy Plener
Malarski, Galeria Dialog; Leoben/Austria, Miêdzynarodowe Dni Sztuki Nürnberg „Chronos ein Tag”
Gorzów Wlkp. Muzeum Miejskie, 2001 Leoben/Austria Galerie Payer; Berlin/Niemcy Kunst und
Literaurwerkstatt Hohenschönhausen; Oranienburg/Niemcy „Formwelten“; Erlangen/Niemcy
„Nachtwachen“ Herz Jesu – Kirche, 2002 Innsbruck/Austria Miêdzynarodowe Dni Sztuki, 2003
Ilmenau/Niemcy Kleine Galerie; Berlin/Niemcy Aspria; Gorzów Wlkp. Galerie BWA, 2005 Galerie
Focus Warszawa; „Fachwerk“ Bad Salzuflen; Alte Gärberei Schondorf „Old Factory Zielona Góra, BWA
w Pile; Lamus Gorzów Wlkp.
1963 geboren in Drawsko/Polen, 1986-1992 Studium an der Kunstakademie Poznañ, seit 1992
Gestaltung diverser Bühnenbilder und Theaterplastiken undebenso Entwicklung und Ausführung verschiedener innenarchitektonischer Projekte in Polen, Deutschland, Italien und Österreich.
AUSSTELLUNGEN: 1987 Herford, Galerie Fritzen, 1989 Cogeneliano/Italien, Poznañ/Polen, Galerie
O.N., 1990 Gorzów Wlkp./Polen, Galerie Speicher; Lwow/Ukraine, 1991 Zielona Góra/Polen, BWA
Galerie, 1992 Leoben/Österreich, Galerie Payer; Gdañsk/Polen, Bwa-Galerie, 1993 Gorzów
Wlkp./Polen, 1994 Zielona Góra/Polen Galerie u JadŸki, 1995 Eibiswald/Österreich, 1996
Kindberg/Österreich, 1997 Gorzów Wlkp./Polen Galerie Relax, 1998 Istanbul/Türkei; Triest/Italien,
1999 Kostrzyn/Polen 5.Internationales Plenair fürMalarei Galerie Dialog; Zielona Góra/Polen;
Herford, Galerie Fritzen, 2000 Kostrzyn/Polen 6. Internationale Stelrische Kunsttage; Nürnberg
„Chronos ein Tag“; Gorzów Wlkp./Polen Stadtmuseum, 2001 Leoben/Österreich Galerie Payer; Berlin
Kunst und Literaturwerkstatt Hohenschönhausen; Oranienburg „Formwelten”; Erlangen „Nachtwachen“
Herz Jesu-Kirche, 2002 Innsbrück/Österreich Internationale Kunstmesse; Leoben/Österreich
Internationale Steirische Kunsttage, 2003 Limenau Kleine Galerie; Berlin Aspria; Gorzów Wlkp./Polen
Galerie BWA, 2005 Galerie Focus Warszawa; „Fachwerk” Bad Salzuflen; Alte Gärberei Schondorf „Old
Factory Zielona Góra, BWA Pi³a; Lamus Gorzów Wlkp.
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Akt, 150x130, akryl, p³yta

Akt, 120x100, akryl, p³yta
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Gabriela Balcerzakowa

Miszka
Podejmuj¹c sympatyczn¹ propozycjê redakcji „Pro Libris” przedstawienia wybranej
sylwetki Artysty z Gorzowa, nie przypuszcza³am nawet, ¿e zapêdzê siebie w tak skomplikowan¹ matniê. Kogo przedstawiæ?, o kim
napisaæ? „Po zas³ugach” (i jakich), po popularnoœci (czym mierzonej), towarzyskim siê
udzielaniu…? A mo¿e o kimœ niedocenionym,
czekaj¹cym „norwidowskiego wnuka” i odkrywcy? W koñcu, pod pretekstem nie
zak³ócania charakteru i stylu sta³ej rubryki,
zadzwoni³am do redakcji z ¿¹daniem szczegó³owego sprecyzowania oczekiwañ. Otrzymawszy je upewni³am siê, ¿e napisaæ muszê
o Miszce, to jest Michale Bajsarowiczu1.
Artysty nie trzeba przedstawiaæ, bo ma
zas³ugi, popularnoœæ, sympatiê nie tylko tzw.
œrodowiska. A przy okazji podjêcia tego tematu mogê „upiec w³asn¹ pieczeñ” – pomyœla³am – i wróciæ do sytuacji sprzed lat (zdaje
siê w r. 1990?), gdy napisa³am po raz pierwszy o nieznanym, bardzo w moim odczuciu
utalentowanym studencie, który sta³ na rozdro¿u twórczoœci i bana³u, prosz¹c go
bezczelnie i wprost o porzucenie sprzedaj¹cych siê œwietnie „marszczonek”.
Bajsarowicz potraktowa³ to jako ostrze¿enie albo – w co bardziej wierzê – po prostu
dojrza³ i pozosta³ rasowym malarzem, który
od czasu do czasu sta³y temat swojej twórczoœci, czyli figurê cz³owieka, ogl¹da i realizuje w innym tworzywie. To rodzaj „odpoczynku
od malarstwa”, próba chwycenia dystansu;
niezmienny pozostaje temat oraz sta³a cecha
wybranego materia³u i jêzyka: klasyka, to jest
o³ówek, wêgiel, miedziana blacha, br¹z,
drewno.
¯artobliwie, ale pewnie nie do koñca,
mówimy, ¿e Micha³ potrafi wszystko; wiele

razy doœwiadczaliœmy, ¿e momentalnie oswaja i czyni sobie pos³usznym materia³, którego
dotyka po raz pierwszy i robi to z wielk¹ artystyczn¹ odwag¹ i swobod¹. Podkreœlam s³owo
„artystyczn¹”, bo stosunek Micha³a Bajsarowicza do sztuki nie jest swobodny; zawsze by³
i jest pe³en rewerencji (by nie u¿yæ i nadu¿yæ
s³owa „szacunek).
Jak sam podkreœla, „obsesj¹” jego twórczoœci jest ludzkie cia³o. Ten dominuj¹cy temat stanowi przedmiot nieustannych
doœwiadczeñ formalnych, podejmowanych
bez podtekstów – co artysta podkreœla –
egzystencjalnych, kulturowych czy spo³ecznych2. W rozmowie redakcyjnej 3 wyra¿a to
bez ogródek: ja po prostu wa³kujê jeden
temat.
Przygl¹dam siê poczynaniom Micha³a od
wielu lat z niegasn¹cym zainteresowaniem,
podskórnie wyczuwaj¹c s³absze jego chwile,
gdy iloœæ i ³atwoœæ pozyskania zamówieñ na
obrazy najpierw dzia³a energetyzuj¹co, ale w
istocie przyt³acza i przybli¿a do komercji
(stawiaj¹cej ³apki na niejednego artystê) i z
tego kibicowania wynikaj¹ nastêpuj¹ce konstatacje :
1. ma g³êboko w sobie zakodowan¹ uczciwoœæ malarza, nie pozwalaj¹c¹ mu zanadto
niebezpiecznie zbli¿yæ siê do malowania
schlebiaj¹cego gustom,
2. jego koronnym jêzykiem wypowiedzi
jest rysunek.
W³aœnie w cechach tego podstawowego
i pierwszego w dziejach sztuki narzêdzia,
w sposobie rysowania, najpe³niej wyra¿a siê
temperament tego artysty; jest to mieszanka stanowczoœci i niezdecydowania, m³odzieniaszkowatoœci i dojrza³oœci, a wszystko to
z wyraŸn¹ dominant¹ ³agodnej nieœmia³oœci.

1. Ur. w Drawsku Pomorskim w 1963 roku.
2. Zob. Pismo literacko-artystyczne „Lamus” nr 14, 2006 rok.
3. Tamże, s. 37.
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Taka jest kreska rysunku Bajsarowicza. Czy
taki jest Micha³ – tego nie powiem g³oœno.
Pewne jest, ¿e tkwi on „po uszy” w szponach
rysunku: nie tylko maluje rysuj¹c, ale te¿
miesza techniki i wprowadza rysunek in
extenso do obrazu; proszê te¿ zwróciæ
uwagê na rzeŸby tego autora, na rysunkowy
charakter ich obrysu oraz cechy krawêdzi.
Wspania³ym doœwiadczeniem i dowodem
na tezê, by³ cykl wykonanych przez Bajsarowicza rysunków na miedzianych blachach,
gdzie spotka³a siê z jednej strony miêkkoœæ
materii, wdziêcznie przyjmuj¹cej „ciosy”
(miedŸ), z drugiej - brutalnoœæ i twardoœæ rylca, prowadzonego z si³¹, rozmachem i pasj¹.
Có¿ powiedzieæ o artyœcie uznanym i utalentowanym, którego potencja³ twórczy
wskazuje, ¿e prawdziwy sukces znajduje siê

4. Ib., s.38.
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tu¿-tu¿, w zasiêgu jego rêki, ale wci¹¿ jest
przed nim? Naturalnie ¿yczyæ siêgniêcia
tego, o czym marzy, a co wyrazi³ wprost
w rozmowie: Chcia³bym potrafiæ rêk¹ zrobiæ
to, co mam w g³owie od pocz¹tku do koñca,
bez ¿adnych kompromisów, dodaj¹c zaraz
a to bardzo trudne 4.
Swoje marzenie artysta wyrazi³ prosto
i – wydaje siê – szczerze. Oznacza ono
w gruncie rzeczy zmaganie siê z w³asn¹ s³aboœci¹. Jest marzeniem wszystkich poszukiwaczy: podró¿ników, badaczy, odkrywców,
naukowców, poetów, artystów. Wielu ma
szansê, niewielu udaje siê dojœæ celu. Micha³
Bajsarowicz zdaje siê zmierzaæ wprost
do odkrycia tajemnicy tego, co tak wymyka
siê naszemu poznaniu. Muzy wci¹¿ mu
sprzyjaj¹.

Kazimierz Piotrowski

Sztuka krytyczna
wobec Koœcio³a wojuj¹cego
- Leszka Knaflewskiego przyczynek do tzw. polityki historycznej

Gdzie ty, jako ksi¹dz powiód³byœ rodaków?
- W spokojn¹ krainê, gdzie religia nie
powoduje drastycznych napiêæ.
Leszek Knaflewski [w wywiadzie1]
Wystawa Killing me softly! w Galerii „Nowy
Wiek” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze, chocia¿ w prasie zosta³a profilaktycznie oswojona i zapowiedziana jako pozbawiona skandalicznych pierwiastków, w rzeczywistoœci mo¿e wywo³ywaæ ¿ywe reakcje
i namys³ Koœcio³a. Mamy bowiem – dziêki
inwencji Knaflewskiego i jego kuratora
Leszka Kani – kolejny pretekst (po recenzji
w ,,Exicie” 2006, nr 1) do rozró¿nienia:
hard-religii, która rodzi drastyczne napiêcia,
bo przynosi na œwiat – by odwo³aæ siê do
Ewangelii – miecz (etc., jak w light-boxach
Knaflewskiego), by zniszczyæ dzie³a ksiêcia
tego œwiata (przeciwnika Boga), oraz softreligii, która nie wyklucza, ¿e nawet szatan
– wedle niektórych nowoczesnych teologów
– zostanie w koñcu zbawiony. W tym sensie
mo¿na mówiæ o przejœciowoœci hard i wy¿szoœci soft-religii, która jako eschatologiczny
cel jest z ducha ekumeniczna, ³agodz¹ca
napiêcia, rozwi¹zuj¹ca konflikty, podejmuj¹ca
nawet próby t³umaczenia Pisma Œwiêtego na
jêzyk hip-hopowców (jak ksi¹dz dr Andrzej
Dragu³a – rzecznik zielonogórskiej Kurii obecny na wernisa¿u) i wyci¹gaj¹ca rêkê – póki co
– nawet do dzieci diab³a. Tak¿e do tych,
którzy dzia³aj¹c w Koœciele, czyni¹ z niego
kolejny konsumpcyjny produkt pop-kultury
(coœ w rodzaju Catolic-Cola), czy – co gorsze

- uprawiaj¹ sztukê ob³apiania (w sensie
Aleksandra Fredry), jak sugeruje Knaflewskiego film Spirit, podejmuj¹cy kwestiê
molestowania nieletnich.
Tymczasem po mieœcie zaczê³a kr¹¿yæ
plotka, poparta rzekomo autorytetem prasowej publikacji, jakoby na wystawie pojawi³
siê wizerunek ksiêdza terrorysty. Nie trzeba
chyba dowodziæ, ¿e w dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce (i dekoniunktury dla tzw.
sztuki krytycznej, w tym dla wszelkiej maœci
krytyków Koœcio³a, bluŸnierców i irregulares)
podejrzenie o irreligiê dla dyrektorów i kuratorów placówek eksponuj¹cych tego typu
dzie³a musia³o byæ nie lada prze¿yciem!?
Jeœli nasze przypuszczenie jest na rzeczy,
to przecie¿ alibi nie trudno im podsun¹æ,
a równowagê psychiczn¹ ³atwo odzyskaæ,
jeœli rozwa¿y siê serio postulat obecnej narodowo-katolickiej w³adzy, by uprawiaæ tzw. politykê historyczn¹. Gdzie lepiej rozwa¿yæ
dawn¹ omnipotencjê Koœcio³a i fantazjê naszego duchowieñstwa z ukazaniem widoków
na przysz³oœæ, jeœli nie w publicznym muzeum
konserwuj¹cym i projektuj¹cym pamiêæ
naszego narodu? Wszystko zatem zgodne
z prawem. Trzeba po prostu oddaæ Koœcio³owi sprawiedliwoœæ! A wszystko ku pokrzepieniu naszych katolickich serc, jak onegdaj
ksi¹dz Piekarski, jezuita, uczyni³ do kompanionów Jana Chryzostoma Paska egzortê
w ten sens, gdy szykowali siê pomœciæ na
luterañskich Szwedach okropnoœci potopu:
Lubo wdziêczna jest Bogu ofiara ko¿da
z serca szczerego dana, osobliwie kto krew
swojê za dostojeñstwo Jego œwiêtego na

1 Artur Łukasiewicz, Kiedy artysta ubiera się w sutannę; Rozmowa [z Leszkiem Knaflewskim] o wystawie, ,,Gazeta Wyborcza” 23 I 2006 (Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski).
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plac niesie Majestatu, najmilsza ze wszystkich victima. Za có¿ pob³ogos³awi³ Abrahamowi, ¿e wszystek œwiat jego odziedziczy³o
plemiê? Tylko za to, ¿e za jedno boskie rozkazanie z ochot¹ krew ukochanego konsekrowa³ Izaaka. Wo³a na nas krzywda boska
od tego narodu poniesiona; wo³aj¹ œwi¹tnice
Pañskie od nich po ca³ej Polszcze sprofanowane; wo³a krew braci naszych i ojczyzna rêk¹ ich spustoszona; wo³a na ostatek
Najœwiêtsza Panna, Matka Boska, której
imienia przeczystego ¿e ten naród jest
bluŸnierc¹, ¿ebyœmy za te ujêli siê szczerze

nam imiê Jezus, i w przyczynie Przenajœwiêtszej Jego Matki, do której wo³am:
Vindica honorem Filii Tui. Przyczyn¹ swoj¹,
Matko, u Syna spraw to, ¿eby tê raczy³
pob³ogos³awiæ imprezê, ¿eby tê zacn¹
kawaleryj¹ szczêœliwie z tego upa³u raczy³
wyprowadziæ i na dalszy zaszczyt swego
Boskiego konserwowaæ Majestatu. Tych tedy
w przedsiêwziêt¹ drogê dajê wam wodzów,
zastêpców, opiekunów; w tym gruntown¹
pok³adam nadziejê, ¿e was wszystkich
powracaj¹cych w dobrym witaæ bêd¹ zdrowiu. [por. J. Ch. Pasek, Pamiêtniki]

pretensyje, ¿eby w osobach naszych widzia³
jeszcze œwiat nieumar³¹ przodków naszych
s³awê i fantazyj¹. Niesiecie tu, odwa¿ni
kawalerowie, z Izaakiem krew swojê na ofiarê
Bogu; upewniam was imieniem boskim, ¿e
kogo Bóg jako Izaaka sam¹ jego kontestuj¹c
siê intencyj¹ zdrowo z tej wyprowadzi okazyjej, i s³aw¹ dobr¹, i wszelkim swoim kompensowaæ mu to [bêdzie] b³ogos³awieñstwem;
kogo by zaœ cokolwiek potka³o, za Najœwiêtszy Majestat i Matki Jego wylana kropla
krwie, by najciê¿sze, wszystkie obmyje grzechy i wieczn¹ bez w¹tpienia, w niebie zgotuje
koronê. Oddajcie¿ siê temu, który dziœ ubogo
dla was w jase³eczkach po³o¿ony, krew swojê
ochotnie dla zbawienia waszego ofiaruje
Bogu Ojcu. Ofierujcie¿ te swoje teraŸniejsze
actiones w nadgrodê jutrzennego nabo¿eñstwa, które zwyczajnie o tym czasie odprawiemy witaj¹c nowego goœcia – Boga w ciele
ludzkim na œwiat zes³anego. A ja w Tym mam
nadziejê, którego przenajœwiêtsze wspomi-

Hard-religia – religia mœciwa, wojuj¹ca,
niepomna nauk Erazma z Rotterdamu, a przy
tym dociekliwa i wymowna, wszystko kontroluj¹ca, interweniuj¹ca z ca³¹ sw¹ – dziœ
telekomunikacyjn¹ - moc¹ i fantazj¹ z wysokoœci w ¿ycie spo³eczne, choæby religia
cz³onka w³oskiej Ligi Pó³nocnej apeluj¹cego
do Benedykta XVI o og³oszenie krucjaty przeciwko muzu³manom - jest zatem przede
wszystkim religi¹ mocnego i zdecydowanego
s¹du, rozeznania tego co prawe i sprawiedliwe, za co – jak powiada³ ksi¹dz Piekarski, od
którego dzisiejsi fundamentaliœci uczyæ siê
mog¹ – warto krew swoje na plac nieœæ
(Knaflewski powiada, ¿e pomys³ ksiê¿y
w mundurach wojskowych by³ inspirowany
wizerunkiem polskiego kapelana w kamizelce
kuloodpornej w Iraku). Hard-religia próbuje
codziennie s¹du – tak¿e estetycznego, artystycznego czy krytycznego, jak wnosimy
z doniesieñ nap³ywaj¹cych do nas z Zielonej
Góry. A wiêc hard-religia dzia³a poniek¹d

wbrew s³owom Chrystusa – Nie s¹dŸcie,
abyœcie nie byli s¹dzeni! (co mnie siê tu nie
uda!). Ale w tej niewczesnej próbie s¹dzenia,
które zawsze jest jakby nie w porê, bo trzeba
77 razy wybaczyæ, nawet najobrzydliwszym
bluŸniercom, hard-religia jest przede wszystkim dobr¹ nowin¹ S¹du Ostatecznego.
Hard-religia wnosi do religii d¹¿enie do ustanowienia mo¿liwie najsilniejszej wiêzi, jak¹
religio mo¿e zrealizowaæ w porz¹dku cielesnym, psychicznym i duchowym – z Bogiem,
który dla niej jest nade wszystko Sêdzi¹.
Dlatego w³aœnie mimo tego elementu soft

Tu na ziemi mnie prowadzi
Twój wzrok czysty i rozumny.
Niebo, które dot¹d puste
Pych¹ w nas i ponad nami,
Dziœ Bóg podj¹³ rêk¹ mêsk¹
I wype³ni³ anio³ami...
Jeszcze s³owa niespokojne
Dziel¹ ziemi brud od piêkna,

chrzeœcijañstwo ostatecznie nie jest Koœcio³em efektyków (pirronistów powstrzymuj¹cych siê od s¹du), lecz jest Koœcio³em
wierz¹cych i s¹dz¹cych (w Toruniu, Gdañsku,
w Legnicy czy w Zielonej Górze), w tym ordynuj¹cych biskupów.
Oczywiœcie na wystawie nie by³o ¿adnego
ksiêdza terrorysty, ani tym bardziej biskupa
terrorysty o duszy go³êbia, a przebieg³ego jak
w¹¿. Zatem zbyteczna fatyga. Raczej mieliœmy po prostu próbê tzw. polityki historycznej we wspó³czesnym kostiumie, artystyczn¹ wizjê dzisiejszego Koœcio³a wojuj¹cego
(szczególnie z libertynizmem), rozdartego
miêdzy hard i soft-religi¹, Koœcio³a od wieków, od samego pocz¹tku na rozdro¿u, jak
w wierszu Koœció³ wojuj¹cy Jerzego Liberta:

Jest jak miasto pod gwiazdami
Pe³ne gwaru i zamêtu.
Lecz ju¿ wznosi siê wynios³e
Obna¿one i milcz¹ce,
I pokorne, i ¿arliwe
Niby Koœció³ wojuj¹cy.

Wiem, w to niebo, co siê wspiera
O gotyckiej szczyt kolumny,

Nim jak miecze siê nie skrusz¹
I w pacierzu nie uklêkn¹.
Jeszcze serce wyk¹pane
W dreszczach s³odkich firmamentu

Knaflewski, skoro zachcia³o mu siê przebraæ za ksiêdza, i to do tego Koœcio³a
wojuj¹cego, móg³by w tym wywiadzie dodaæ
za Krasickim – biskupem soft-religii: Byæ
ksiêdzem praca, k³opot, i biskup, i s¹dy, [etc.]
Czym¿e byæ? wszêdzie przykroœæ. ¯yjmy, jak
mo¿emy.
Leszek Knaflewski „Killing me softly!” Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – Galeria „Nowy
Wiek”, styczeñ – luty 2006, kurator wystawy –
Leszek Kania
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