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PAŁAC
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OŚWIADCZENIE AUTORÓW
Zebrane i przedstawione w poniższym tomie dokumenty nie stanowią ani zamkniętej
całości, ani nie roszczą sobie pretensji do stworzenia pełnego portretu Wystawy
Światowej, która odbyła się w Kryształowym Pałacu w 1851 roku. Autorzy tego
opracowania postanowili upublicznić fragmenty towarzyszące temu przełomowemu
wydarzeniu, mając świadomość, że obcowanie z cząstkowymi i nie zawsze w pełni
zrekonstruowanymi archiwami może wyprowadzić czytelniczki i czytelników na
manowce, ale jednocześnie może stać się dla nich inspirującym materiałem do rozważań o
złożonej i często złowieszczej współczesności.
Autorzy życzą miłej lektury i trwają w nadziei, że przyniesie ona więcej odkryć niż
nieporozumień.
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EKSPOZYCJA 93: PRASA DRUKARSKA
OŚWIADCZENIE HISTORYKÓW I ARCHIWISTÓW
W prehistorii powstaje pismo piktorgaficzne, w prehistorii powstaje pismo, czyli - dumnie
nazywając rzeczy po imieniu - klucz do dziejów ludzkości, wynalazków, patentów,
tradycji, mnemotechnik i przekazywania wiedzy.
Węzełki, malowane ochrą otoczaki, karbowane kije, birki, herby, znaki na ścianach,
tatuaże, znaczki, monety, karty, odpowiednio strzępione liście bananowca, pismo
sylabiczne, klinowe, hieroglificzne, gliniane tabliczki, papirusy, pergaminy, stemple,
barwne wzory na tkaninach.
Około roku 105 w Chinach powstaje papier. Rozwija się estampaż, czyli metoda odbitek
pisma wyrytego w kamieniu. Historię od tej pory można nie tylko pisać. Historię można
kopiować na masową skalę.

1450 - Gutenberg wynajduje prasę drukarską z ruchomą czcionką; rozpoczyna się
rewolucja - wiedza staje się dostępna dla wszystkich; dla wszystkich dostępna staje się
każda informacja;
1800 - 8 stycznia – we Francji odnaleziono wychowywanego przez dzikie zwierzęta
chłopca z Aveyron.
1801 - Konary, Dolny Śląsk - Franz Achard otwiera pierwszą na świecie cukrownię
produkującą cukier z buraków cukrowych; Anglia - samochód parowy;
1802 - Kraków - otwarcie mostu drewnianego łączącego Kraków z Podgórzem; kuchenka
gazowa - czy też jej ojczyzną jest Kraków? Tego nie wiadomo;
1803 - Francja sprzedaje Luizjanę za 15 milionów dolarów;
1804 - Haiti ogłasza niepodległość; szybowiec; bębenkowa maszyna do szycia;
1805 - zostaje wynaleziona pierwsza zapałka;

3

1806 - 13 maja – w amerykańskim czasopiśmie “The Balance and Columbian Repository”
ukazuje się pierwsza definicja koktajlu alkoholowego;
1807 - Wielka Brytania - pierwsza gazowa latarnia w Londynie; Montreal - pierwszy na
świecie tor curlingowy;
1808 - Humphry Davy izoluje wapń, magnez, bar i stront;
1809 - Mary Kies jest pierwszą w Stanach kobietą nagrodzoną za patent wyplatania
kapeluszy;
1810 - pierwszy parowiec wypływa na rzekę Ohio;
1811 - wizjonerski plan Manhattanu; żywność w puszce, lecz nie na Manhattanie;
1812 - trzęsienie ziemi niszczy Caracas w Wenezueli; wojny napoleońskie; Moskwa płonie;
1813 - rower biegowy;
1814 - Niemcy - spektometr;
1815 - Szwajcaria - pierwsza komercyjna fabryka sera;
1816 - Anglia - gaśnica;
1817 - Niemcy - hulajnoga;
1818 - Jöns Jacob Berzelius naucza świat jak zważyć atom; 1819 - parostatek "Savannah"
przepływa Atlantyk;
1820 - Anglia znajduje zastosowanie kauczuku i wynajduje szelki do spodni;
elektromagnetyzm - i Dania, i Francja;
1821 - Faraday - silnik elektryczny; Arago - stoper;
1822 - ma
szyna
do skła
da
nia
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tekstu;
1823 - Mackintosh - tkaniny nieprzemakalne; Niemcy - zapalniczka;
1824 - Anglia - cement portlandzki, sztuczna skóra; USA - karabin maszynowy;
1825 - Stephenson - kolej szynowa; Braille - pismo dla niewidomych;
1826 - Anglia - żniwiarka;
1827 - Niepce - fotografia;
1828 - karabin odtylcowy;
1829 - parowóz „Rakieta”; maszyna do szycia;
1830 - kosiarka z Anglii; lokal z pizzą we Włoszech;
1831 - Gauss: milimetr, miligram, sekunda;
1832 - Francja - ładowana od tyłu strzelba;
1833 - Niemcy - elektryczny zegar kwarcowy;
1834 - kilkaset osób ginie w II powstaniu tkaczy w Lyonie; Mickiewicz kończy Pana
Tadeusza;
1835 - Colt patentuje rewolwer;
1836 - USA - kafar parowy;
1837 - Morse - telegraf; Anglia - ketchup;
1838 - kombajn;
1839 - Szkocja - rower z pedałami; Francja - dagerotypia, Becquerel - wykorzystanie energii
słońca;
1840 - Wielka Brytania - pierwszy znaczek pocztowy;
1841 - Cook zakłada pierwsze biuro podróży;
1842 - Anglia - pierwsza pocztówka; 5 tysięcy osób ginie na Haiti od tsunami;
1843 - Honcock - ebonit; Czechy - cukier w kostkach;
1844 - pierwsza wiadomość wysłana alfabetem Morse’a brzmi: “Co uczynił Bóg?”;
1845 - Starr - kandelabr, światło żarówkowe;
1846 - Thompson - opona pneumatyczna, dętkowa;
1847 - Niemcy - bombki choinkowe; Włochy - nitrogliceryna;
1848 - Wiosna Ludów; USA - wynalezienie gumy do żucia;
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1849 - USA - agrafka;
1850 - Foucault udowadnia, że Ziemia się obraca
1851 - modna staje się apaszka; w Londynie, ojczyźnie kapitalizmu, odbywa się pierwsza
Wystawa Światowa, na której wystawia się 14 tysięcy firm, na której wystawia się prasę
drukarską zdolną kopiować 5 tysięcy stron na godzinę, na której maszyna może kopiować
cały świat dla całego świata, na której jedna maszyna w kilka chwil może opisać jak inne
maszyny z całego globu, objęły cały glob i spotkały się w jednym miejscu, by świętować
swoją świetność, na której maszyna do druku może wydrukować całą Historię i wszystkie
jej historie i się nawet nie spoci.
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EKSPOZYCJA DRUGA: “MIĘDZY BRUDEM A ROZWOJEM”

OŚWIADCZENIE JOSEPHA PAXTONA (projektanta Kryształowego Pałacu)
Trudno nam sobie to wyobrazić, ale rzeczywiście to wystawa “Między brudem a
rozwojem”

cieszy

się

największą

popularnością

wśród

wszystkich

wystaw

prezentowanych w Kryształowym Pałacu.
W ciągu roku jest w stanie przynieść przychód w wysokości 675 000 funtów, w skali
dekady dochody wystawy są nieomal
nieobliczalne.
Niekończący

się

wyposażonych

szereg

w

wykorzystujących

toalet

spłuczki

i

rewelacyjny

i

rewolucyjny mechanizm, jakim jest
deska

klozetowa,

działa

na

zwiedzających jak magnes. Co więcej,
widzowie

otoczeni

technologią,

która

innowacyjną
sprawia,

że

wszystko, co nieczyste, znika w
otchłani, a wszystko, co brudnawe,
staje

się

sterylne,

mają

także

dodatkowe możliwości ułożenia i
wygładzenia

swojego

wyglądu.

“Między brudem a rozwojem” oferuje
przybywającym

grzebień,

umożliwiający

skuteczne

przeczesanie, oraz pastę do butów,
dającą szansę na rozświetlenie oblicza
nawet
kamaszy.
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najbardziej

znoszonych

Samodzielne i samoobsługowe toalety są bez wątpienia ułatwieniem zarówno dla tych,
którzy do tej pory musieli korzystać z przedrozwojowych dziur w ziemi albo innych
prehistorycznych wynalazków, jak i dla tych, którzy musieli te prymitywne i żenujące
pseudomaszyny opróżniać, czyścić i kontrolować. Może i trudno nam to sobie wyobrazić,
ale łatwo nam to pojąć: wystawa “Między brudem a rozwojem” jest najciekawszą,
najbardziej progresywną, najbardziej fascynującą wystawą współczesności. Ostatecznie i
radykalnie niweluje to wszystko, czego każdy człowiek powinien się wstydzić, czego
żaden człowiek nie powinien wystawiać na widok publiczny, czego - powiedzmy to
głośno - nie ma, a przynajmniej być nie powinno, bo doskonale radzimy sobie bez tego.
Oczywiście pozostaje kwestia tej grupki ludzi, która wbrew postępowi pozostaje wierna
dawnym zwyczajom. Z jednej strony mamy do czynienia z tymi, którzy wciąż zajmują się
samowystarczalnymi toaletami i dbają o ich schludność i sterylność. Ten odłam jest na
szczęście łatwy do kontrolowania i nie ma problemów w odseparowywaniu go od ludzi,
którzy po prostu chcą pozostać czyści. Wystarczy stworzyć taki grafik dla “Między
brudem a rozwojem”, w którym zwiedzający nie spotykają się z czyszczącymi. Wiadomo,
że na pierwszym miejscu znajduje się efektywność - czyściciele nie powinni spędzać
wśród toalet więcej niż cztery godziny, ponieważ zamiast standardowych 675 000 funtów
wystawa zarobi niewiele ponad 515 000, a poza tym zbyt długa ekspozycja na brud może
skutkować w przyleganiu nieczystości do skóry i ubrań i rozprzestrzenianiu ich tam,
gdzie nie powinny się znaleźć, czyli wszędzie.
Gorzej z tymi, którzy nie chcą przestrzegać koniecznej separacji albo kwestionują ideę
zautomatyzowanych toalet. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zetknęliśmy się z
zatrważającą ilością incydentów świadczących o niezrozumieniu misji “Między brudem a
rozwojem”. Wypadałoby pominąć milczeniem niesmaczne próby wprowadzenia do sali
wystawowej żuków gnojarzy i opatrzenia ich niezbyt dyskretnej obecności komentarzem
na ulotkach, głoszącym: “Niczym Syzyf tocz swój los”. Trudno jednak przymykać oko na
co najmniej kilka eksperymentów dążących do odwrócenia biegu wody w spłukiwanych
toaletach, towarzyszących akcji “Uwolnij strumień”.
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Kuratorzy wystawy złożyli natychmiastowe oświadczenia wyrażające zaniepokojenie i
dezaprobatę dla tych pseudo-partyzanckich działań oraz wprowadzili dodatkowe
kontrole dla zwiedzających “Między brudem a rozwojem”.
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EKSPOZYCJA 22: THE FAMILY

DIDASKALIA
Na scenie słup – Omfalos sceny. Słup
jest totemem sceny.
Na scenie para. Słup składa się z głów.
Para na ziemi siedzi.
Na

scenie

trój-równoramienny:

rodzina i słup-geny.
Patrzą na siebie, otwiera się słuch:
rodzice, śmierć, dzieci.

1 GŁOWA DZIECKA
Wyobraź sobie, że jesteś z rodziną na
zakupach. Odpowiedz na pytanie:
What are you buying?

2 GŁOWA DZIECKA
Rodzina na zakupach wybiera schron przeciwatomowy.

1 GŁOWA DZIECKA
Wyobraź sobie, że jesteś z rodziną na zakupach. Odpowiedz na pytanie:
Qu'est-ce que vous achetez?

3 GŁOWA DZIECKA
Rodzina na zakupach wybiera socjalizm.

1 GŁOWA DZIECKA
Wyobraź sobie, że jesteś z rodziną na zakupach. Odpowiedz na pytanie:
Co kupujesz?
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4 GŁOWA DZIECKA
Rodzina na zakupach wybiera nowych rodziców.

1, 2, 3 i 5 GŁOWA DZIECKA
Nowych rodziców?!

4 GŁOWA DZIECKA
Nowych rodziców.

RODZIC 1
Co my zrobiliśmy?

RODZIC 2
Niewiele da się zrobić.
A i tak poświęciliśmy tu już za dużo uwagi.
To jak z diamentem. Myślisz o Koh-i-noor. Chcesz zobaczyć słynną Górę Światła. Idziesz
to Kryształowego Pałacu. Stoisz w milionowej kolejce, by ostatecznie przekonać się, że
nowoczesna toaleta publiczna jest znacznie ciekawsza.

RODZIC 1
To nie jest śmieszne. Spójrz na głowy.

DIDASKALIA
Głowy 2, 3, 4, 5 płaczą i krzyczą.

GŁOWA 1
Jestem centrum. Jestem centrum w centrum.
Chcę szwajcarski zegarek.
Chcę malachit z Rosji.
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Chcę kozacką zbroję.
Chcę wypchanego słonia!
Jestem świętą. Jestem świętą krową.
Patrzę – namacalny atrament – chcę.
Patrzę – gumowe tuby dla głuchych – chcę.
Patrzę – parasolka z wysuwanym ostrzem.
Jest moja. Kupuję więc jestem.
Patrz na mnie. Patrz jak tarzam się po podłodze.
Jestem władcą podłogi. Jestem centrum w centrum.

RODZIC 1
Gdyby tylko mówiły…

RODZIC 2
Gdyby mówiły, nie powiedziałyby nic nowego.
Myślę, że są jak Koh-i-noor.
Kamień osieroconego syna Boga Słońca.
Kamień, który miał zostać trzecim okiem Śiwy.
Myślę, że są pięcioma głowami Śiwy.
A my niczym Kronos,

RODZIC 1
Gdyby mówiły, to na pewno by tak nie bełkotały.
Nie można sztuce nowoczesnej implikować takich staroci.
Co z ciebie za krytyk? Kretyk?

RODZIC 2 / KRYTYK 2
Chodźmy już. Nic tu ciekawego. Nic to nie zmieni.

RODZIC 1 / KRYTYK 1
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Chodźmy. Nie kupuję tego.

DIDASKALIA
KRYTYK 1 i KRYTYK 2 wychodzą.

GŁOWA 5
Wyobraź sobie, że jesteś z rodziną na zakupach.
Masz dużo starych rzeczy w domu. Możesz mieć dużo nowych.
Możesz mieć nowych rodziców. Kiedy tylko chcesz. Wybierasz nowych rodziców.
Wyobraź sobie, że jesteś z rodziną na zakupach.
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EXPOZYCJA 74: PRET-A-REVOLTER
DIDASKALIA
Szkieletu metalowego, szklanej budowli piękno konkretu klimatyzacja, Dante, cudowniej
piekło żelbetu nie mogłoby być nazwane, Dante.
- mówi Dostojewski, czytając „Co należy zrobić?”.
„Co jeszcze do zrobienia?”, tak ten tytuł należy mówić, - poprawia go tamten, co ma twarz
jak Broniewski.
Co jest do zrobienia - Marx powtarza jak mantrę
- kiedy piekło w amfiladę przetapia global market?
DOSTOJEWSKI
Wszyscy wiemy wszystko!
Patrzymy na witryny!
I widzimy tkaniny!
I widzimy maszyny!
Widzimy pocięte ręce biednych robotników! Niech nagość będzie wyrazem naszego
buntu!
MARX
Zaprawdę powiadasz? BL·agam, Fiodorku.
Nagość też jest częścią tego tego spektaklu, tych witryn
– nazywa się wyprzedaż.
I my też jesteśmy częścią tego Pałacu.
Gołą dupą nie tylko przywróciłbyś feudalizm,
ale też doprowadził biednych robotników do śmierci głodowej. Jeśli chcesz rewolucji,
musisz ją sobie kupić.
Wszystko jest fetyszem.
DOSTOJEWSKI
Karolku zły to znak, gdy przestaje się rozumieć ironię i żart.
KRÓLOWA WIKTORIA
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Panowie, panowie.
Królowa uda, że o nagości nic nie słyszała.
Królowa wie, co czeka rewolucjonistów,
którzy śmieliby choćby pomyśleć,
że naga jest Królowa.
Królowa pragnie bowiem zwrócić uwagę na piękno przybytku i idei, którą ów przybytek
reprezentuje.
Królowa pragnie bowiem zwrócić uwagę na pomnik,
który najpiękniej wyraża tryumf kapitalizmu
i socjalistyczną utopię zarazem.
Oto Pałac, którego zawartością jest
przeszłość i przyszłość,
nowoczesność i tradycja,
postęp, technologia i solidarność społeczna.
Oto Pałac, którego szaty
nie zdobią człowieka.
Oto czas, w którym
człowiek zdobi szatę.
DARWIN
Zaiste, wygląda na to, że przyszłość jest maszyną. Że tożsamość człowieka będzie
dopełniona
lub nawet określona przez relacje z maszyną.
DOSTOJEWSKI
To już się dzieje.
Wasze kolonie są dla was
niczym innym niż maszyną do szycia.
DICKENS
Wszystko jest przed wami. Wszystko już wiecie.
Nic nie stoi wam na drodze. Wejdziecie w nowy wiek bogatsi, lepiej ubrani.
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Nic nie stoi wam na drodze ale wszystko już wiecie.
Jutro nie przyniesie odmiany. Tylko obrazy,
najnowszy krzyk mody: „Jesień Ludów”.
DIDASKALIA
– mówi Charles Dickens z wyraźnym wyrazem twarzy wyrażającej gorzką zadumę
i rozpoczyna się pokaz
– jak na zawołanie
bunty i frustracje,
Szatę goni szata,
Wszystkie wzory świata.
W pewnym momencie staje modelka.
Staje modelka a w ręku torebka.
Torebka to głowa pieska.
W głowie pieska głowa dziecka.
Mówi wyciągnięta głowa dziecka.
GŁOWA DZIECKA
Oto kapitalizm ma przed sobą cały świat. Między 1850 a 1870 rokiem wartość światowego
handlu wzrasta o 260 procent. Tory kolejowe, szlaki handlowe oplatają cały świat.
Gospodarka staje się globalna. Anglia jest tekstylną awangardą. Branża bawełniana
rozrasta się i puchnie, liczby robotników dwoją się i troją. Otwiera się nowy rozdział w
dziejach mody. Materiały zalewają Europę, oplatają świat i ludzkie ciała: olbrzymie
kapelusze, zakryte dekolty, bufiaste rękawy, falbany, pantalony, krynoliny, gorsety,
surduty,

cylindry,

fraki,

krawaty,

wszystko

ciemne,

przysadziste,

zbyt

obfite,

średniowieczne i apaszki, apaszki, apaszki. Rodzi się Haute couture. Reforma produkcji
pociąga za sobą reformę życia. Abstynencja, ekologiczna żywność, wegetarianizm,
naturyzm, medycyna naturalna, teozofia, spirytyzm postępują ramię w ramię z
industrializacją, uprzemysłowieniem, postępują z fabrykami, postępują z postępem.
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Apaszka już nie będzie bantydką. Apaszka już nie będzie apasza. Teraz będą ją nosić
robotnicy. Wiosna ludów jak każda rewolucja kończy się kontrrewolucją.
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EKSPOZYCJA 157: KOH-I-NOOR
OŚWIADCZENIE JOSEPHA PAXTONA
Wielka Wystawa otwarta dla oczu przez 6 miesięcy. 6 milionów par oczu szeroko
otwartych;
milion par oczu miesięcznie zobaczyło
Serce Kryształowego Pałacu.
DIAMENT Z INDII
158 gramów Góry Światła w Kryształowym Pałacu
długim na 10 mil, wysokim na 33 metry.
Góra Światła przykryta
293 665 taflami szkła, 4500 tonami żelaza i 39 km rynien. Wielka Wystawa w 1851 roku
zaczyna czas, w którym potęga cywilizacji wyrażana jest rozwojem technologii i
kruszcem. Kilkaset osób w określonym czasie w określonej przestrzeni może doświadczyć
obecności boskiego diamentu.
Czas mija, kolejka rośnie, ścisk, zniecierpliwienie.
Zawód.
The Times nie jest zadowolony.
Kamień nie świeci.
Jest bez koloru.
Jest idealnie bezbarwny.
Idealnie przezroczysty.
Gazowe oświetlenie, skaczące iskierki - żałosne.
Jeden z najsłynniejszych diamentów świata
jest perfekcyjnie bez wyrazu,
idealnie transparentny,
doskonale żaden.
Trzecie oko Śiwy.
Możesz spojrzeć w nie i zobaczyć
przez Kryształową Fontannę,
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przez Kryształowy Dach Kryształowego Pałacu,
że niebo jest takie same: zimne i stalowe jak zawsze.
Nie możesz tylko zobaczyć niewidzialnego kamienia.

19

EKSPOZYCJA SIÓDMA: NIC Z NICZEGO

OŚWIADCZENIE BRACI DICKINSON (dokumentalistów Kryształowego Pałacu)
W przezroczystej sali jedynym widocznym elementem jest krótkie zdanie, migoczące
niewyraźnie w chwilowych rozbłyskach światła. Paradoksalnie, w tym właśnie
pomieszczeniu zwiedzający spędzają najwięcej czasu.
Najwięcej czasu przeznaczają na nic, można by pomyśleć, ponieważ w istocie nie ma tu na
czym zawiesić wzroku, a tym bardziej myśli.

Właściwie wszystko, co wydarza się w przezroczystej sali, jest nieopisywalne i
niewyobrażalne, ponieważ nie wydarza się tu nic.
Trudno zrozumieć, dlaczego to nic przyciąga uwagę każdego zwiedzającego, jakby łapało
go w sidła i rzucało niejasny urok. Jednak nie da się nie zauważyć, że wszyscy
wprowadzeni

albo

wchodzący

z

własnej

woli

w

przestrzeń

przezroczystego

pomieszczenia wpadają w stan hipnotycznej ciekawości, której nie towarzyszy potrzeba
przetrzebienia zakamarków opustoszałej i nieposiadającej granic sali, ale jedynie chęć
trwania w ramach bliżej niezdefiniowanej pętli. Czasem któryś lub któraś z nich skupia się
na moment na rozbłyskujących literach, ale wydaje się, że w polu ich zatrzymanej
percepcji znaki nie układają się w żadną zrozumiałą wypowiedź.
Nie da się również uniknąć oczywistej obserwacji: wszyscy wyprowadzeni lub
wychodzący z własnej woli zwiedzający nie potrafią przywołać ani jednej myśli,
towarzyszącej im wewnątrz bezgranicznego pomieszczenia.
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Tylko czasami można usłyszeć kilka słów, wypowiadanych przez zwiedzających
opuszczających kryształową salę. Czy odnoszą się do tego, czego doświadczyli przed
chwilą - nie sposób stwierdzić.
Długo wzdłuż muru, potem za zakrętem, nagle na chodniku, spodziewałam się, ale nic,
nic niespodziewanego, tylko to, co zawsze, a przedtem zupełnie zwyczajnie i tak w kółko,
myślałem, że ten szczegół, ale to nie to, to jest to samo co zawsze, tylko, że powtórzone po
stokroć, nie mogłam uwierzyć, ale dokładnie, jak to się mówi, jak to się mówiło tyle razy
wcześniej i tyle razy się jeszcze powie, déjà vu, ale déjà vu vu i vu i vu, właściwie tak
bardzo déjà vu, że aż jamais vu, godzinami mogłabym szukać różnicy, minęły kwadranse,
zanim spostrzegłem, że nie ma żadnej różnicy, dawno tak nie byłem przez chwilę w
miejscu nieróżniącym się od żadnego miejsca, które jest mi tak znajome, nigdy nie minęło
tyle czasu, zanim spostrzegłam, że minęło tyle czasu na niczym, to trochę przykre, a
trochę bezużyteczne, ale nagle okazało się takie użytkowe, chociaż nic się z tego nie wzięło
i nic z tego nie mam, a przecież zawsze coś dostaję, wprawdzie w zamian albo za zapłatą,
a nie za nic, ale w końcu nic za nic to zawsze coś, choć może właśnie nic za nic to także
nic, ale to niewiele szkodzi, może nawet nic nie szkodzi.
Możemy tylko wyobrażać sobie, jak bezgraniczne jest zdziwienie zwiedzających
odwiedzających przezroczystą salę. Chociaż świadectwa nie składają się w żadną spójną
całość, możemy domniemywać, że wszyscy, którzy przekroczyli jej próg, doświadczają
fenomenu wcześniej im nieznanego, a możliwego do doświadczenia wyłącznie w
przestrzeni, którą możemy kojarzyć z poczekalnią. Jednak w tym wyjątkowym wypadku
mamy do czynienia raczej z czekalnią, ponieważ stan, którym owładnięci są zwiedzający,
nie poprzedza ani nie wyprzedza żadnego innego stanu.
Nuda ceni jedną rzecz, a drugą unieważnia, bez wyraźnej przyczyny, jak zwykło się
mawiać, jednak prawdopodobnie nie było to w zwyczaju zanim grupy zwiedzających nie
wkroczyły do przezroczystej sali w równie przejrzystym pałacu. Czy to doświadczenie jest
dla nich odmienne, czy tożsame wobec doświadczeń codziennych i rutynowych pozostaje nam jedynie zgadywać. Niemniej możemy założyć, że jest to doświadczenie
luksusowe.
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Luksusowe czyli odmienne - powie jeden, albo właśnie luksusowe czyli codzienne i
rutynowe - szybko odeprze drugi. Bez względu na to, czy zgodzimy się z pierwszym, czy
poprzemy drugiego, zauważymy z łatwością, że nie ma po co sytuować się po dwóch
stronach jakiegokolwiek sporu, bo żadnego sporu tutaj nie ma. Ostatecznie wszystko,
czego doświadczali zwiedzający, obcując z nudą, staje się dokładnie tym samym niczym,
w które to nic tak łatwo dawali się łapać i o którym to niczym tak bardzo chcieli
zapomnieć, jakby jakakolwiek przerwa w mówieniu, gromadzeniu, zapełnianiu,
potęgowaniu, grabieniu i zwielokrotnianiu zagrażała drażliwym ramom i framugom,
które i tak z trudem trzymają się w pionie.
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EKSPOZYCJA TRZYNASTA: NA SKRAJU ŚWIATÓW

DIDASKALIA
W Kryształowej Sali w Kryształowym Pałacu
spotkało się trzech przyjaciół.

OŚWIADCZENIE TRZECH PRZYJACIÓŁ
Pierwszy wywodził swe korzenie z Grecji,
gdzie zdobył najważniejsze z lekcji.
W dawnych Pompejach
odkrył w starożytnych dziejach,
że można zakochać się w rzeźbie.
Zapatrzył się dnia pewnego
na sztukę ludu wielkiego,
zechciał przywrócić ją żywym
i oddać cześć gestom prawdziwym.
Lecz obiekt jego miłości
nie pragnął ni krztyny litości,
bo od dwóch lat tysięcy
leżał w ruinach i w nędzy.
Jednak jak na badacza przystało
nie rzucił swych uczuć na marne
i mimo przeszkód zadanych przez ciało
postarał się, by martwe żywym się stało.
Zapatrzon w odlew niebiański,
wpadł na pomysł szatański:
uczynił z resztek pomnika
model nowego człowieka
i sprzedał go na wystawę
jako współczesną zjawę.
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Umknął mu jednak fakt mały,
że to, co oczy widziały,
nie było rzeźbą pomnika,
lecz kształtem niewolnika.
Chcąc nie chcąc zauroczony
wprowadził na salony
nowy kształt poddanego
w marmurze zaklętego.
Widzowie zapatrzeni
w nowy gatunek ludzki
zaprzęgli go do pługa
i zatkali mu usta.

Drugi z przyjaciół wzrosły
w dalekich skałach Rosji
wwiózł na wystawiennicze sale
malachity na piedestale.
Rzeźbione wrota malachitowe
zdobiące wejście ozdobne
trwały w stanie budowy
rękoma trzydziestu mężczyzn
przez rok cały bez przerwy.
Jak głosili krytycy,
ci prości robotnicy
mają wrażliwość barda-poety,
czego brak w Anglii niestety.
Czego krytyk nie spostrzegł
trwało w strukturze kamieni,
która pod wpływem światła
cichym łkaniem się mieni.
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Wystawne tiary z diamentu
flirtujące z opalem
płaczą stłumionym szlochaniem
nad losem wszystkich kamieni
zamienionych na kamień.
Nie trzeba nam tego zbytku,
mruczą zanosząc się łzami,
nie ma zeń dla nas pożytku,
a ból nadmiaru nas rani.
Jednak ta skarga cicha
nie trafia do uszu krytyka,
a malachitowe żale
niczym ze złota fale
toną w czeluściach bogatych
wprost na luksusu straty.

Trzeci z przyjaciół był z Anglii
i mówił tylko w angielskim.
Gdziekolwiek on się przechadzał,
zwiedzanie wszystkim osładzał
wersami melodyjnymi:
There was once a sustainable flow,
which was kept high by interest rates low,
But its composition
had naught to do with mission
of preserving the fish and the fowl.
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EKSPOZYCJA 762: ARRASY
ARRAS 1
Zanim nastała amerykanizacja, nastała anglobalizacja.
ARRAS 2
Wielka Brytania - największy twór geopolityczny w dziejach ludzkości...
ARRAS 3
Wschód był taki dziki.
ARRAS 2
I niegrzeczny.
ARRAS 1
Magiczny.
ARRAS 3
Dystrybucja dóbr musiała wybrać właściwy kierunek.
ARRAS 2
Po prostu ktoś musiał ubrać Zachód. To naturalne.
ARRAS 1
To maszyneria Zachodu tak naprawdę zaspokoiła cały świat.
ARRAS 3
Poza tym Orient taki barbarzyński.
ARRAS 1
Nie potrafił na czas zrozumieć zależności między ziemią, pracą i posiadaniem.
ARRAS 2
Wschód potrzebował pomocy.
ARRAS 3 Taki dziki.
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ARRAS 2
Wszyscy wiemy, że skorzystali wszyscy.
ARRAS 1 i 3
Wszyscy wiemy.
ARRAS 1
Spójrzmy na tryumf cywilizacji.
ARRAS 2 i 3
UUUU....
ARRAS 3
Wielkie.
ARRAS 2
Piękne.
ARRAS 2
Wszyscy wiemy, że skorzystali wszyscy.
ARRAS 1 i 3
Wszyscy wiemy.
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W tekście wykorzystano fotografie:
- Shary Boyle, Family 2010, Porcelain, china paint and lustre
26 x 36 x 20 cm,
photo: Rafael Goldchain.
- Partial front (left) and rear (right) elevations of the Crystal Palace,
Read & Co. Engravers & Printers.

- Toilet remains from 'spend a penny' exhibition uncovered in Hyde Park,
The Royal Park.

oraz następujacy cytat z artykułu “The swamp and the shopping centre: an interest rate
parable” Petera Bercka i Ethana Ligona:
“There was once a sustainable flow,
which was kept high by interest rates low,
But its composition
had naught to do with mission
of preserving the fish and the fowl.”
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