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Muzeum (utraconej) Niewinności 
 

„To jest tak: 2, 3 kamienie i zaczyna się kolekcja, 2, 3 kieliszki i zaczyna się pijaństwo, 2, 3 

spotkania i zaczyna się miłość, 2, 3 obrazy i zaczyna się cykl” – pisał krakowski guru, przy 

tym kawał artysty, Zbylut Grzywacz. Skądinąd kolekcjoner, właśnie dziwnych kamoli, 

których miał parę tysięcy. Mechanizm rozrostu zbioru rzeczy jednorodnych opisał trafnie, 

lecz Bogusław Bachorczyk działa inaczej. 

Jego kolekcja przywodzi raczej na myśl tę noc 30 sierpnia 1997 roku, gdy zginęła 

księżna Di, na która to wieść Amelia upuściła zakrętkę butelki z tonikiem. I za listwą 

podłogi znalazła blaszane, pordzewiałe pudełko po herbacie. Kryło, jak pamiętamy, zepsuty 

gwizdek, kulki z agatu, cynowe figurki kolarzy, resoraka maserati, pocztówki ze Szwajcarii, 

kostki, migdałowego króla z porcelany, karty Czarnego Piotrusia, jeden z zeszytów 

Trucizny niosącej obłęd Gastona Choqueta i obłożony fałszywą masą perłową scyzoryk. 

Chłopięcy skarb sprzed lat czterdziestu. Bachorczyk dobrze by wiedział, jaki zeń zrobić 

użytek. 

Przerabiając swą krakowską pracownię z ulicy Czystej 17 na tak zwane site specific, 

zużył zawartość paruset takich pudełek. Lecz jego pasja kolekcjonerska poprzedza bodaj 

w czasie Amelię Jeuneta, bo wiedzie się z odwiecznego pchlego targu na krakowskich 

Grzegórzkach, za wiaduktem, w niedziele. Przybywać należy przed siódmą rano. Cuch 

stęchlizny, kurzu, pleśni i starych kartofli można tam nagarniać palcem do słoików.  

Wilgocią trącą kartony książek, grynszpanem – pozieleniałe mosiężne kolanka i krany, 

naftaliną – wyleniałe lisy i pelisy (choć słabiej od tych z okrąglaka na placu Żydowskim). 

Stare radia wonieją bakelitem, narzędzia – towotem, sztućce, lampy, aparaty fotograficzne – 

alpaką, bagnety i żelazka z duszą – rdzą, nadgryzione faje – machorką, obuwie – odorami 

swych zmarłych nosicieli. Zegarki, odznaki, grzebienie z galalitu, święte obrazki, ślubne 

fotografie, porcelitowe pokrętła, haczyki do butów, durnostojki, flaszki z krachlą, znaczki 

pocztowe, spinki do kołnierzyka, monety trzech zaborców, oprawki okularów, klamry 

pasów, wagi do listów, sparciałe szelki, korki zgasłych tragicznie karafek, lusterka z Grace 

Kelly, zaschnięte wieczne pióra, szkła lamp naftowych i brzytwy pachną sobą, czyli czasem. 

Z całego tego fajansu Bachorczyk wywołuje bądź, jeśli kto woli, rozbudza światy, 

ekstrakty podglądania, przymusu i nudy. Trzech ingrediencji doprawiających dzieciństwo 

chłopaków z drobnomieszczaństwa. Za jego instalacjami, zwłaszcza tymi przeniesionymi 

niedawno do Bunkra Sztuki, czai się pieczenie ojcowskiego pasa, zawodzenie roratów, 

erekcja w obliczu barchanowych reform ciotki. Bachorczyk re-kreuje upiorny wymiar 

zapyziałych, zbytecznych egzystencji. Lecz w miarę, jak ostrze jego ironii zgrzyta, trafiając 

na banał, pojawia się magia. Palimpsesty, a ściślej pseudonarracje, swoiste found footages 

krakowskiego artysty czynią czas namacalnym, zaginają przestrzeń do wewnątrz. Ulegając 

tej magii, wpół grze, wpół eksploracji, widz zmienia się w uczestnika, by nie rzec 

szabrownika cudzej żałosnej intymności. Czuje się zniesmaczony, jak ktoś, kto znalazł 

w zupie włos łonowy, wkręcony w idiotyzm, jak lokaj z anegdoty Antoniego 

Uniechowskiego, co zapytany rano o pogodę, miast uchylić okna, wetknął głowę do szafy: 

„Ciemno jak diabli, panie hrabio, i myszami śmierdzi”. Ta szafa śmierdzi Freudem. To 

śmierdzi Kraków z kapuśniakowych kuchni Zośki Papużanki, z niewietrzonych sypialni 

Wita Szostaka, z wierszy Andrzeja Bursy. 

I wtem ta twórczość otwiera się na przygodę. W niedzisiejszym znaczeniu tego słowa. 

Przygoda to dziś aplikowanie organizmowi chemikaliów, szukanie dreszczy  w lęku, 

wysiłku czy seksie. Słowem, przygoda to dziś Wielkie Żarcie, w którym tkwi wielka nuda. 

W swoim cyklu kolaży, pokazanych w Zderzaku, Bachorczyk przeciwstawia konsumpcji 

marzenie. 

Nie wiem, jaki dokładnie zbiór widoków z połowy XIX wieku wpadł mu w ręce na 

tandecie, ale użytek jest godny uwagi. Starożytności rzymskie – Forum Trajana, Panteon, 



 2 

Łuki Konstantyna i Septymiusza Sewera, Złoty Dom Nerona, Via Appia, Zamek 

Św. Anioła, Palazzo Farnese, Św. Piotr i tym podobne, ale także Neapol z Wezuwiuszem, 

Partenon, Karnak, Kreml moskiewski czy Notre Dame w Paryżu – zaludniają powidoki. 

Śliczności w rodzaju tych, które przed pół wiekiem wycinali uczniowie z glansowanych 

czasopism, by wkleić do specjalnych zeszytów: główki aktorek, wcielenia męskiej 

elegancji, auta sportowe, zawodnicy, osobistości z pocztówek, samoloty, czasem kwiat lub 

niezwykłe zwierzę, nawet Hitler z Breżniewem i Gierkiem na przyczepkę inicjują 

w dostojnych przestrzeniach zalążki własnych fabuł. Zadzierzga się między nimi coś, co 

bierze w nawias czcigodne kamienie Europy. Z ich pojawień wśród ruin, romantycznych 

pejzaży, na gzymsach budowli nic nie wynika, prócz odrealnienia tradycji, dawno już 

nierealnej. Solenność i świat kultury masowej przełamują się w obraz zawartości głowy 

uczniaka sprzed lat czterdziestu. W kartografię obcości, gdzie osobliwą martwotę zabytków 

daremnie ożywiają symbole luksusu, urody i sławy. W kartografię marzenia. 

Ćwierć wieku temu pisarz ze Stambułu, Orhan Pamuk, jął spisywać monografię 

wspomnień dwóch tureckich rodzin, zamożnej i biedniejszej, notując precyzyjnie, co 

noszono, o czym gadano, co słyszano, widziano i o czym marzono w latach 1950-2000. 

Książka ukazała się w roku 2008, a w cztery lata później powstała jej wersja do zwiedzania, 

zawierająca wszystkie opisane rekwizyty: budziki, pantofle, banknoty, zdjęcia, butelki 

napojów, jadłospisy, tygle do kawy, powieści, długopisy, afisze filmowe, kalendarzyki, 

szczotki do zębów, bieliznę, lalki, dowcipy rysunkowe, sukienki, pudełka zapałek, piłki, 

pierścionki, muszelki. Instytucja nazywa się tak, jak powieść: Muzeum Niewinności. Jeżeli 

światem sztuki, a może raczej nie światem sztuki, lecz światem wyobraźni rządzą jakieś 

reguły, projekt Bogusława Bachorczyka, rozpoczęty jego własnym Muzeum (utraconej) 

Niewinności, zakończy się powieścią. 
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