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Obiekt artystyczny C-Phone (Conscience Phone) powstał na po-
trzeby mojej autorskiej wystawy “Purgatorium” zorganizowanej 
w ramach śląskiej Industriady 2014, w Muzeum Techniki Sanitar-
nej w Gliwicach.

Ten stylizowany na automat telefoniczny artefakt, jest rodzajem 
świeckiego autokonfesjonału, umożliwiającym rozmowę z sa-
mym sobą. Na tarczy aparatu pod dziesięcioma cyframi kryją się 
metaforyczne nawiązania do dekalogu.
“Wybierz temat rozmowy” - informuje dołączona instrukcja ob-
sługi. “Połączenie z twoim głosem wewnętrznym nastąpi auto-
matycznie”...

Obiekt jak i sama wystawa “Purgatorium” - która miała miejsce 
w oczyszczalni ścieków skłania do refleksji nad  kondycją moral-
ną człowieka współczesnego.
Czy w świecie wyzbytym z sacrum jest jeszcze miejsce dla dobra 
i zła? Kim jest spowiednik z którym prowadzimy rozmowę? Lu-
sterko w kratce „konfesjonału” uświadamia samotność penitenta 
wobec własnego, rozdartego wątpliwościami  ja.

Pojemnik na telefoniczne karty - „bilety sumienia” oraz kasownik 
zachęcają do potwierdzenia odbycia rozmowy, będącej swo-
istym katharsis.

Bilet z każdorazowo innym układem cyfr to także element „gra-
ficzny” - autorska odbitka, która jest przekaźnikiem treści pomię-
dzy autorem, obiektem i jego odbiorcą.

                Mirosław Słomski
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Opis techniczny:

-

Automat telefoniczny posiada oryginalną bakelitową słuchawkę 
oraz tarczę i dzwonek z analogowego aparatu.
Kasownik wymontowano ze złomowanego tramwaju.

Wymiary:
- wysokość: 105 cm
- szerokość: 56 cm
- głębokość: 25 cm
- waga: 8 kg

Obiekt posiada uchwyty umożliwiające podwieszenie go do 
standardowych systemów ekspozycyjnych.

Wewnątrz obudowy znajduje się pojemnik na kartoniki biletowe 
a na blacie roboczym jest miejsce na „Książkę Skarg i Żalu” - styli-
zowany na książkę telefoniczną rejestr odbytych rozmów.

Dokument ten jest autorsko przygotowanym tekstem literackim 
-

mienia (tekst prezentuję na dalszych stronach).

Rozważam jako możliwość zapis tekstu w postaci plików mp3, 
do odsłuchu po wybraniu „tematu rozmowy”.
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KASOWNIK

/

1.  Podnieś słuchawkę
 Połączenie z Twoim głosem wewnętrznym nastąpi automatycznie.

2.  Wybierz temat rozmowy (cyfry 1 - 10)
 Listę problemów moralnych podzielono na 10 kategorii tematycznych.
 Tematy sporządzono na podstawie FAQ użytkowników forum sumienia.

3.  Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę i skasuj bilet kontrolny
 Skasowany bilet jest potwierdzeniem odbycia rozmowy kontrolnej.
 Ilość nacięć wskazuje stopień obciążenia rachunku.

UWAGA!
 Jeżeli jesteś niezadowolony z przeprowadzonej rozmowy i wyniku testu, 
 wprowadź korektę postępowania w wybranych sektorach tematycznych
 aż  do uzyskania czystości wewnętrznej (brak nacięć na bilecie kontrolnym).

PL
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Grafika obiektu:

Poszczególnym cyfrom przyporządkowano tematy rozmów.
Sumienie jak „Biuro Obsługi Klienta” umożliwia konsultacje w wy-
branym przez użytkownika zakresie.

Bilet ma naniesione cyfry „grzechów”... To jak check lista działań 
i motywacji. Odbicie kasownika uświadamia grzeszność a może 
obojętność etyczną?
Nieprzewidywalność zapisu wprowadza element „metafizyczne-
go” zaskoczenia i swobodę interpretacji.
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Książka
Skarg i
Żalu

Książka Skarg i Żalu - info:

Zapis odbytych rozmów to integralna częśc projektu.
Przygotowany przeze mnie tekst ma formę rejestru - bloga forum 
użytkowników sumienia - forum fikcyjnego choć możliwego.

Prezentowana na blacie automatu książka zachęca do dokony-
wania własnoręcznych wpisów, anonimowych refleksji.

Interaktywność i bieżąca dostępność projektu znosi barierę po-
między autorem i odbiorcą, sztuką i życiem, formą „muzealnie”  
skończoną i aktywnym współtwórcą.
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- Hallo? Jaka hierarchia? Żartujesz.
 Ja sobie odpuściłem. Wrzuciłem na luz. Miałem dość tej gonitwy. Mieć 

to, mieć tamto, być kimś. Wybrałem odwrotny kurs. Za dużo tej do-
skonałości. Teraz jestem nikim. Dobrze mi.

--------------------------------------------
- Bóg, Honor, Ojczyzna
--------------------------------------------
- Sex, drugs, rock&roll
--------------------------------------------
- Mam wszystko, pozycję, pieniądze, kobiety. Jak to mówią, wspiąłem 

się na sam szczyt drabiny społecznej. Wiesz czego mi jednak brakuje? 
Nie uwierzysz. Brakuje mi sensu. Czuję wewnętrzną pustkę. Jakbym 
w środku też miał drabinę ale z powyłamywanymi szczeblami...

--------------------------------------------
- Dobra książka, konie
--------------------------------------------
- Tarantino
--------------------------------------------
- Rodzina, przede wszystkim
--------------------------------------------
- Mieć wszystko poukładane. Zawsze miałem z tym problem. Pamiętam 

takie rysuneczki w przedszkolu. Bałagan i potem porządek. Laleczka 
w kącie a potem laleczka na foteliku. Ubrania poskładane w kostkę, 
buty równiutko w szafce. Ręce umyte, jabłko na podwieczorek... Moje 
zeszyty zawsze były pokreślone, wagary, dziewczyny. Laleczki.

 Co było priorytetem? Zabawa. I wolność. Ktoś powiedział, że wolność 
to ucieczka od siebie więc uciekałem. Cały czas uciekam. Ale może to 
błąd? Może czas posprzątać, poukładać zabawki?

--------------------------------------------
- Jestem hierarchą. Dziękuję.
--------------------------------------------
- Jestem Bogiem.
--------------------------------------------
- Hierarchia? Bayern. Bier. Potem takie trzecie słowo na B. Po polsku 

jest podobnie.
--------------------------------------------
- Żona, kochanka, komp
--------------------------------------------
- Komp, kochanka, żona
--------------------------------------------
- Taniec. Taniec odzwierciedla metafizyczny porządek wszechświata. 

Zobacz jak tańczą gwiazdy, jak wirują atomy.
--------------------------------------------
- Bóg
--------------------------------------------
- Kasa
--------------------------------------------
- Chyba Bóg
--------------------------------------------
- Chyba kasa
--------------------------------------------
- Seks
--------------------------------------------
- Seks i kasa
--------------------------------------------
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- Moje relacje z ludźmi? Że niby co?
 Mam to gdzieś. Muszę coś z tego mieć, że poszłam z nim do łóżka. 

Powiedziałam, że ma ją zwolnić. Tyle.
 Czujesz ten widok... jak z płaczem zabiera swoje rzeczy z biurka! Nie-

-Do-Zastąpienia:)
 Suka. Myślała, że co. Wiem od czego mam tyłek.
--------------------------------------------
- Relacje? Dobre. Dużo lajków.
--------------------------------------------
- Mam takie układy, że nikt mi nie skoczy. Wiesz kogo ja znam? Tak! 

JEGO! Nie przesłyszałeś się.
--------------------------------------------
- Na miłość boską, co to za pytanie?
--------------------------------------------
- Jezus Maria, nie wiem.
--------------------------------------------
- Moja kochanka nic nie wie o żonie. Żona o kochance. Dzieci chodzą do 

różnych szkół. Komórki mi się nie mylą.
--------------------------------------------
- ...i wtedy napuściłem na niego Rudego. I posprzątane.
--------------------------------------------
- Po to startowałem w wyborach, żeby mieć wpływ na rzeczywistość. 

Teraz mam a nawet jak nie mam to wiem kto ma. 
 Coś Ci załatwić? ...No, no. To nie są tanie rzeczy ale od czego ma się 

znajomych. Zobaczymy.
--------------------------------------------
- Got mit uns.
--------------------------------------------

- God save us.
--------------------------------------------
- Do diabła!
--------------------------------------------
- Szlag by to.
--------------------------------------------
- Winny jest układ.
--------------------------------------------
- Na układy nie ma rady.
--------------------------------------------
- Świat ma charakter relacyjny. Obiekty są powiązane siatką zależności, 

oczekiwań i inspiracji. To łańcuch przyczyn i skutków. Żaden czyn 
nie pozostaje bez konsekwencji. Niebo czy piekło, wszystko jest tu. 
Jest tylko tu i teraz. Relacje kształtują ciebie i ty kształtujesz relacje. 
Nie ma wyjścia, nie ma taryfy ulgowej. Purgatorium postrzegam jako 
stan przejściowy, właśnie stan a nie miejsce. Tarasy, jak u Dantego ale 
mentalne, jak levele w jakiejś grze. Możesz spaść na dno piekła jak 
Lucyfer lub wznieść się do raju. Wszystko zależy od ciebie, od twojego 
moralnego instynktu. Brzmi strasznie, co?

--------------------------------------------
- Życie to dramat. Trzy rozwody, próba samobójcza, psychiatrzy, psycho-

tropy, psychoterapie. Psy, psy, psie życie.
--------------------------------------------
- Staram się mieć dobre relacje z sąsiadami. Grillujemy razem, oglądamy 

mecze.
--------------------------------------------
- Mamy fajną ekipę, wódeczka, wspólne wypady, jest ok.
--------------------------------------------
- Wszystkich ich zwolniłem. Nieroby.
--------------------------------------------
- Nie, nie modlę się. Nie noszę żadnych fetyszy, emblematów. Nie jestem 

satanistą, okultystą. Nie wierzę w nic. To grzech?
--------------------------------------------

{hierarchia}

{relacje}
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- Sacrum profanum. Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi.
--------------------------------------------
- Babcia mówiła: Bój się Boga.
--------------------------------------------
- Robota. Robota. Tak mówił mój wujo. Stare czasy. Wtedy trzeba 

było kombinować. Teraz to się nazywa biznes. Niedziela - sredziela. 
Wakacje - srakacje. Akcje obligacje! Hajs! Nie muszę spać, ciągnę na 
prochach, Żanetę pogonię, i tak już jesteśmy za długo ze sobą. Wiola 
jest lepsza. Płacę, wymagam. Model nie do zdarcia! A właśnie. Audi-
ca. Trochę się już zużyła. Sprzedam jakimś frajerom. Co tam jeszcze? 
Halo? Numer się nie wyświetlił. Ktoś mnie chyba robi w ch.

--------------------------------------------
- Wanna z hydromasażem.... Moja strefa sacrum.
--------------------------------------------
- Wszystko jest poezja - ktoś tak powiedział. Zdaje się miał na myśli, że 

wszystko jest sacrum. Życie jak kościół, jak msza.
--------------------------------------------
- Wchodzę do świątyni, zdejmuję czapkę, maczam rękę w wodzie świę-

conej.
--------------------------------------------
- Nie ma dla mnie żadnych świętości. Robię co chcę!
--------------------------------------------
- Miłość. Tylko miłość może się mierzyć z życiem, z czasem. Zwykle 

przegrywa.
--------------------------------------------
- Cała długa litania a na końcu NASZ. Święty.
--------------------------------------------
- Swięta święta i po świętach.

--------------------------------------------
- Karp. Kutia, baranek, szopka.
--------------------------------------------
- i-pod, i-pad, i-phone, i-mac, big mac.
--------------------------------------------
- Eliade pisze, że wszystko może być sacrum. Potrzebna jest tylko wiara. 

To wiara przeistacza profanum w sacrum. 
Nadaje sens, przeistacza. Nienawidzimy historii, bo historia człowieka to 

historia klęski. Wolimy mit, to on przywraca 
godność. Nieboszczyk w trumnie i nieboszczyk w worku. Jest różnica.
--------------------------------------------
- I tam był taki wielki ołtarz, cały z bursztynu. A w oknach witraże, jak 

z bajki. Kolumny wysokie, marmury, złoto. 
 W takim kościele to może mieszkać Bóg a nie jak byle żul, w garażu, 

pod sklepem.
--------------------------------------------
- Dwie płyty Dead Can Dance. Cała moja sztuka powstała przy słucha-

niu tych płyt. Mistyka.
--------------------------------------------
- Hare Krsna, Krsna Krsna... czy jakoś tak.
--------------------------------------------
- Jak byłam mała, pamiętam. Niedziala. Suma. Potem lody Cassate albo 

Bajka - taki deser, galaretka, bita śmietana, 
 na wierzchu czekolada. Albo Pierwszy Maja. Pochody, baloniki, chorą-

giewki. Guma balonowa. Dzieciństwo.
--------------------------------------------
- Kapliczki w Etiopii, na wzgórzach. Ukryte wioski na Mazurach. Świe-

ży chleb, teatr w stodole.
--------------------------------------------
- W niedziele mamy największy utarg.
--------------------------------------------
- Jeśli kiedyś popełnię samobójstwo to w niedzielę. Przed Familiadą.
--------------------------------------------
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- Szacun, szacun. Niby fajna wystawa. Ale szkoda, że już nie rysujesz. 
Takie coś to każdy może zrobić.

--------------------------------------------
- Mieli nie jechać. Mówiłem im, że jestem zajęty, dziś się nie wyrobię. 

Nie mogłem uwierzyć jak zadzwoniła policja. 
 Wszyscy zginęli. Ktoś wyprzedzał na trzeciego. - Zawiozę dziadków 

tato, nie ma sprawy. Powiedziałem ok, no to jedź.
 Nigdy nie lubiłem tego listopadowego święta. Plastikowe kwiaty i tan-

detne znicze. Tak właśnie banalnie ich straciłem. 
 Nie miałem czasu. Nigdy nie miałem dla nikogo czasu. Teraz mam go 

za wiele.
--------------------------------------------
- Mirelle Matieu - moja nauczycielka od francuskiego. Czytała Sartre’a i 

miała taką śmieszną fryzurkę. 
 Ponoć strzelali do niej z wiatrówki jak stała na przystanku. Popłakała 

się. Ubawiło mnie to wtedy. 
--------------------------------------------
- Podpaliłem gnoja, starucha. Nie wydało się. Nie było komu zeznawać. 

Wypadek.
--------------------------------------------
- Mam szacunek dla szefa. Pięć języków, beemka.
--------------------------------------------
- Nie wiem czy go jeszcze kocham. Śpimy obok siebie ale chyba co inne-

go nam się śni.
--------------------------------------------
- Oj unikaliśmy z mężem potomstwa w sposób grzeszny, unikaliśmy.
--------------------------------------------
- Nie poszedłbym walczyć za tych ch. Niech sami sobie idą na tę wojnę o 

ropę, gaz. Ja mogę jeździć rowerem.
--------------------------------------------
- Rozpieszczam ją. Córka tatusia. Ma wszystko. 
--------------------------------------------

- Czy szerzyłem zło w środowisku pracy przez: przekleństwa, wulgarne 
słowa, używanie alkoholu, obmowy... - pyta mnie internetowe sumie-
nie na www.ratujdusze.pl   Tak, szerzyłem i szerzę! K. mać.

--------------------------------------------
- Chciał pograć w nogę. Wolałem pić piwo.
--------------------------------------------
- Spotykamy się zawsze na święta. To trudne bo nie mamy o czym ga-

dać. Nie interesuje mnie klima w ich samochodzie 
 i aplikacje w komórce. Również mam gdzieś ich 15.000 zdjęć z waka-

cji. Oni za to są ciekawi czy aby nie dostałem 
 podwyżki. Dostałem, cha cha. Ale nie powiem ile.
--------------------------------------------
- „Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść. Nauczmy się je cenić”. 

Lubię tę piosenkę.
--------------------------------------------
- Mój stary w ogóle się mną nie interesował - tak sobie pomyślałem 

ostatnio. Pamiętam tylko jak wracał pijany z roboty. Matka ciągle na 
niego narzekała, płakała. Ale kiedyś poprosiłem, żeby mi wystrugał 
kolbę do karabinu. Bawiliśmy się 

 w wojnę z chłopakami. Wszyscy mi potem zazdrościli! WSZYSCY! 
--------------------------------------------
- Dziadek siadał na progu i pykał fajeczkę. Też chcę być takim dziad-

kiem kiedyś.
--------------------------------------------
- W ogrodzie flaga, w salonie zdjęcie Obamy. Hymn, łzy, Szklana Pu-

łapka 8. USA.
--------------------------------------------
- Tak tak. To było na jakichś mistrzostwach. Gonili się po trawie i ko-

pali balon. Dwudziestu chłopa. Połowa czarnych. Jedli banany. I jedni 
i drudzy. RESPECT - mieli na koszulkach zamiast numerów. Dziwny 
sen.

--------------------------------------------
- Chapeau bas za ten wykon.
--------------------------------------------
- Wal się.
--------------------------------------------

{szacunek}
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- Sacrum profanum. Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi.
--------------------------------------------
- Babcia mówiła: Bój się Boga.
--------------------------------------------
- Robota. Robota. Tak mówił mój wujo. Stare czasy. Wtedy trzeba 

było kombinować. Teraz to się nazywa biznes. Niedziela - sredziela. 
Wakacje - srakacje. Akcje obligacje! Hajs! Nie muszę spać, ciągnę na 
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jest lepsza. Płacę, wymagam. Model nie do zdarcia! A właśnie. Audi-
ca. Trochę się już zużyła. Sprzedam jakimś frajerom. Co tam jeszcze? 
Halo? Numer się nie wyświetlił. Ktoś mnie chyba robi w ch.

--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
- Dwie płyty Dead Can Dance. Cała moja sztuka powstała przy słucha-
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--------------------------------------------
- Hare Krsna, Krsna Krsna... czy jakoś tak.
--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
- W niedziele mamy największy utarg.
--------------------------------------------
- Jeśli kiedyś popełnię samobójstwo to w niedzielę. Przed Familiadą.
--------------------------------------------
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- Szacun, szacun. Niby fajna wystawa. Ale szkoda, że już nie rysujesz. 
Takie coś to każdy może zrobić.

--------------------------------------------
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za wiele.
--------------------------------------------
- Mirelle Matieu - moja nauczycielka od francuskiego. Czytała Sartre’a i 
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- Wywaliłem w niego cały magazynek. Patrzyłem jak zdycha.
--------------------------------------------
- Chciałem zobaczyć świniobicie. Miałem dwanaście lat, byłem ciekawy 

świata. Wyprowadzili ją z chlewa jak skazańca. Gdybyście słyszeli ten 
kwik. Ona czuła, widziałem to w oczach. Świnie są podobne do ludzi, 
choć może więcej czują. Stanąłem z boku, patrzyłem. Ogłuszyli ją, 
wbili nóż, potem podwiesili na haku i rozcięli brzuch. - Łap jelita! - 
Nie mogą się pobrudzić! Musiałem podbiec a wtedy masarz wrzucił mi 
te jelita na ręcę. Były ciepłe, jeszcze pełne życia.

--------------------------------------------
- Lekarz powiedział, że mam otłuszczoną wątrobę od picia.
--------------------------------------------
- To była skarpa, za nią jakiś wysięgnik czy ogrodzenie. Z daleka wy-

glądały jakby siedziały i gawędziły. Wracałem za godzinę a one dalej 
siedzą i gawędzą. Zatrzymałem samochód. Czemu są tak nieruchome? 
Podszedłem. Miały pętle na szyjach. Dwie przyjaciółki. Odeszły ra-
zem.

--------------------------------------------
- Licząc wszystkie nicki, awatary, konta i loginy na społecznościówkach 

to mam jeszcze z piętnaście alternatywnych żyć.
--------------------------------------------
- Wkurza mnie, że Piotrek nie chce uwierzyć w reinkarnację. 
--------------------------------------------
- Używam specjalnych liści zamiast pampersów. Dzięki temu nie wyginą 

wieloryby.
--------------------------------------------
- To be or not to be?
--------------------------------------------
- Wierzę w Marię. Próbowałeś Marii?
--------------------------------------------

- Na końcu tunelu było światło.
--------------------------------------------
- Czuję się coraz bardziej zmęczona. Nie mam już tyle energii co kiedyś. 

Nie myślę nawet o facetach. Chciałabym coś zmienić ale nie mam siły. 
Palę, piję, przestałam chodzić na aerobik. To żałosne tak skakać jak 
pacynka. I tak przytyłam 

 w biodrach. I te kremy. Kremy na wszystko i za wszystkie pieniądze. 
Bez efektu. Zmarchy i wory.

--------------------------------------------
- Nadepnęłam na ślimaka. Zgrzytnęło. Popłakałam się. Zginął we wła-

snym domu.
--------------------------------------------
- Rak mózgu. Zostało mi jakieś dwa miesiące.
--------------------------------------------
- Przyjaźnimy się. Przynajmniej tak mi się wydaje. Choć jak ostatnio 

rozmawiałem, czułem, że trochę udajemy. Znamy się 
 z trzydzieści lat. Braterstwo krwi, wiesz, jak indianie. Bywało, że nie 

widzieliśmy się po kilka lat a potem było jak dawniej. 

 Powiedział mi, że jestem antysemitą. Ja? Wkurwiłem się. Chciałem 
mu jakoś dowalić. - Co, udajesz świętego? Do czego doszedłeś? Nawet 
żona cię zdradziła. Odłożył słuchawkę. Zdzwonimy się.

--------------------------------------------
- Ja już nie maluję. Porzuciłam marzenia. Przerosły mnie.
--------------------------------------------
- Jak miałem jej pomóc? Wzywać policję, pogotowie? Byłem tak narąba-

ny, że nie wiem jak wysiadłem z samochodu.
--------------------------------------------
- Nienawidzę was! Słyszycie? Nienawidzę!
--------------------------------------------
- To co, będziemy kończyć?
--------------------------------------------
- Gdzie się podział smoczek. Ale się drze to dziecko. Nie mogę rozma-

wiać.
--------------------------------------------
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- Nie powiem im o Marcinie. Zabiliby mnie. Marzyło im się wesele. 
Wiesz, kiczowata limuzyna, welon, tort z figurkami. Jakie ja bym po-
stawił figurki? Dwóch facetów? W porywach trzech?

--------------------------------------------
- 6 na 9? Dobre. Też lubię.
--------------------------------------------
- Nigdy nie ogarniałam tego kalendarzyka. Chciałam zajść w ciążę ale 

jakoś źle to policzyłam.
--------------------------------------------
- Pierwszy raz odwiedziłem Hades chyba na trzydzieste urodziny... Dużo 

się zmieniło. Personel się wymienił z trzy razy.
--------------------------------------------
- Ta miłość zrujnowała mi życie. To było niemożliwe, absurdalne a jed-

nak nieuchronne. Pełzałem jak robak.
--------------------------------------------
- Robię to od zawsze. Z tym samym, małym różowym przyjacielem.
--------------------------------------------
- Wymordować gejów i lesbijki! Wyciąć im genitalia!
--------------------------------------------
- Jest uroczy, składa rączki jak do modlitwy.
--------------------------------------------
- Czy to była zdrada? Moim zdaniem to najpiękniejszy rok w moim ży-

ciu. Wysłałam mu sms-a, on odpowiedział i tak było już codziennie. 
Mówiliśmy sobie dzień dobry i dobranoc. Czasem w ogóle nie chodzi-
liśmy spać. Nie przypuszczałam, że słowa mogą być tak intensywne, 
jak w poezji Halinki, jak ją pieszczotliwie nazywaliśmy. Po roku coś się 
popsuło, wygasło. Może tak musi być. Komórka zamilkła. Teraz mam 
nową, z wszystkimi bajerami. Nie wiem po co mi te bajery.

--------------------------------------------
- Jest piękna ale ja już tego nie widzę.
--------------------------------------------
- Dałabym się pokroić za te bicepsy.
--------------------------------------------
- Uzależniłem się od seksu. Mam w oczach kamerę termowizyjną. Świat 

jest zimny. Kobiety go ogrzewają.
--------------------------------------------
- Ja już mam klimę. Tuż przed czterdziestką odzyskałam niewinność.
--------------------------------------------
- Dostałem sześć lat za gwałt. Nie mogę się doczekać jak wyjdę.
--------------------------------------------
- Jestem Dziewicą Konsekrowaną. Uczniowie się śmieją, że dobrze za-

konserwowaną. Lubię ich.
--------------------------------------------
- Boję się kobiet. Zawsze czuję się skrępowany w ich obecności. To 

śmieszne ale to mój największy problem.
--------------------------------------------
- Kazał mi się rozebrać. Pieprzony doktorek. Od tamtego momentu nie-

nawidzę mężczyzn.
--------------------------------------------
- Stary, tylko na wojnie czujesz, że żyjesz. Wpadasz do wioski a oni wszy-

scy spierdalają. A ty ich gonisz.
--------------------------------------------
- Lubimy spacerować. Po prostu. Śpiewają ptaki a my idziemy pod rękę, 

jak kiedyś. Jakbyśmy mieli po dwadzieścia lat.
--------------------------------------------
- Chciał być skremowany ale ja go pochowałam. Wolę myśleć, że leży, 

odpoczywa. Jak po pracy.
--------------------------------------------
- Wiesz, tu nie chodzi chyba o seks ale o intymność. Ktoś chce z tobą 

być, zmysłowo, blisko. Bez udawania.
--------------------------------------------
- 20 minut ostrej jazdy. 

{istnienie}

{instynkt}
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- Mieć poczucie rzeczywistości. Hmm. Mój mechanik ma. Dle niego 
młotek jest młotkiem, gwóźdź gwoździem.

--------------------------------------------
- Ukradłem jej serce.
--------------------------------------------
- Wyciągnęłam mu z portfela dwie stówy.
--------------------------------------------
- Mahoń, skóra, złote obicia, klamki. Nawet pisuar ze złota. W ogrodzie 

galeon, mini zoo... Taki cholerny kicz a oni to wszystko dla niego robi-
li, uśmiechali się. Znawcy sztuki, specjaliści od marmuru, rzeźbiarze.

--------------------------------------------
- Rzeczy jest za dużo. I tylko bałagan z nimi. Rzeczygęstość, rzeczyzaw-

ziętość, rzeczyobojętność, rzeczynienawistność.
--------------------------------------------
- Oddałam stare ciuchy, kupiłam nowe. 
--------------------------------------------
- Laptopy, trochę telewizorów, ogólnie elektronika. Nie ma papierów, nie 

ma problemów. Jest adrenalina.
--------------------------------------------
- Sześciopiętrowe kamienice, sześciogwiazdkowe hotele, sześć linii me-

tra. Babilon nad Dunajem.
--------------------------------------------
- I chodzi gówniarz i się chwali tymi gadżetami. Ale już niedługo. 
--------------------------------------------
- Miałam pięć dolców a on był taki przystojny. Zafundował mi wakacje, 

potem pojechałam do niego. Trwało to z pięć 
 miesięcy. Potem powiedział żebym spadała. Allanek chodzi teraz do 

zerówki...
--------------------------------------------

- Wiesz, oni są jak kleszcze. Wgryzają się i piją, piją. Tylko nigdy nie 
pękają. Mają już wszystko, urzędy, lokaty, premie. 

 Pokupują sobie domy, samochody, potem ustawiają rodzinę, kumpli i 
dalej piją. Są jak państwa, które ciągle poszerzają granice. Ziemia się 
nadyma od nich, od krwi, którą wypili. Ale oni nigdy nie pękają. Są 
nienasyceni.

--------------------------------------------
- Odebrano im godność. Stali nago, w szeregu. Grała muzyka, unosił się 

swąd dymu. Czekali na swoją kolej.
--------------------------------------------
- Wyrzuciłem ostatnie klepaki. Czułem się wolny. Wtedy to się wyda-

wało proste. Poszedłem do marketu, wziąłem tylko chleb i mleko, 
podszedłem do kasy. - Ale ja nie mam pieniędzy. Kasjerka odrzuciła 
koszyk i kazała mi się wynosić. Przed wejściem podszedł ktoś, wcisnął 
mi 20 Euro. Wróciłem po ten koszyk. Pani mnie skasowała, uśmiech-
nęła się i powiedziała do widzenia.

--------------------------------------------
- Miłość.
--------------------------------------------
- Lekarz powiedział, że spróbujemy przywrócić mnie rzeczywstości. Al-

kohol był jak otulina. Nie można tylko trzeźwieć. Teraz świat nabrał 
konturów, są ostre, bolesne. Bolesne.

--------------------------------------------
- Kradnę od dziecka. Tu też przyszedłem coś ukraść.
--------------------------------------------
- Faszysta, komunista, liberał. Debata: Jak się pozbyć biedaków?
--------------------------------------------
- Jak to jest, że dobry bóg stworzył niedobry świat? Tygrys goni antylopę. 

Scenka pozbawiona moralnego wydźwięku. 
 Zwierzęta są przecież tylko dekoracją. Giną bez powodu. Człowiek 

strzela do człowieka. To ma głęboki sens.
--------------------------------------------
- Morfina.
--------------------------------------------
- Nie będę się skarżył. I nie mam żalu.

8 
| truth |

- Prawda, cała prawda i gówno prawda.
--------------------------------------------
- Prawda wyzwala.
--------------------------------------------
- Prawda. Taka ruska gazeta.
--------------------------------------------
- Zgodność faktów.
--------------------------------------------
- Prawda nie istnieje i istnieje. Nieprawda też.
--------------------------------------------
- Wszyscy kłamiemy.
--------------------------------------------
- Nigdy mu nie mówię prawdy. Nie wybaczyłby mi.
--------------------------------------------
- Oby się nie dowiedziała.
--------------------------------------------
- Oby się nie wydało.
--------------------------------------------
- Miejmy nadzieję, że kupią ten bajer.
--------------------------------------------
- Poprawiłem jej nos na tym plakacie.
--------------------------------------------
- Głosują na nas głupcy. Ci co nie głosują są jeszcze głupsi. Najgłupsi są 

ci co zostają w domu.
--------------------------------------------

- To nie ja. To nie ja. To nie jest moje odbicie.
--------------------------------------------
- Chodzi mi tylko o prawdę. Nie wiem co to znaczy ale idę za wewnętrz-

nym impulsem. Mógłbym być kimś innym, robić coś innego ale chcę 
właśnie robić TO i TAK! Wielu mówi: ŹLE. Ale skąd oni wiedzą co 
jest dla mnie dobre? Czemu mieliby wiedzieć lepiej niż ja skoro to moje 
a nie ich życie? Błądzę ale po swojemu i z każdym dniem, miesiącem, 
utwierdzam się, że to jest właśnie moja droga i MOJA prawda. Amen.

--------------------------------------------
- Bóg prawda. A jeśli prawda a nie bóg?
--------------------------------------------
- Nie jestem przyzwyczajona do mówienia prawdy. Zwłaszcza lubię zwo-

dzić samą siebie.
--------------------------------------------
- O! Widzę się w lusterku. Ale to przecież złudzenie.
--------------------------------------------
- I co, że niby się wyspowiadam przed sobą, skasuję bilecik i po wszyst-

kim? A gdzie spowiednik?
--------------------------------------------
- Zdradziłem przyjaciół, potem zdradziłem wrogów. 
--------------------------------------------
- To nie jest jak myślisz.
--------------------------------------------
- Sokrtes umarł i nie umarł. Suma kątów w trójkącie ma i nie ma 180 

stopni. Bóg nie jest niewolnikiem prawdy. Bóg prawdę stanowi.
--------------------------------------------
- Brednie.
--------------------------------------------
- Słuchaj Marek. Niech to będzie spowiedź ale bez rozgrzeszenia. Ok?

{rzeczywistosc}
,.

{prawda}
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Prezentacja obiektu odbyła się 14 czerwca 2014 r.
W skład ekspozycji „Purgatorium” weszły także inne prace two-
rzonej przeze mnie na bieżąco mobilnej galerii autorskiej.

Mirosław Słomski

Mirosław Słomski - rocznik 1971; dyplom na ASP we Wrocławiu w 1999 r.
Zajmuję się grafiką warsztatową i projektowaniem. Od 2011 r. realizuję au-
torski projekt „Obiektarium” w ramach którego tworzę interaktywne obiekty 
będące syntezą moich poszukiwań artystycznych i światopoglądowych.

http://m13studio.blogspot.com 
https://www.facebook.com/obiektarium




