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PRESS INFO 
 
OKO 2021 nadchodzi. 
 
"CUD" to motyw, który będzie prześwietlany podczas tegorocznej odsłony. Poniżej 
prezentujemy tekst prof. Zbigniewa Mikołejko, który nadaje nieprzypadkowy kierunek 
naszym poszukiwaniom. Zapraszamy do lektury i odwiedzenia Festiwalu OKO NIGDY NIE ŚPI. 
Program prześlemy Państwu niebawem.  
 
 
Otwarcie festiwalu nastąpi w dniu 18.06.2021 godz. 18.00 w Galerii Miejskiej bwa w 
Bydgoszczy. Wystawą otwierającą będzie "CUD" Marka Chlandy pod kuratorską opieką 
Andy Rottenberg. Wystawa będzie czynna do 29.08.2021 r.  
 
Marek Chlanda - rysownik, malarz, rzeźbiarz, performer. Miał kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych, m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi (1985, 2019), Fyns Kunstmuseum w Odense 
(1987), Budapest Galeria w Budapeszcie (1990), Tel Awiv Museum of Art w Tel Awivie 
(1993), galerii Zachęta w Warszawie (1995), Muzeum Narodowym w Poznaniu (2009), w 
MOCAK-u w Krakowie (2012), w Cricotece w Krakowie (2020/2021) oraz wielokrotnie w 
galerii Foksal w Warszawie,galerii Starmach w Krakowie i galerii Muzalewska w Poznaniu. 
Jego prace były częścią wielu wystaw zbiorowych, m.in. Paris Biennale (1980,1982), Sydney 
Biennale (1986), „Miejsca Rzeźby – Joseph Beuys, Royden Rabinowitch, Marek Chlanda” w 
Muzeum A.S.P. w Warszawie (1988), „Polnische Avantgarde 1940-1990” w Stattliche 
Kunsthalle w Berlinie (1990),”Muzeum Sztuki w Lodzi,Collection-Documentation Actualite 
1931-1992” w Musee dart Contemporain de Lyon, E.L.A.C w Lyonie, „Gdzie jest brat twój, Abel 
?” w galerii Zachęta w Warszawie (1995), 21 Biennal Internacional de Arte w Sao Paulo 
(1995),”In Between: Art. From Poland 1945-2000” w Chicago Cultural Center (2001), „State 
of Life. Polish Contemporary Art. Within a Global Circumstancies”, National Art Museum of 
China NAMOG, Pekin (2015). 
 
 
Anda Rottenberg - polska historyk sztuki, krytyk, kurator sztuki i publicystka. W latach 
1993–2001 dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Od 1969 zajmuje się 
organizowaniem wystaw artystycznych[4]. Do 1973 związana była z Państwową Galerią 
Sztuki Zachęta. W latach 1973–1986 pracowała w Polskiej Akademii Nauk, zajmując się 
badaniami nad sztuką nowoczesną i współtworząc „Polskie Studia Artystyczne”. W 1986 
założyła Fundację Egit, jedną z pierwszych niezależnych fundacji sztuki w Polsce. W latach 
1991–1992 zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki, następnie w latach 1993–2001 pełniła funkcję dyrektora Państwowej Galerii Sztuki 
Zachęta w Warszawie. W latach 1991–1993 kierowała także Galerią Mazowiecka w 
Warszawie, a w latach 1992–1993 Centrum Sztuki Współczesnej Sorosa. Do 2007 była 
przewodniczącą rady programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie[. W 1998 
została przewodniczącą Fundacji Instytutu Promocji Sztuki. 
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„CUD” 
 
prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko 
Cud to nie tylko zjawisko religijne. Jest on więc czymś dużo szerszym. Czymś, co znienacka i 
w niebywały sposób wkracza we wszystkie sfery bytu. I opromienia je swoim blaskiem, ale 
bywa też, że je burzy, rozsadza, radykalnie przemienia. Cud nie zna zatem granic, jest 
niemożliwością poza kręgiem rzeczy i spraw możliwych, tych zwyczajnych i oswojonych 
dobrze w naszym codziennym istnieniu. Wyraża to zresztą język potoczny, kiedy sięga on po 
pojęcie cudu, aby poradzić sobie z czymś, z czym w istocie poradzić się nie da - z rozmaitymi 
niewytłumaczalnymi zdarzeniami i doświadczeniami, z tym wszystkim, co nas absolutnie 
zaskakuje i poraża swą niesłychaną wymową, wymykającą się wszelkim mianom z naszego 
słownika i wszelkim racjonalnym, logicznym myślom. Cud więc odnosi się przede wszystkim 
do wyjątku, co widać nawet w banalnych i wyświechtanych wyrażeniach - kiedy używamy 
chociażby przymiotnika „cudowny” jako synonimu zwrotów „niezwykle piękny”, „piękny nad 
podziw”, „niesłychanie piękny”. Jeśli przyjąć za Ludwigiem Wittgensteinem, że „granice 
naszego języka są granicami naszego świata”, cud znamionuje to właśnie, że jest on - także 
wówczas, kiedy nie dotyczy spraw wiary - czymś spoza naszego świata. Jest istnieniem od 
tego świata odrębnym, radykalnie przerastającym wszystkie jego wymiary i wyposażonym z 
tego względu w niezwykłą moc, również przerażającą. Zawsze jednak paradoksalną, 
„zaprzeczną” wobec tego, co znamy, tego, co doświadczamy na ogół. „Mówi się - pisał więc w 
XIII stuleciu wielki filozof i teolog, św. Tomasz z Akwinu - że coś jest cudem, kiedy dzieje się 
poza porządkiem wszelkiego stworzenia”. Tomasz zresztą, ogromny miłośnik systemów i 
klasyfikacji, uznał zarazem, że istnieją trzy odmiany cudów: miracula supra naturam (cuda 
nadnaturalne, takie jak zmartwychwstanie), miracula contra naturam (cuda wbrew naturze, 
pojawiające się wówczas, gdy natura zachowuje się odmiennie niż zazwyczaj, np. w 
przypadku lewitacji czy stąpania po wodzie) oraz miracula praeter naturam (cuda zdziałane 
przez naturę, ale w sposób określony przez jej Stwórcę – np. uzdrowienie). To oczywiście 
odnosi się do katolicyzmu i związane jest z wynoszeniem na ołtarze błogosławionych i 
świętych. Dziś przyjmuje się zatem, że każdy z tych trzech rodzajów znaków 
nadprzyrodzonych wystarcza do beatyfikacji czy kanonizacji, jednak cud nie musi pojawić się 
wcale za życia kandydata na ołtarze. Wszakże Kościół wymaga dwóch osobnych cudów: 
jednego dla beatyfikacji, drugiego – dla kanonizacji, już po beatyfikowaniu zmarłego, przy 
czym z wymogu pierwszego cudu „zwolnieni” są męczennicy za wiarę. Ale pojęcie cudu nie 
odnosi się tylko do katolicyzmu - jest znamienne dla wielu religii, czasem w stopniu 
ograniczonym (na przykład Budda czy Mahomet, w odróżnieniu od Jezusa, nie posługiwali się 
cudem jako środkiem prowadzącym ku wierze). Siła cudu była szczególnie porażająca w 
wiekach dawnych, w „pierwszym dzieciństwie” ludzkości. W czasach przednowoczesnych, 
kiedy niepojęte zjawiska przyrody i karkołomne przygody losu odbierano jako rzeczywistość 
zaczarowaną, magiczną, „świętą” - jako wielką jedność bogów, natury i ludzi, którą można 
było wytłumaczyć tylko w języku mitów, rytuałów, symboli, opowieści, poezji. Bardzo 
wyraziście w takim kręgu ujawniało się takie rozumienie świętości, sacrum, które ściśle 
wiązało ze sobą świętą grozę (pierwiastek tremendum) ze świętym zachwytem 
(pierwiastkiem fascinans). Nowoczesna nauka i technologia, poczynając od XVI‒XVII wieku, 
„odczarowała” ten świat. 
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 Była to najpierw, za sprawą wielkich odkryć, niebywała przygoda ludzkości. „Cuda nauki” 
zastąpiły cudowności magii i wiary. Ale z czasem niesłychane postępy wiedzy stały się 
niepojęte dla zwykłych „zjadaczy chleba”, a przygoda nauki zamieniła się w pracę mnogich 
zespołów, nierzadko rzemieślników znudzonych swym miałkim zajęciem, jak też w swoistą 
„wieżę Babel”, w której jeden fizyk nie rozumie drugiego, jeden biolog innego biologa. Także 
świętość zaczęła być na Zachodzie traktowana jako obszar przyjaznego zachwytu, 
szczęśliwości i przyjemności duchowej, ozdrowieńczej terapii. I ma emanować z siebie 
jedynie dobro i nie łączyć się z zakazem, doznaniem zła, tragiczności czy grozy.  
W naszych umysłach i sercach zrywa się wciąż jednakże tęsknota za „zaczarowaniem świata” 
na nowo, za „drugim dzieciństwem” ludzkości, czego wyrazem jest kultura, zwłaszcza ta w 
stylu „pop”, budująca – na podobieństwo dawnych – swoje opowieści mityczne, swoje historie 
fantasy czy horror stories. Tak oto opowieści Tolkiena, Rowling, Chambersa czy Lovecrafta 
stają się świętymi księgami naszego czasu, a rzeczywistość Matrixa, Gwiezdnych wojen albo 
też wielu komputerowych gier – wirtualną przestrzenią naszych intymnych mistycyzmów, 
naszych prywatnych rytuałów i oczekiwań na cud. I rzecz jasna nawrotem wyobraźni na swój 
sposób naiwnej, dziecięcej, podatnej na wezwania i szaleństwa fantazji. Łakniemy zatem 
cudu, łakniemy nowej cudowności - jakby na miarę naszych tak bardzo „nieświętych” czasów. 
Czasów, w których nawet z punktu widzenia religii cud prawdziwy nie jest zjawiskiem 
fizycznym, zewnętrznym, lecz dokonuje się on we wnętrzu człowieka - jako cud łaski, 
oczyszczenia, żalu za grzechy, nawrócenia, przemiany. Uwalnia go to oczywiście od presji 
nauki, od jej logiczności, doświadczalności i determinizmu. Ale też zasklepia w ludzkich 
umysłach i duszach, czyni czymś prywatnym, intymnym, obcym dla innych. 
 

 

 

 

 

 


