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Nak³adem wydawnictwa BOSZ ukaza³ siê album niezwyk³y;
tyle¿ popularyzuj¹cy œwiat minera³ów i ska³, co artystyczny w formie. Na ponad stu stronach zamieszczone s¹ zachwycaj¹ce kolorystyk¹, znakomicie wykonane fotografie strukturalnych i teksturalnych detali obiektów mineralnych. Autorzy intencjonalnie wydobywaj¹ te elementy skalnego rysunku, które nieodparcie kojarz¹ siê
z dzie³ami malarskimi ró¿nych stylów, epok i szkó³ artystycznych.
Nie jest to ¿adn¹ miar¹ jeszcze jeden album przedstawiaj¹cy
minera³y i ska³y. Jest to studium piêkna ukrytego w ich wnêtrzu,
wymagaj¹cego wielu zmyœlnych zabiegów aby je wydobyæ i ukazaæ naszym oczom.
Swoje credo autorzy og³aszaj¹ w obszernym wstêpie poprzedzaj¹cym albumow¹ czêœæ ksi¹¿ki. „W agatach, opalach, jaspisach, krzemieniach, piaskowcach tkwi potencja³ estetyczny zaklêty
w bezruchu” – pisz¹, namawiaj¹c nas do spojrzenia na „kamienie” jako „kreacjê artystyczn¹ natury”. Wszelako geneza naturalnych dzie³ sztuki ma swoje fizyczne i chemiczne przyczyny,
a mineralne obrazy s¹ zapisem ich geologicznej historii. I o tym
w przystêpny sposób traktuj¹ krótkie rozdzia³y uœwiadamiaj¹ce
czytelnikowi g³êbszy sens wzorów i barw unaocznionych na fotografiach. „Natura jest fraktalna” g³osz¹ autorzy i dokumentuj¹
to stwierdzenie odpowiednimi przyk³adami. Przedstawiaj¹ „bohaterów” ksi¹¿ki – mineralne „modele” sportretowane w czêœci
albumowej: opale, chalcedony, agaty, jaspisy, krzemienie, skalenie, malachity, wapienie, marmury i wiele innych. Na koniec
wprowadzaj¹ czytelnika w warsztatowe tajniki, wyjaœniaj¹c np.,
¿e wiêkszoœæ obrazów to w istocie miniatury, czêsto tylko fragmenciki wiêkszej ca³oœci umiejêtnie wykadrowane i powiêkszone
do rozmiarów ca³ej strony.
Album podzielony jest na dwie czêœci. W pierwszej, zatytu³owanej „Wzory natury”, dominuj¹, co zrozumia³e, agaty z ich
koncentrycznymi i policentrycznymi pasami, choæ nie brakuje
i innych „wzorzystych” tworów mineralnych, jak np. pasiaste
krzemienie, marmury krajobrazowe czy malachit. Wzorem autorzy nazywaj¹ „wycinek p³askiej powierzchni skalnej lub mineralnej wyodrêbniony w taki sposób, by stanowi³ domkniêt¹ kompozycyjnie, efektown¹, abstrakcyjn¹ ca³oœæ”. Do tej definicji
przystaj¹ sfotografowane okazy, zachwycaj¹ce nie tylko harmoni¹ wzorów, lecz równie¿ gr¹ barw, jak np. jaspilit na stronie 57,
w którym naprzemianleg³e jaskrawoczerwone pasma hematytu
i miodowo¿ó³tego tygrysiego oka tonowane s¹ stalowoszarym
hematytem.
Na drug¹ czêœæ albumu, opatrzon¹ tytu³em „Obrazy natury”,
sk³adaj¹ siê zdjêcia mineralnych tworów zawieraj¹cych, jak pisz¹
autorzy, „identyfikowalne treœci lub abstrakcjê o cechach sztuki”.
Przemyœlnie dobrane obiekty i artystyczny sposób fotografowania powoduj¹, ¿e „martwa natura” minera³ów i ska³ o¿ywa. Zapominamy, ¿e ogl¹damy wynik dzia³ania procesów geologicznych
i dajemy siê zwieœæ z³udzeniu obcowania z dzie³ami artystów.
Utwierdzaj¹ nas w tym opisy zdjêæ utrzymane w narracji artystycznej. Zacytujmy: „œwiat³o wczesnego poranka podkreœla ciep³¹,
jesienn¹ kolorystykê rosn¹cych na wzgórzu topoli. Wœród drzew
gdzieniegdzie snuj¹ siê mg³y”. To nie opis rzeczywistego krajobrazu, lecz odczucia autorów fotografuj¹cych specyficznie wykadrowany fragment agatu pejza¿owego. Pozostaj¹c w konwencji
malarskiej, autorzy nieco ¿artobliwie objaœniaj¹ sposób powstania naturalnych obrazów i u¿ywaj¹ przy tym okreœleñ w³aœciwych
historykom sztuki. Wspomniane jesienne topole „wykonano tech-

nik¹ dendrytów ¿elazistych 3D”, a z kolei inny obraz mineralny
– „Jezioro” (w rzeczywistoœci brekcja azbestu krokidolitowego
spojonego chalcedonem) – „namalowano” technik¹ „subtelnego, wewnêtrznego odbicia œwiat³a (iryzacja)”. Opisy fotografii
umiejêtnie ³¹cz¹ naukow¹ wiedzê z poetyckimi impresjami.
Skojarzenia autorów s¹ miejscami zaskakuj¹ce. Oto jasnoszary
z niebieskawym odcieniem kszta³t na czarno-ceglastym tle jaspisowej p³ytki interpretowany jest jako wariacja na temat obrazu
Jana Matejki „Kazanie Skargi”. Choæ autorzy podpowiadaj¹ nam
swoje widzenie wzorów, kszta³tów i gry barw, to ka¿dy mo¿e
mieæ w³asne skojarzenia. Na przyk³ad wzór na polerowanej p³ytce
labradoru zatytu³owany „S³oñce i kaktus” pisz¹cemu te s³owa
przypomina raczej mg³awicê py³owo-gazow¹ w jednym z gwiazdozbiorów. Niektóre skojarzenia s¹ wszak¿e samonasuwaj¹ce siê,
jak jaspisowa kuropatwa na stronie 118.
Dla kogo jest ten album? Dla ka¿dego, kogo zachwyca piêkno w najczystszej postaci form, kszta³tów i barw wydobytych
z mineralnych tworów. Warto go mieæ dla samej przyjemnoœci
obcowania z naturalnymi dzie³ami sztuki. Geologowi umo¿liwia
on nowe, artystyczne spojrzenie na „starych znajomych” – minera³y i ska³y. Wszelako ogl¹daniu fotografii towarzysz¹ nie tylko
doznania estetyczne. Nie sposób tak¿e oprzeæ siê naukowej refleksji nad procesami, które doprowadzi³y do powstania niezmiernie
z³o¿onych struktur. A od refleksji ju¿ tylko krok do naukowych
inspiracji. Naturalne grafiki i obrazy przywodz¹ na myœl s³owa
Boles³awa Leœmiana o tym, ¿e nawet „nauka œcis³a i logiczna” nie
mo¿e obejœæ siê bez baœniowoœci. Udostêpnienie nam baœniowej
natury minera³ów i ska³ jest wielk¹ zas³ug¹ prof. Andrzeja Maneckiego i Janiny Wrzak – autorów albumu. S³owa uznania nale¿¹ siê
te¿ wydawnictwu za znakomit¹ edycjê tego dzie³a, które cieszy
oko, duszê i rozum.
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