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Rozmowy Kuriera  

Tytus

Znaliśmy się już od dawna. Niemniej kiedy umówiliśmy się na rozmowę, pierwsze moje słowa brzmiały: 

— Niech pan będzie łaskaw przedstawić się naszym czytelnikom. 

— Tytus Dzieduszycki. Niedokończony biolog, bezrobotny plastyk. Oba te stwierdzenia nie są zresztą 
ścisłe. W bież. roku ukończyłem biologię na UMCS, a bezrobotnym nie jestem, gdyż malarz zawsze na 
zajęcie.  Malować można o każdej porze dnia i nocy.  Pochodzę z nikąd. Rodzina mieszka w Warszawie. 
W Lublinie jestem od pięciu lat. Co jeszcze? Jestem związany z Sexem, z Lubelskim Klubem Literackim. 

Trzeba  tu  dodać,  że  powszechnie  zwany Tytusem,  pan  Dzieduszycki  jest  w  lubelskim środowisku 
kulturalnym znanym i cenionym twórcą.  Prace jego oglądaliśmy na wystawie twórczości Grupy Zamek. 
Ostatnio czuwał on nad opracowaniem graficznym „Kalendarza Lubelskiego”. 

— Proszę pana, czy związał się pan już z Lublinem na stałe? 

— Muszę być szczery i przyznać się, że wolałbym jak najszybciej uciec. Lublin leży daleko od garnka, 
w którym gotuje się, w którym powstają nowe prądy, w którym łatwiej o krytykę i dalszą naukę. Z drugiej 
jednak strony zżyłem się z Lublinem i czuję się tu dobrze. 

— Jakże są pana plany na najbliższy okres? 

— Malować, malować, malować... 

— Nad czym pan obecnie pracuje? 

— Interesują  mnie  przede  wszystkim ciężkie  techniki,  taszyzm.  Co  wyjdzie  z  mojej  pracy,  pokaże 
przyszłość. 

— Czym się pan najbardziej pasjonuje? 

— Poszukiwaniem mieszkania. Marzenie: izdebka 2x2. Ponadto? Literatura nowoczesna, scenografia, 
praca wydawnicza, biologia częściowo. 

— A kobiety? 

— Te trzeba by wymienić gdzieś na trzeciej pozycji. Naturalnie — ma pan na myśli ładne i interesujące. 

— Obraca się pan w środowisku lubelskiej młodzieży twórczej. Jak ocenia pan jego rozwój w chwili 



obecnej? 

— Poruszył pan temat, który, niestety, napawa mnie pesymizmem. Od dłuższego już czasu obserwuje się 
spadek aktywności młodzieży, zobojętnienie brak zainteresowań. Czy można rozruszać? Prób było już wiele. 
Najczęściej kończyły się one niepowodzeniem. 

— Co by pan zrobił w pierwszym rzędzie, gdyby w nadchodzących wyborach do rad, wybrano pana 
radnym? 

— Pytanie żenujące.  Myślę  jednak,  że przede wszystkim postarałbym się,  aby przeznaczono więcej 
pieniędzy  na  kulturę.  Jest  to  bowiem  jedyna  droga  do  osiągnięcia  trwałych  sukcesów  w  walce 
z chuligaństwem,  pijaństwem  itp.  Ponadto  wpłynąłbym  na  odpowiednie  czynniki,  aby  mocniej  karano 
chuliganów i pijaków. 

— Gdzie spędzi pan urlop? 

— W Zakopanem w zimie, na Sanie lub Narwi w lecie. 

— Co zrobiłby pan, gdyby wygrał 100 tys. w „Koziołka”? 

— Wydałbym je na mieszkanie i farby. 

Rozmawiał kas. 


