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Postmedium

Pożegnanie
z krytyką,
jaką znamy

Adam Mazur

„Postmedium” to pierwszy w historii polskiej sztuki magazyn wyłącznie
z tekstami pisanymi przez artystów. Jak każdy współczesny magazyn, również „Postmedium” ma kilka nakładających się na siebie warstw. Pierwsza to
rocznik akademicki, który manifestuje się zarówno w formie druku (druku
rzadkiego, bez mała kolekcjonerskiego, dodajmy), jak i elektronicznego i łatwo
dostępnego w sieci PDF-a. Druga to strona internetowa aktualizowana dzień
po dniu i tydzień po tygodniu. Z materiałami (nie tylko tekstami!) źródłowymi,
archiwaliami, rozmowami, manifestami i stejtmentami. Nie ma tu żadnych
rubryk tematycznych, które należałoby na siłę wypełniać, i bez redakcyjnego
rygoru można publikować kolejne materiały. Wreszcie trzecia warstwa, czyli
media społecznościowe, bez których trudno sobie wyobrazić współczesną
prasę. Traktowane nieszablonowo i powierzane kolejnym zaproszonym do
udziału i stale współpracującym z redakcją twórcom.
„Postmedium” brzmi poważnie, jak przystało na magazyn zainicjowany
i wsparty przez Wydział Sztuki Mediów i wydawany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, jedyny Uniwersytet Artystyczny w Polsce. Kondycja
postmedialna sprawia, że sztuka w magazynie jest współczesna, a nie skoncentrowana na jednym czy dwóch mediach. W pierwszym numerze drukowanym, wydanym w formie monografii, widać jeszcze przechył w stronę fotografii i nowych mediów, wynikający właśnie z instytucjonalnego kontekstu.
Jednak w kolejnych numerach – mamy nadzieję, że w trybie nieustającego
open-calla – ściągniemy uwagę artystów wszystkich dyscyplin, zarówno tych
związanych z uczelniami artystycznymi, jak i kontestujących establiszment.
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Za treść artykułów naukowych odpowiada rada naukowa i recenzenci, zaś
o publikacji tekstów zwolnionych z rygoru naukowości decyduje demokratycznie kolegium redakcyjne. Magazyn jest autonomiczny i mamy nadzieję,
że szybko zaskarbi sobie zaufanie artystów i artystek. Chcąc uniknąć podejrzeń o publikowanie treści za pieniądze, rezygnujemy z reklam oraz innych
form nacisku. Chcemy utrzymać się dzięki wsparciu wydawcy oraz grantów,
naukowych raczej niż artystycznych. To format eksperymentalny, w którym
istotniejszy od profitów i lansu jest autentyczny entuzjazm i wiara w sztukę.
Chcąc nie chcąc, pierwszy numer „Postmedium” stawia pytanie o specyfikę
dyskursu prowadzonego przez artystów, metodologii i teorii sztuki. Wierzymy, że teksty pisane przez artystów różnią się od zwyczajowej krytyki pióra
mniej lub bardziej utalentowanych autorów, zwykle historyków sztuki. Artyści
proponują inne podejście do języka krytyki. Zamiast wewnętrznych sporów
środowiskowych, zblazowanych instytucji i nieciekawej wojny podjazdowej,
artystów interesuje... sztuka. Ich teksty są odpowiedzią na status quo, zabetonowaną scenę, gdzie karty rozdają dwa niszowe i pięć jeszcze bardziej
niszowych magazynów, w których wiadomo, co kto napisze i o kim.
Również artykuły naukowe pisane przez artystów są odmienne. Poziomem
nie odbiegają, a niejednokrotnie przewyższają propozycje teoretyków – jednocześnie proponują nowe, odświeżające spojrzenie na temat. Nieobarczone
modami i dyskursami, pozostające w bliskiej relacji z dziełem sztuki i realiami,
w których powstało. Polska scena artystyczna jest przewidywalna i jeśli jakiś
cel przyświeca powstaniu tego magazynu, to przede wszystkim jest to zerwanie ze starymi hierarchiami i zmurszałym porządkiem organizowanego przez
urzędników pola sztuki.
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Nowe stare
medium
Tytus Szabelski

Przywykliśmy w świecie sztuki do prostych funkcjonalnych i kompetencyjnych podziałów: artyści i artystki tworzą, a krytycy i historyczki sztuki ich
twórczość opisują – na łamach książek, kilku drukowanych magazynów oraz
internetowych portali. Historia uczy, że nie jest to jedyny możliwy podział
pola sztuki, a mimo to – poza prywatnymi dyskusjami, toczonymi gdzieś pokątnie, czy publikacjami niszowych zinów – z rzadka wychodzimy ze swoich
specjalistycznych okopów, w strefę między byciem przedmiotem, a podmiotem opisu.
Paradoksalnie, edukacja artystyczna w Polsce właściwie na każdym etapie zakłada konieczność pisania – teoretycznych prac licencjackich, magisterskich,
doktorskich; okazjonalnych tekstów zaliczeniowych. Co się z nimi wszystkimi
dzieje? Większość ląduje zazwyczaj w uczelnianych archiwach i zakamarkach
profesorskich i studenckich twardych dysków, traktowane raczej jako smutna
konieczność i formalny wymóg niż okazja do poszerzenia katalogu narzędzi,
którymi posługują się artyści i artystki. Nie uważamy ich jednak z tego powodu za „przeterminowane” bądź mniej wartościowe. Zamiast tego, chcemy
wskazać na istotny brak przestrzeni dla nich, który wypełnić ma ta i kolejne
publikacje.
„Postmedium” to coś pomiędzy „medium” rozumianym w kategoriach sztuki, a „medium” jako środkiem przekazu. Nie chcemy traktować słowa tylko
w takim charakterze, jak robiła to sztuka konceptualna, albo jako dodatku do
obrazu – warstwy narracyjnej w sztukach wizualnych. Nie interesują nas zawiłości kuratorskich i krytycznych tekstów, problematyzujących czyjąś twórczość, ale to, jak artyści i artystki same pozycjonują się wobec paradygmatów
teoretycznych, innych twórców i twórczyń czy rzeczywistości społecznej,
w którą ściśle wpleciona jest sztuka. Skąd czerpią inspiracje? Jakimi posługują
się metodami? Jak, z perspektywy własnej praktyki i doświadczenia, widzą
twórczość innych osób?
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W świecie, w którym teoretycy okazują się często na swój sposób artystkami,
chcemy stworzyć przestrzeń, w której artyści dokładają swoje cegiełki do
dyskursu tworzonego przez teoretyczki. Wprost – pisząc o sobie samych,
zamiast poddawać się biernej interpretacji; lub na około – opisując sztukę
innych z perspektywy tworzonej przez siebie. Pozycja i usytuowanie krytyka
jest bowiem inne niż artystki. Inny jest też zasób narzędzi, którymi się posługują. Naszą ambicją jest publikować teksty, które trzymają się naukowego
rygoru, a jednocześnie nie tracą tego, co ceni się najbardziej w artystycznym
podejściu – nieokreślonego „czegoś”, co temu rygorowi się wymyka, dążąc
w stronę nowych form i treści.
Takie teksty mają stanowić trzon drukowanej części magazynu „Postmedium”.
W jego pierwszym wydaniu poruszać się będziemy po dwóch głównych trajektoriach. Pierwsza z nich to podróż od filozofujących zagadnień związanych
z przekładaniem myśli na materię (Daria Malicka), przez widzenie tego, co
nie istnieje, w twórczości Wojciecha Bąkowskiego (Paulina Nowak), po cyfrowo-materialne aporie abstrakcyjnej postfotografii (Magdalena Żołędź). Jest
też druga, można powiedzieć bardziej polityczno-geograficzna trajektoria,
zaczynająca się od Polski i kontestatorskich działań nieco zapomnianego dziś
Anastazego B. Wiśniewskiego w latach 70. (Wojciech Beszterda). Poruszając
się wraz z nią, przechodzimy przez Litwę, Estonię i Rosję, skąd pochodzą lub
gdzie tworzą Indrė Šerpytytė (Dorota Stolarska), Katja Novitskova (Agnieszka
Antkowiak) i Alexander Gronsky (Tytus Szabelski), a okrąg domykamy powrotem do kraju – Wojciech Wilczyk opisuje tu sam swoje metody pracy
nad cyklem Święta wojna. Kropką nad „i” jest krytyczna, ale co ważne: konstruktywna, diagnoza instytucji akademii i jej nadmiernej maskulinizacji (Zofia
nierodzińska). Całość przenikają ilustracje Mykoli Ridnyi’ego z cyklu Gradual
Loss of Vision oraz komiksowa interpretacja klasycznej Sztuki w epoce postartystycznej Jerzego Ludwińskiego, kreski Mikołaja Tkacza.
To jednak nie wszystko. Jak w każdym dobrym wydawnictwie naukowym,
tak i w „Postmedium” znaleźć się musi coś, co wyłamuje się sztywnym kryteriom akademickim, wplatając liczne wątki prywatne. I tak, sięgamy najpierw
w przeszłość, by w swoistym wywiadzie rzece z Andrzejem Turowskim,
prześledzić jego zaangażowanie w środowisko Galerii Foksal (Adam Mazur).
Fragmentem autobiograficznego opowiadania i nowymi obrazami dzieli się
Martyna Czech, o metodzie twórczej i [sic!] typach artystów pisze Artur
Żmijewski. Post scriptum stanowi przejmująca i osobista mowa Poli Dwurnik
wygłoszona na pogrzebie zmarłego niedawno ojca.
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Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Zurychu
w 2018 roku, prowadziłem zajęcia z doktorantami w ZHdK (Zuryska Wyższa Szkoła Sztuki). Nasz
temat brzmiał: „How to Teach Art”. Warsztat podzielony był na część teoretyczną i praktyczną.
Zaczęliśmy od typologii artystów. Nie jest ona do końca poważna, jest w
niej element humoru i ironii. Wydaje się jednak, że pożyteczne może być
opisanie typu artysty i charakterystycznego dla niego procesu twórczego.
Bardzo często artysta reprezentuje nie jeden, ale kilka powiązanych typów.
Domniemywam, że znając miejsce artysty w typologii, łatwiej byłoby zindywidualizować proces uczenia, dopasować go do danego człowieka, do jego
możliwości. Byłoby też pewnie możliwe opisanie strategii twórczych danej
osoby. Na przykład poprzez opisanie sposobu w jaki dana osoba inicjuje własny proces twórczy i jak go wygasza. Jeśli oczywiście działa w taki „sekwencyjny” sposób – inicjuje proces i kończy go dziełem. Są artyści utrzymujący
się w stanie wrzenia wyobraźni, rozwibrowani. Są i tacy, którzy utrzymują
się niejako na jałowym biegu pomiędzy projektami. Można powiedzieć, że
utrzymują w sobie pełzający proces twórczy.
Typologia artystów jest alternatywą dla umiejętności zdefiniowania własnego
talentu – nie jako stwierdzenie pewnej łatwości warsztatowej, manualnej
itp. – ale jako zdefiniowanie pewnych szerszych umiejętności, które znajdują
materializację, jeśli użyjemy warsztatu filmowego, malarskiego czy performatywnego. Idzie na przykład o takie zdefiniowanie:
–

widzę „dziury” czy pęknięcia w rzeczywistości

–

umiem zachowywać się i nawigować w bardzo złożonej sytuacji
społecznej

–

umiem zdefiniować „ślepe plamki” w społecznym postrzeganiu –
umiem też przywrócić choć na chwilę sprawność widzenia.

Zdjęcia portretowe wykonane starym Voigtlanderem, inspirowane indiańskim malowaniem ciała. Przy czym błędy wynikające np. z zaświetlenia
negatywu, były przez nas traktowane jako pomocne - stojące w kontrze do współczesnej techniki fotograficznej, starającej się eliminować błędy.
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Typologia artystów
1. Sawant – inaczej „idiota”. Nie idzie o to, by kogoś obrazić, ale by zdefiniować
typ artysty, który jest wyposażony w jedną wyjątkową umiejętność czy zdolność. „Idiotyzm”, który u sawanta jest nadzwyczajną umiejętnością, często
przejawia się w zdolnościach manualnych. Na przykład umiejętność rozdzielenia jednej kartki papieru na dwie osobne, o połowę cieńsze wyłącznie palcami
rąk. W tej jednej umiejętności osiąga ponadprzeciętne efekty – maluje, rzeźbi,
filmuje czy fotografuje w sposób niedostępny innym. Nie bardzo wie, skąd
ta umiejętność – rozwijał ją (malował codziennie), ale dostał ją u zarania jako
nadprzeciętną.
2. Samara – pierwowzorem tego typu artysty jest bohaterka filmowej sagi Krąg,
w której dziewczynka o imieniu Samara, staje się upiorem. Zanim jednak się
nim staje, przejawia niezwykłe umiejętności. W niewiadomy sposób „wytrawia” na szklanych płytkach osobliwe obrazy. Zapytana przez psychiatrę, czy
robi swoje obrazy, odpowiada: „Nie robię ich. Ja je widzę. I wtedy one są”.
Sam mógłbym o sobie powiedzieć, że miałem tego typu doświadczenia, co
pewnie dzielę z wieloma innymi artystami, którym pewne obrazy czy idee
po prostu się „wyświetlają”. A wtedy pozostaje je tylko w twardym trudzie
zmaterializować odpowiednią techniką. Takie wyświetlanie się skończonych
idei, gotowych pomysłów, biorących się „znikąd” rozwiązań, Marie Louise von
Franz nazywała „szybkimi ideami”.
3. Człowiek-liczydło [Calculator Man] – to niewątpliwie jeden z artystycznych
typów mieszanych, występujących w połączeniu z innymi typami, na przykład
z sawantem i z Samarą. Człowiek-liczydło to swoisty geniusz matematyczny,
potrafiący na przykład mnożyć przez siebie w myślach kilkucyfrowe liczby
i zawsze podający prawidłową odpowiedź. Co ciekawe, odpowiedź na pytanie
nie musi paść od razu – liczenie może trwać wiele miesięcy – ale odpowiedź
pozostaje prawdziwa. Człowiek-liczydło normalnie je, pracuje, bawi się lub
smuci – ale „w tle” wciąż liczy. Jego umysł, czy też to, co liczy, zajęte jest
pracą. Po krótszym lub dłuższym czasie podaje odpowiedź. W przypadku
artysty, który jest człowiekiem-liczydłem, nie mamy do czynienia z matematyką, a raczej z pytaniami o charakterze egzystencjalnym, formalnym czy
ideowym. Ale artysta ten, zapytany o „rozwiązanie” kłopotliwego problemu,
będzie generował odpowiedź, normalnie żyjąc, ale „w tle” będzie „liczył”. Po
pewnym czasie da prawidłową odpowiedź.
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4. Łowca stylu życia [Lifestyle Hunter] – nie-artysta – jednak niemal nie do
odróżnienia od artystów. Uwiedziony pewnym wyobrażonym stylem
życia, stara się być artystą. Jednak jego sztuka jest imitacją sztuki – ma
wiele jej cech formalnych, także tych trikowych, ma niemal ten smak
i zapach, ale nią nie jest. Łowca stylu życia będzie poszukiwał potwierdzenia swoich aspiracji poprzez udział w open-call’ach, pitchingach czy
produkcji sztuki na własne ryzyko, czyli robienia tak zwanych „swoich
rzeczy”. Gdyby wiedział, jak potworna jest praca artysty, nie szukałby
tutaj spełnień.
5. Serwisant [Artisan] – postać heroiczna – zwykle wybitnie uzdolniony
człowiek (bywa że typ sawanta, nierzadko obdarzony małpią manualną
zręcznością, także cierpliwością pracy, itp.), który jednak nie zdecydował się na ryzyko własnej sztuki. Wyposażony w zdolności odtwórcze
i techniczne wyższego rzędu, zajął się usługami na rzecz innych artystów.
Takie osoby pracują na przykład w firmach w miasteczku Carrara, gdzie
przekuwają w marmur prace ikonicznych postaci świata sztuki na podstawie przysłanych modeli.
6. Funkcjonariusz pomocy [Functionary] – to nierzadko dobroduszny aż do
poczciwości artysta-aktywista, który zdecydował się uczynić ze swojej
sztuki formę pomocy innym. W ramach działalności artystycznej organizuje świetlice, uczy języków, prowadzi warsztaty, organizuje przestrzeń
miejską, tak by mieszkańcom żyło się lepiej, a wykluczeni zostali wkluczeni.
Wiele jest form, w których przejawiać się może aktywność funkcjonariusza – zwykle efekty jego pracy są pożyteczne, miasta ładniejsze, a ludzie
lepiej się czują. Wydaje się jednak, że ten typ artysty nie jest wolny od
przymusu swoistego serwilizmu, w którym satysfakcja płynie z aprobaty
szerszej niż tylko reakcja świata sztuki i opisujących go mediów. Sam nie
raz stawałem w roli „funkcjonariusza”, prowadząc warsztaty z więźniami,
z dziećmi czy z osobami na różny sposób wykluczonymi – na przykład
z polskimi emigrantami zarobkowymi w Irlandii. Ta szersza aprobata była
znaczącą gratyfikacją za wysiłek warsztatów czy spotkań. Dziś jednak
dominuje u mnie gombrowiczowskie z ducha przekonanie, że sztuka jest
po to, żeby pogłębiać impas, a nie wyrównywać szanse. Chętnie pomagam, ale niekoniecznie używam do tego sztuki – tu wkradła się radykalna
rozłączność. Ciekawą i bliską mi wersją funkcjonariusza pomocy jest
postać Mr. Wolfa z filmu Pulp Fiction, którą gra Harvey Keitel. Oto mózg
zastrzelonego zakrwawił tapicerkę auta bandytów. Mr. Wolf profesjonalnie zajmuje się „rozwiązywaniem trudnych problemów” i przybywa na
pomoc członkom swojej mafii. Mr. Wolf poleca umyć wnętrze auta wodą,
przykryć siedzenia starymi kocami, a samo auto wiezie na szrot. Sądzę, że
jest to dobra metafora pokazująca ścieżki artystycznej wyobraźni i cele
formułowane dla sztuki zajętej pomocą.
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7.

Uzależniony [Junkie] – osoba uzależniona od sekwencyjności procesu twórczego. Wciąż na nowo go inicjuje, traktując jak jedyną satysfakcjonującą
formę istnienia. Klasyczny artysta studyjny, zamykający się w pracowni, gdzie
ma swoją banana republic. Przy czym jakość produkowanej sztuki nie jest tu
najważniejsza.

8. Desperat [Desperado] – artysta, którego celem jest wywołanie reakcji innych, widzów, mediów itd. Wciąż zadaje skierowane do innego pytanie: kim
jesteś? Ten typ bywa też uwikłany w ambiwalencję, która sprowadza się do
histerycznego „powiedz mi, kim ja jestem!”. Artysta taki wywołuje skandale i
tworzy poruszające dzieła. Jednak często, zamiast z upragnioną odpowiedzią,
spotyka się ze społecznym odwetem jako formą reakcji na swoje pytania.
9.

Szaman / żyjący jak szaman [Shaman / Shaman-being] – mag, mający kontakt
z duchami, medicine-man. Także czyniący rzeczy osobliwe, żyjący osobliwie,
poruszany impulsami, obdarzony nadwzrocznością. Żyjący na krawędzi
społeczeństwa „szaleniec boży”, często proszony o rozmaite artystyczne
interwencje i posługi. Jego odmianą jest „żyjący jak szaman” artysta, w którego życiu zaciera się granica między twórczością a powszednią egzystencją.
Jedno z drugim przenika się w nierozróżnialny amalgamat, w którym inspiracje
płyną w obie strony.
***
Większość powyższych typów łączy brak kontroli nad procesem twórczym.
Coś im się wyświetla, pojawia, mają wizje, idee, pomysły – jednak skąd to się
bierze, nie bardzo wiedzą.
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Wspólnie robione notatki na wielkim arkuszu papieru - dotyczyły one dyskusji nad typami artystów, możliwością kontrolowania lub nie procesu twórczego, itd. Rysowanie teorii, było próbą uchwycenia jej w kształt widoczny
i materialny.

Postmedium

Artur Żmijewski: How to Teach Art

W bardzo ciekawym wywiadzie Nachapacze i Apacze Jakuba Banasiaka z Julianem Jakubem Ziółkowskim o jego pobycie w Wietnamie [„Szum”, 15 maja
2018], ten znany malarz opowiada o procesie twórczym tak: „Wyobraź sobie,
że masz coś w sobie, nie wiesz nawet, co to jest i gdzie się znajduje, ale wiesz,
że to coś istnieje, bo słyszysz wołanie. To coś wszędzie za tobą chodzi i woła
coraz głośniej, chciałbyś to wyciągnąć, ale nie masz jak, nie masz klucza. Musisz dobrze poznać siebie i wykonać jakiś magiczny ruch otwarcia, żeby się do
tego dobrać. Natomiast jak już to wyciągniesz, to nie wiadomo właściwie, co
się stało i w jaki sposób”. Słusznie mówi Ziółkowski w dalszym ciągu wywiadu,
że nie można uczyć malarstwa. No bo jak nauczyć „wyciągania nie wiadomo
czego, w nie wiadomo jaki sposób”?
Mimo tego, co mówi, Ziółkowski potrafi stworzyć takie warunki dla własnego
procesu twórczego, które umożliwiają mu malowanie z sukcesem. Artysta
przeczuwa, wie, że istnieje sytuacja, w której wszystkie koordynaty procesu
twórczego funkcjonują harmonijnie na rzecz produkcji dzieła. Mówi o tym tak:
„Obraz, który zamierzam namalować, już jest, we mnie, jest mną. W pracowni
tylko się to wyciąga. Ja to nazywam synchronizacją”. Ziółkowski, który w zaproponowanej typologii byłby typem mieszanym Samary („I don’t make them
[images], I see them, then they just are”) i sawanta (nadprzeciętne zdolności
manualne i kolorystyczne) wydaje się cierpieć na brak kontroli nad procesem
twórczym. Przeczuwa, że aby ten z sukcesem się zadział, coś szczególnego
musi się zdarzyć. Nazywa to synchronizacją. Można kilka z tych składowych
„synchronizacji” wymienić, przywołując fragmenty wywiadu:
–

deprywacja miejsca („Uwielbiam pracownie takie jak ta, z oknami
w dachu, bo nikt mnie tu nie widzi, dzięki czemu czuję się bezpiecznie. Im bardziej pracownia jest zabunkrowana, odcięta od świata,
tym mam lepszy kontakt z sobą samym”),

–

deprywacja społeczna i geograficzna („No i wyjechałem, jak się
okazało – na osiem miesięcy. Wynająłem dom w jednej z dzielnic
Hanoi, bardzo lokalnej, daleko od innych obcokrajowców, a jeszcze
dalej od świata sztuki. Moim najbliższym przyjacielem był motor,
właściwie to skuter, włóczyłem się na nim dniami i nocami po
wielkim mieście, w niewyobrażalnej samotności”),

–

stanięcie na krawędzi życia i na skraju depresji, spoglądanie
w otchłań egzystencji, umartwianie się („Pracowałem tam całymi
dniami, w bardzo skromnych warunkach, ludzie żyją tam właściwie
na granicy ubóstwa. […] Późno wieczorem wracałem do siebie,
oglądając nocne oblicze tej samej długiej ulicy, pełne prostytutek
siedzących w małych pokoikach przy drodze, z blachy i brezentu.
Wygląda to strasznie, bo często to są biedne dziewczyny z odleg
łych wsi. To rozdziera serce i ciężko potem jest wrócić do twórczości. Tak mniej więcej spędzałem czas – pracowałem, jadłem to, co
przygotowała pani domu: świńską skórę, serce, jelita”).
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Jakub Julian Ziółkowski wrócił z Wietnamu odmieniony. Z końcowej części
wywiadu wynika, że choć dalej podąża za intuicją, to udało mu się tak zmienić
sposób pracy – ożenił się z Hyon Gyon, artystką i pracują razem; o wiele
mniej jest „nie wiadomo czego, wyciąganego nie wiadomo jak”. Malowanie nie
powoduje dziś bólu i irytacji („Wykończyłem się, nie byłem już nawet w stanie
słuchać dźwięku pędzla, który szoruje po płótnie”), a sam proces twórczy
da się kontrolować („Hyon lata po pracowni z palnikiem gazowym i bucha
ogniem, a ja stoję na czatach z gaśnicą”). Trzeba nadmienić, że wypowiedzi
Ziółkowskiego w rozmowie z Banasiakiem brzmią jak teksty alchemiczne
– niejasne, metaforyczne, mgliste, emanują swoistym pięknem – mimo że
skoncentrowane są na daniu przepisu, „jak robić sztukę”, to nie sposób użyć
ich, żeby sztukę robić. Można nad tym wywiadem medytować, doświadczyć
tego tekstu, ale nie sposób zrobić z niego przepisu na wykonanie dobrego
obrazu – mimo że w swoim najgłębszym sensie jest on takim właśnie bardzo
precyzyjnie podanym przepisem na dzieło.
Zgadzając się zatem, że sztukę – jak i poezję – dyktuje daimonion, warto
umieć stwarzać warunki dla wysłuchania jego podszeptów. Tak dochodzimy
do ostatniego niemal w naszej typologii artysty: Alchemika [Alchemist]. Różnego od innych w tym, że potrafi kontrolować proces twórczy.
***
10. Alchemik [Alchemist] – artysta, który potrafi inicjować proces twórczy, może
kontrolować jego przebieg, umie go też zakończyć w odpowiednim momencie. Proces twórczy alchemika-artysty można podzielić na fazy, używając metafory procesu alchemicznego z jego co najmniej trójpodziałem:
I. nigredo (czarne/mokre/bezkształtne)
II. rubedo (czerwone/gorące/kształtowane)
III. albedo (białe/suche/kształtne)
Końcem procesu jest dzieło, będące ekwiwalentem formuły alchemicznej
mającej zdolność przemiany pospolitego metalu w złoto – dzieło ma zdolność
przemiany pospólstwa w ludzi refleksyjnych. Dzieło potrafi oddziaływać na
świat ludzki: poruszać emocje, wywoływać skojarzenia, pogłębiać ambiwalencje, oddziaływać na procesy społeczne. Alchemik-artysta jest nakierowany
nie tylko na materię – on sam też jest materią przechodzącą transformację.
Materia prima to także jego forma psychiczna, osobowość, relacje ze światem. Przechodząc proces „ogrzewania”, dojrzewa, zmienia się wraz z dziełem.
Alchemik-artysta nie musi wiedzieć, co dokładnie dzieje się podczas procesu
twórczego, ale wie/czuje, że ulega on wpływom tego procesu, że jego ciało,
emocje uczestniczą w nim – także jako materia tego procesu.
***
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11. Interesującym typem, jaki pojawił się podczas rozmów ze studentami,
jest ten naprawdę już ostatni w typologii, a więc „Carla”. Carla brała
udział w rozmowach i warsztatach. Pewnego razu radykalnie nie zgodziła
się na propozycje typów, mówiąc, że za bardzo koncentrujemy się na
„medykalizacji” typologii, a za mało sięgamy do doświadczeń własnych.
Opowiedziała więc o własnej strategii twórczej. Gdy zrozumieliśmy, że
jest to faktycznie opis kolejnego typu twórczego, włączyliśmy go do
typologii pod nazwą Carla – ale już abstrakcyjna „Carla”, a nie znana nam
z imienia artystka. Ciekawa w strategii Carli była gra pomiędzy kontrolą
procesu twórczego, a jej brakiem. Artystka zaczynała zawsze od racjonalnego zdefiniowania problemu-tematu. Określała też medium i materiał
dla wykonania pracy, a także czas potrzebny do jej wykonania. Dopiero
wtedy „zamykała” się w pewnym oddaleniu od świata społecznego
i eksperymentowała z wybranym przez siebie materiałem wizualnym,
ustawiając go w różnych konfiguracjach.
Ta część procesu była powtarzalna i Carla mogła inicjować tę fazę w dowolnym
momencie. Eksperymentowanie z materiałem wizualnym nie powodowało
u niej znudzenia – mogła obsesyjnie powracać do rozmaitych konfiguracji,
by dalej je przekształcać. Ta aktywna faza była oczekiwaniem na wydarzenie,
na – jak to określiła: „niespodziankę” – na taką konfigurację materiału wizualnego, który odpowiadałby jej wewnętrznej definicji dzieła. Była to w istocie
rzeczy faza, w której Carla wygaszała racjonalne myślenie, aktywowała swoją
intuicję i całkowicie jej zawierzała. Potrafiła stworzyć takie warunki pracy, by
intuicja zdominowała proces twórczy i podsunęła jej właściwe rozwiązanie
artystycznego problemu. Faza pracy intuicji była dla niej najintensywniejsza
i najciekawsza. Jednak miała swoją cenę: gdy pojawiało się rozwiązanie, czyli
gotowa praca, Carla całkowicie traciła dla niej zainteresowanie. Stawała się
ona czymś w rodzaju ubocznego efektu całego procesu, podczas gdy jego
właściwym celem było doświadczanie stanu zawieszenia racjonalności i logicznego myślenia. Carla używała racjonalnych działań, by osiągnąć efekt
czasowego wyłączenia racjonalności.
Typ zaproponowany przez Carlę nie był jednak odpowiedzią na jej właściwe
pytanie: „jak być cholernie dobrym artystą?”. Nie wystarczy bowiem umiejętność inicjowania procesu twórczego. Jest jeszcze coś, co powoduje, że sztuka
danego artysty jest „cholernie dobra”. Pomińmy proces wyboru i tworzenia
szczególnego społecznego uznania dla dzieł tego czy innego artysty. Skupmy
się na mechanizmie wyboru, którego dokonuje sam artysta.
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Pytanie „Who is Carla?” zadane kolektywnej nieświadomości reprezentowanej przez czarną tablicę. Carla była jedną z uczestniczek warsztatów, ale też
pozycją w naszej typologii artystów. Carla tak organizowała dla siebie warunki pracy, żeby móc wyłączyć racjonalność. W jej strategii interesująca była
powtarzalna kontrola nad przebiegiem procesu twórczego.

40

Artur Żmijewski: How to Teach Art

W trakcie naszych rozmów zaproponowany został lacanowski model sposobu
wyłaniania się treści. Przyjmijmy, że w zbiorowej i indywidualnej nieświadomości funkcjonuje coś w rodzaju ciągłej cyrkulacji elementów retorycznych.
Mogą to być słowa, symbole, frazeologiczne całostki itp. Mogą być to też
bardziej skomplikowane całostki, zawierające pewną treść czy wiedzę. Od
czasu do czasu w sprzyjających okolicznościach (na przykład w momencie
„synchronizacji” przedstawionej przez Ziółkowskiego) elementy retoryczne
przechodzą na poziom świadomy – wyłaniają się z chaosu i tworzą treść. Przy
czym owa treść może mieć formę na przykład dzieła sztuki.
Nie od parady Ziółkowski, ale i inni artyści potrzebują społecznej izolacji i ciszy,
żeby „usłyszeć” lub „zobaczyć” wyłaniające się – a do tej pory niewidzialne –
elementy retoryczne. Wtedy w ich przytomności formuje się zborna całość,
biorąc ich za medium tej formacyjnej pracy. Model lacanowski dobrze oddaje
też wrażenie, że „coś wisi w powietrzu”. Być może elementy retoryczne koncentrują się w całostki, którym treść nadają cyrkulujące wokół danej tematyki
myśli większości. Ich natężenie i gęstość promieniują, jakby domagając się
usłyszenia lub zobaczenia. Artysta jest być może tym indywiduum, które poprzez powtarzanie praktyk społecznej deprywacji, przebywania w samotności
i ciszy, jest szczególnie podatne na niedostępne innym obserwacje i wrażenia.
To może jest ten artystyczny (czy polityczny) węch. Dla naszych rozmów
zaproponowaliśmy metaforę „fal radiowych”, które przenikają rzeczywistość
ludzką, niosąc ważkie treści. Trzeba jednak czułego odbiornika (artysty), żeby
usłyszeć daną częstotliwość.
Aby nie być gołosłownym, odbyliśmy nawet dwie sesje kolektywnych ćwiczeń, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane zbiorowej
nieświadomości. Zbiorową nieświadomość reprezentowała ogromna czarna
tablica rysunkowa o wymiarach około 8×3 m. Uczestnicy mogli swobodnie
rysować, pisać, ścierać i zmieniać formy tworzone przez innych. Na tablicy
tej pisaliśmy jedno pytanie: na przykład „Kim jest Carla?” lub „Jakie jest źródło obrazów, które produkuje Samara?” (jeden z artystycznych typów). Za
każdym razem uzyskiwaliśmy coś w rodzaju odpowiedzi. Te najczęściej miały
charakter performatywny i były pełnym wyłaniających się znaczeń przebiegiem rysunkowej rozmowy. W jednym przypadku dostaliśmy skondensowaną
do jednego słowa odpowiedź. Na pytanie „Jakie jest źródło obrazów, które
produkuje Samara?”, padła odpowiedź „Czas”.
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Problem leży jednak w czytaniu, czy raczej w dekodowaniu wyłaniających
się z retorycznego chaosu treści. Jak szerokie jest pasmo, które może czytać
jednostkowy artysta? Czy jednym z kłopotów danego malarza nie jest zawężenie czytanego pasma, a co za tym idzie: zawężenie treści? Wciąż te same
formy, choć w innych konfiguracjach, w różnej kolorystyce. Czasami kluczowe
treści organizujące życie danej wspólnoty są oczywiste, widoczne. Czasami
jednak są ukryte, oddziałują tak, jak oddziałuje radiacja – nie mają smaku, ani
zapachu, nie słychać ich, ani nie widać. A jednak wpływają na ludzkie postępki
i los wspólnot. Z tych dywagacji wyłonił się nawet niepodjęty temat: „What
is in the air, in the earth, in the body?”. Zdawało nam się, że to właśnie jest
wciąż zadawane artyście pytanie: „Co wisi w powietrzu, co kryje się w ciele,
co leży w ziemi?”. Jeśli artysta umie na nie odpowiedzieć, jeśli przenikany
niewidzialną radiacją, umie ją odczytać, wtedy przez kilka chwil jest cholernie
dobrym artystą.
Jak tego uczyć? Jak uczyć widzenia tego, czego nie czuć, nie słychać, nie
widać i czego nie można posmakować? Doszliśmy do wniosku, że możliwe
jest uczenie tworzenia warunków dla pracy intuicji. Możliwe jest określenie
dla danego indywiduum takiego zbioru praktyk, które umożliwią mu czytanie
tego, czego nie widać, nie czuć, nie słychać. I nie chodzi tu o pracę w studio,
gdzie jest „cicho, pusto i gdzie panuje półmrok”. Możliwe jest opisanie pracy
artysty metaforą pracy alchemika – z jej etapami i przypadłościami. Z depresją, z chorobami, z dziwnymi emocjami – z tym wszystkim, co przychodzi
z zewnątrz, bo jest elementem procesu twórczego, a nie częścią osobowości
artysty. Ważne więc, by umieć oddzielić to, co pochodzi z procesu, od tego,
co jest integralnym składnikiem osobowości. To ważne, żeby się nie rozklekotać nerwowo. Gdy pracujemy z czarnymi uchodźcami i widzimy mizerię ich
losu, łatwo wpaść w smutek i gniew. Trzeba tu pamiętać, że i smutek, i gniew
pochodzą z procesu i nie są częścią własnej osobowościowej reakcji. Choć
brzmi cynicznie, jest to ważny element samowiedzy i strategii przetrwania.
To, co pochodzi z procesu, jest tak samo prawdziwe, jak to, co pochodzi
z własnych odczuć.
Jednak stawką jest przetrwanie. Artysta ma skończone zasoby i skończoną
odporność. Gdy używa bariery ochronnej, ta po czasie się regeneruje, ale
też częściowo bezpowrotnie zużywa. Co gdy zużyjemy całe zasoby odporności? Co jeśli pochłoną nas przychodzące z zewnątrz emocje i zużyją nasze
zasoby dla odzyskania równowagi ducha? Niech to, co przychodzi z procesu,
odchodzi wraz z jego zamknięciem. Niech to, co nadwątla immunologiczną
barierę artysty, przestanie oddziaływać, gdy proces się kończy. A co, jeśli
trzeba będzie się bronić także wtedy, gdy dzieło już powstanie? Gdy będzie
się skonfrontowanym z opiniami ludzi o prokuratorskiej mentalności, którzy
skrzykują się przeciw dziełu artysty i jemu samemu? Wtedy ubytki w barierze
immunologicznej będą się powiększać. Zasoby mogą się skończyć, a bariera
immunologiczna może się zużyć. Wydaje się, że warto uczyć studentów dysponowania własnymi zasobami w tym zakresie.

42

Artur Żmijewski: How to Teach Art

I następne pytanie.
Jak słuchać intuicji, jak podążać za podszeptem daimoniona – czasami jest
na tyle cicho, że jego szept da się usłyszeć. Ale co wtedy, gdy artystę otacza
ludzki tłum, gdy pracuje w strefie konfliktu, gdy rzeczy są o wiele bardziej
zamazane niż w izolowanej od świata pracowni? Jak wówczas aktywować
pracę intuicji, jak słuchać podszeptów daimoniona? Jak skłonić „elementy
retorycznej cyrkulacji”, by zeszły na widzialny i słyszalny dla nas poziom?
A może nawet, jak zajrzeć do „przestrzeni”, w której cyrkulują. Pojawiła się
nawet metafora epizodu psychotycznego spowodowanego zalewem treści
nieświadomej. Jeśli prowokujemy taki zalew i on się wydarza, to jak rozglądać
się przytomnie po nieświadomej treści, a nie ulec chorobie umysłu?
Doszliśmy do wniosku, że część z tych pytań to technikalia, a przykład Carli
pokazuje, że można sformułować nawet instrukcję aktywacji intuicji „na żądanie”. Tu jednak zastrzeżenie – Carla nic nie wspomniała o emocjach. Te
zaś są włączone w proces inicjowany przez artystę-alchemika. I zarówno
bycia wydanym na te emocje, jak i inicjowania samego procesu twórczego,
także jego wygaszania, także rozróżniania tego, co pochodzi z procesu, a co
z osobowości własnej, można uczyć.
Na zakończenie w telegraficznym skrócie kilka problemów, które pojawiły się
w czasie rozmów, a które nie zostały rozwinięte. Prawda jest taka, że gdy
zaczynasz gadać, to dowiadujesz się, że jest dużo więcej do powiedzenia.
A gdy zaczynasz robić, to rozumiesz, że jest dużo więcej do zrobienia. I my
poszliśmy w to drugie – w działanie: rysowanie, filmowanie, fotografowanie.
Teoria gdzieś zniknęła – w jej miejsce pojawiły się ruchome i nieruchome obrazy, spotkania z ludźmi, których filmowano i przyglądanie się temu pięknemu,
leżącemu w dolinie miastu, które stanowiło bliskie tło dla naszych poszukiwań.

Oto krótka lista:
1. Freud pisał, że psychoterapeuci czy psychologowie pracujący z ludźmi
obserwują, może nawet wiedzą, jaka jest treść ich własnych najgłębiej
schowanych procesów psychicznych. To one właśnie są materią ich pracy
z innymi – to jest miejsce, gdzie rozgrywają się fundamentalne wybory
dotyczące życia, losu, przyszłości. Przywołaliśmy historię młodej lekarki,
która zajmowała się medycyną prosektoryjną – a choć własne zajęcie
wpędzało ją w depresję, była do niego obsesyjnie przywiązana. Poszła po
pomoc do psychologa, który pytał także o rodzinę. Okazało się wtedy, że
ojciec lekarki od lat uprawia niepokojące praktyki – codziennie wieczorem całymi godzinami leży nago na podłodze. Poproszona, by wyśledziła
przyczynę tych praktyk, lekarka wydobyła od ojca skrywaną całe życie
prawdę. Był członkiem Sonderkommando w nazistowskim obozie zagłady, czyścił krematoria i palił zabitych ludzi. Jasne stało się wtedy, dlaczego
wykonywał codziennie dziwny performens, który w istocie rzeczy był
rodzajem steatralizowanego wspomnienia. Jasne też się stało, dlaczego
lekarka wybrała zawód niejako wbrew sobie. Nie stało się jednak jasne,
jak nie wiedząc nic o swoim ojcu, „poszła w jego ślady” i zaczęła zajmować
się „tym samym” co on swego czasu.
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Zapewne była ofiarą radiacji, w jej najgłębsze procesy psychiczne wdarł
się horror życiowego doświadczenia jej ojca. Gdy do nich sięgnęła, doświadczyła wglądu i zmieniła swoje życie. Zmieniła specjalizację i zaczęła
leczyć dzieci. Czy nie jest to dobra opowieść także o artyście? Niby żyje
normalnie, jednak jego najgłębsze procesy psychiczne są zainfekowane
truciznami produkowanymi przez jednostki i przez zbiorowości – dla
artysty ta infekcja jest pożywką, sposobem poznania. We własnych,
najgłębszych procesach psychicznych szuka materii sztuki – ona tam jest
przeniesiona radiacją i czeka na „wykorzystanie”. Tam są te wszystkie
ukryte ścieżki, którymi podąża społeczeństwo i jednostka wydana na jego
pastwę. Tak jak coś ukrytego zmusiło lekarkę do niechcianego wyboru,
tak coś ukrytego przejawia się w najgłębszej psychicznej rzeczywistości
artysty. Jeśli to odkryje, będzie mieć materię dla sztuki. Wiele spośród
symptomów, które pojawiają się w ciele jednostki, które manifestują
się w psychice, może pochodzić z „cudzego” procesu (jak w przykładzie
lekarki i jej ojca) – tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Także z procesu
politycznego. Te symptomy to nasi brutalni przyjaciele – wchodząc z nimi
w komitywę, wiele się dowiadujemy. To jest właśnie to, co nazwaliśmy
„wiszące w powietrzu, ukryte w ziemi, ukryte w ciele” [hidden in the air, in
the earth, in the body].
2. Zadaniem dla nauczyciela sztuki jest wsparcie tej „sensytywności”
uczniów, żeby mogli widzieć, czego nie widać, słyszeć, czego nie słychać,
dotykać tego, co nie ma żadnego ciała. Żeby mogli rozumieć „własne”
symptomy, jako te pochodzące z cudzego czy z cudzych procesów.
3. Dyskusja dotyczyła wrażliwości, czy „sensytywności” artystów. Użyto
porównania do odbiornika radiowego – pewne zakresy fal są mocne
i łatwo się czytają. Jednak inne są słabe i trzeba „podkręcić czułość”, żeby
je wychwycić i usłyszeć. Są takie transmisje, których nikt nie słyszy, więc
metodą, żeby je usłyszeć, byłoby właśnie szczególne uczulenie odbiornika. Jako przykład podano niektóre miejsca we Francji, które były teatrem
intensywnych działań wojennych podczas pierwszej wojny światowej.
A co jeśli szczątki ofiar leżących w tej ziemi wciąż emitują swój ból? Co
jeśli ziemia niesie głosy zabitych, których kości skrywa? Naszym zadaniem
jako artystów, byłoby wzmocnienie czułości odbiornika i podkręcenie
głośności.
Dziękujemy za uwagę.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach programu doktoranckiego przez Zürcher Hochschule der Künste, UZH - Universität
Zürich, ETH Zürich, pod przewodem: Doroty Sajewskiej, Sylwii Sasse, Fabienne Liptay i Dietera Merscha.
Lista uczestników warsztatów: Carla Gabrí, Wiktoria Furrer, Ekaterina Kurilova, Nastasia Louveau, Maria Ordóñez, Anja Nora
Schulthess, Dimitrina Sevova, Nika Timashkova, Valentina Zingg, Artur Żmijewski
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Kadry z filmu Wiktorii Furrer, który był odpowiedzią na temat „studium ciała starego człowieka”. Zadaniem było wykonanie krótkiego filmu
kamerą 16 mm, który byłby swoistym studium aktu. Na udział w zdjęciach zgodzili się mieszkańcy domu seniora przy Klusplatz w Zurychu.
Wiktoria, Maria i Carla sfilmowały w różny sposób jednego z mieszkańców, który liczył sobie równe sto lat. Kilka miesięcy później bohater
ich filmów zmarł, a zdjęcia które zrobiły okazały się ostatnim śladem życia tego człowieka. Samo filmowanie było dla autorek silnym
egzystencjalnym przeżyciem, a śmierć ich bohatera, spotęgowała to doznanie. Przecież w jakiś sposób towarzyszyły mu w jego „ostatniej
drodze”.
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akademia
staje się
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Zofia nierodzińska

Postmedium

Akademia pochodzi od nazwy gaju poświęconego ateńskiemu herosowi Akademosowi. Gaj ten od roku 378 p.n.e. był miejscem spotkań
męsko-urodzonych Greków przyodzianych w białe tuniki i skórzane sandały.
Młodzieńcy byli tam nauczani filozofii abstrakcyjnych idei, propagowanej
przez ich nauczyciela (scholarchę) Platona. Większość z nich bezkrytycznie
akceptowała wyższość idealnych form nad niedoskonałością materii, inni
zainspirowani myślą Arystotelesa zwracali się do świata realnego. W konsekwencji, poświęciwszy czas na kontemplację idei (idealiści) czy w efekcie
bezpośrednich badań (materialiści), dochodzili oni, pomimo filozoficznych
i metodologicznych różnic, do zaskakująco podobnych wniosków – materia
świata wymaga nadania jej formy utożsamianej z poznaniem rozumowym
przynależnym człowiekowi-mężczyźnie-urodzonemu-Grekowi. W ten też
sposób formowali oni świat na swój obraz i podobieństwo, długo zanim stało
się to lejtmotywem chrześcijańskiej narracji.

Trudno to sobie z dzisiejszej perspektywy wyobrazić, ale ówczesna nauka odbywała się poza
murami instytucji, towarzyszył jej szum rzeki
Kefisos oraz zapach drzewek oliwnych.
Wyjątkowo mylący w tej kwestii jest fresk Rafaela Santiego ukończony
w 1520 roku, przedstawiający Szkołę Ateńską w klasycznie renesansowym
wnętrzu; dużo bardziej realistyczną wizją jest o piętnaście wieków młodsza
mozaika z Pompejów.
Mimo pozytywnych cech akademii, z którymi identyfikują się także współczesne placówki naukowe, nie należy zapominać, iż Szkoła Ateńska była formacją
wysoce ekskluzywną, z której ze względu na kolor skóry, pochodzenie i płeć
wykluczona była większość społeczeństwa. Tradycja ta była nieprzerwanie
kontynuowana w renomowanych uczelniach wyższych na całym świecie
(z niewielkimi wyjątkami) aż do drugiej połowy XX wieku1.
Równolegle do Akademii Platońskiej powstawały szkoły na Bliskim Wschodzie, w Indiach (uczelnia Nalanda w 500 roku n.e.) oraz w Chinach. W śred
niowieczu Bagdad oraz Konstantynopol były stolicami nauki. W Bagdadzie
w 830 roku założony został Dom Mądrości, którego główną działalnością
była translacja ksiąg greckich (Arystoteles, Platon, Euklides) na język arabski.

Istnieją nieliczne przykłady kobiet, które pomimo presji patriarchalnego społeczeństwa rozpoczęły studia uniwersyteckie i po ich
ukończeniu kontynuowały karierę akademicką: 1608 – Juliana Morell w Hiszpanii otrzymała tytuł doktorski z dziedziny prawa; 1636
– Anna Maria van Schurmann była pierwszą studentką na Uniwersytecie w Utrechcie, Holandia; 1732 – Laura Bassi była pierwszą
nauczycielką akademicką na Uniwersytecie w Bolonii. W roku 1891 Maria Curie-Skłodowska musiała opuścić Królestwo Polskie,
w którym nauka kobiet była zabroniona, i udać się do Paryża w celu kontynuowania studiów w dziedzinie chemii. Na Uniwersytecie
Jagiellońskim kobiety mogły rozpocząć studia dopiero po 1894 roku.
1
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Tradycja akademii odrodziła się około XI wieku w Europie, gdzie ośrodki naukowe nazywano „uniwersytetami”, który to termin pochodzi od łacińskiego
universitas i oznacza ogół i wszechświat2. Za pierwsze uniwersytety uznaje się
szkołę piśmienniczą w Ohradzie (Macedonia), w Presławiu (Bułgaria, związaną
z działalnością braci Cyryla i Metodego) oraz pierwszy uniwersytet kultury
łacińskiej w Bolonii (Università di Bologna), założony w 1088 roku, który
stał się wzorem dla innych instytucji europejskich powstających w okresie
odrodzenia. Tradycja spotkań w przestrzeni publicznej, z których słynna
była grecka akademia, zastąpiona została tu zamkniętymi za renesansowymi
murami seminariami (łac. seminarium – szkółka roślin3). Za na biało otynkowanymi ścianami uniwersytetów rosła w siłę naukowa arystokracja, której status
społeczny potwierdzany był odtąd tytułami.
W tych renesansowych okolicznościach, ogrodzonych dziedzińcach i zacienionych krużgankach, kontynuowana i rozwijana była idea humanizmu, która
okazała się wyjątkowo trwała, gdyż objęła kolejne dziesięć stuleci. Tradycja ta
stawiała człowieka – reprezentowanego przez białego mężczyznę – w uprzywilejowanej, centralnej pozycji, jak na słynnym rysunku Leonarda da Vinci
przedstawiającym człowieka witruwiańskiego, nazywanego również – ze
względu na wpisanie sylwetki w kwadrat – człowiekiem kwadratowym. To
z jego (rodzaj męski nie jest tu przypadkowy) perspektywy opisywany był
świat i do jego potrzeb dostosowywana refleksja o nim, uważana wbrew
empirii za uniwersalną.
Pozycja ta umożliwiła męskim przedstawicielom homo sapiens emancypację
z religijnego determinizmu, jednocześnie usprawiedliwiając ich ekspansję
terytorialną, która w imię humanizmu dzieliła ludzi na cywilizowanych
i barbarzyńców (od greckiego βαρβάρους [bárbaros] i łacińskiego barbarus –
cudzoziemiec), a kulturę (kontynentalną) uważała za nadrzędną wobec natury
i tradycji innych niż europejskie. Pozwoliło to ludziom renesansu w racjonalny
sposób okazywać okrucieństwo wobec istot uznanych za inne, czyli mniej
wartościowe. Współcześnie do postkolonialnej oraz feministycznej krytyki
humanizmu dołączyła, aczkolwiek z innych powodów, ta neoliberalna, według
której humanistyka jako dziedzina akademicka jest mało istotna dla rozwoju
technologicznego i przemysłu. Fakt ten powoduje jednak, iż w niektórych
aspektach warto wrócić do zdetronizowanej wiedzy o człowieku, tak jak na
przykład robi to feministyczna naukowczyni Rosi Braidotti w swojej książce
Posthuman przetłumaczonej na język polski jako Po człowieku:
„Innymi słowy, stanowisko posthumanistyczne, którego tu bronię, opiera się
na dziedzictwie antyhumanistycznym (w szczególności epistemologicznych
i politycznych fundamentach położonych przez pokolenie poststrukturalistów) i zarazem podąża dalej. Alternatywne ujęcie tego, co ludzkie, oraz
nowych formacji podmiotowych, które wyłoniły się z radykalnych epistemologii proponowanych przez filozofię kontynentalną w przeciągu ostatnich
trzydziestu lat, nie tylko przeciwstawiają się humanizmowi, lecz także oferują
inne wizje »ja«”4 .

2

W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 2000, s. 523.

3

Tamże, s. 453.

4

R. Braidotti, Po człowieku, Warszawa 2014, s. 102.
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Zofia nierodzińska, rys. na podstawie mozaiki z Pompejów, I w. n.e.
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Zofia nierodzińska, rys. na podstawie zdjęcia: A. Wilińska, 2010
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Inne wizje ja, o których pisze Braidotti, to podmioty, które w afirmatywny
sposób definiują pozycję różną od uniwersalnej wizji człowieka, tym samym
podważając związaną z nią hierarchię władzy. Równolegle do krytyki podmiotu ludzkiego prowadzona jest refleksja nad instytucją i jej humanistyczną
tradycją:
„Innymi słowy, myślę, że humanistyka może przetrwać i, co więcej, przetrwa,
a nawet rozkwitnie, jeśli tylko wykaże się zdolnością i wolą przejścia generalnego procesu transformacji w kierunku tego, co postludzkie”5.
Braidotti do opisania współczesnego posthumanistycznego uniwersytetu
proponuje termin „multiwersytet”. Pojęcie to ukuł w 1963 roku kanclerz
Uniwersytetu Kalifornijskiego Clark Kerr, określając nim decentralizację amerykańskich uniwersytetów oraz ich rozrost administracyjny.
Według Braidotti multiwersytet to technofiliczna sieć wirtualnej wymiany,
w której studenci/nadawczynie/odbiorcy są jednocześnie konsumentami_kami i wytwórcami_czyniami wiedzy; linearna, hierarchiczna edukacja
jest tu zastąpiona horyzontalną, wielokierunkową interakcją. Dwudziestopierwszowieczny multiwersytet połączony jest z tkanką miasta, w którym się
znajduje, tym samym nie ma konkretnego usytuowania architektonicznego,
jest tak samo obecny wirtualnie, jak i materialnie; jest przestrzenią dyskursu,
który, tworzony z wielu punktów usytuowania jednocześnie, nie ogranicza się
do dwuwymiarowego tekstu6. Multiwersytet jest inkluzywną, demokratyczną
i posthumanistyczną strukturą, którą tworzą zarówno ludzcy, jak i nie_ludzcy
aktanci7. „Globalny multiwersytet jest miejscem, w którym spotykają się
technologia i metafizyka, co niesie za sobą gwałtowne i podniecające konsekwencje”8.
Inną wizję – ograniczoną do horyzontu antropocentryzmu – proponuje
Jacques Derrida w swoim wykładzie wygłoszonym na Uniwersytecie Stanforda w kwietniu 1998 roku, w którym rozwija koncepcję „jak gdyby”, czyli
instytucji, która nie istnieje, ale mogłaby się wydarzyć9. Kluczowy dla tego
rodzaju edukacyjnego zdarzenia, czyli działania w określonym miejscu i czasie,
jest akt mówienia o nim publicznie, co z kolei autor łączy z wyznaniem wiary
oraz etymologią słowa profesor, łac. profiteor, professus sum, pro et fateor,
które oznacza nic innego, jak „mówić”10. Osobista deklaracja, jak wyznanie
wiary, wydaje się wystarczać do tego, aby faktycznie stać się osobą mówiącą
publicznie, czyli profesorem:

5

Tamże, s. 342.

„Usytuowanie” odnosi się tu do eseju Donny Haraway: Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of
Partial Perspective, „Feminist Studies” 14/3, 1988 [dostępne online: http://www.jstor.org/stable/3178066?seq=1#page_scan_tab_
contents].
6

Źródłem pojęcia „aktanta” jest semiotyka strukturalna Algirdasa Juliena Greimasa, w jej ramach aktant jest to rodzaj bohatera. Francuski filozof i antropolog Bruno Latour zapożycza od Greimasa pojęcie aktanta, chcąc mówić o podmiotach działania bez uprzedniego
określania a priori ich statusu i tożsamości.
7

8

R. Braidotti, dz. cyt., Warszawa 2014, s. 334.

9

J. Derrida, Uniwersytet bezwarunkowy, Kraków 2015.

Akt mowy (z łac. actus – czyn) analizowany przez brytyjskiego filozofa języka Johna Langshawa Austina to czynność, która poprzez
system znaków językowych umożliwia formułowanie i przekazywanie komunikatu, jak również tworzenie faktów społecznych (teoria
performatywów).
10
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„To make one’s profession znaczy tu zatem tyle co to take the vowes of some
religious order. Deklaracja tego, kto wyznaje, jest w jakimś stopniu deklaracją
performatywną. Angażuje poprzez akt gorliwej wiary, przysięgi, świadectwa,
manifestacji, zaświadczenia lub obietnicy. Tym jest, w mocnym znaczeniu
tego słowa, zobowiązanie”11.
Autor, jako prekursor dekonstrukcji, największą wagę przywiązuje do wszechmocnego słowa, które to na mocy wypowiedzi tworzy rzeczywistość. Trudno
jest mi podzielać wiarę Derridy w język i jego symboliczną moc, bliższa jest
mi post(pre)humanistyczna materialność świata, który istniał, zanim pojawił
się na nim człowiek i na pewno dużo wcześniej niż pierwsze wypowiedziane
przez niego (rodzaj męski nie jest tutaj przypadkowy) słowo. To, co wydaje
mi się przydatne z wykładu francuskiego filozofa, to bynajmniej nie podtrzymywanie wiary w postać profesora kaznodziei ani odwołania do esencjalistycznych idei świata i prawdy, ale koncepcja fikcyjności każdej instytucji,
w tym uniwersytetu, oraz możliwość opowiedzenia historii o niej, „jak gdyby”
oficjalna narracja była tylko jedną z wielu możliwych:
„Ta granica niemożliwego, »być może« i »gdyby«, jest miejscem, gdzie podzielny
uniwersytet poddaje się działaniu rzeczywistości, sił zewnętrznych (kulturowych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych, bądź jakichkolwiek innych). W tym oto miejscu uniwersytet jest w świecie, który próbuje pomyśleć.
Na tej właśnie granicy musi zatem negocjować i organizować swój opór”12.
Multiwersytet Braidotti, Uniwersytet Bezwarunkowy Derridy czy Wirtualny
Feministyczny Uniwersytet proponowany w mojej pracy doktorskiej to afirmatywne alternatywy dla apokaliptycznych wizji uczelni roztaczanych przez
intelektualistów takich jak Bill Readings w University in Ruins, Rosalind Gill
w Breaking the silence: the hidden injuries of neoliberal academia, Frank Donoghue w The Last Professors, a na polskim gruncie Marek Wasilewski w Art
Education in Poland – between Jurassic Park and the ‘catering regime’ czy Jan
Sowa w Co z nami będzie?. To tylko kilka z powstałych w ostatnich latach
pozycji. Ich tytuły mówią same za siebie, a płynące z nich wnioski są jasne –
w neoliberalnej rzeczywistości uniwersytety porzuciły swoją długowieczną,
humanistyczną, elitarystyczną tradycję, tylko po to jednak, aby w nowej
zdecentralizowanej formie poddać się naciskom rzeczywistości rynkowej.
Dla Billa Readingsa słowem kluczem tej zmiany jest wyznacznik excellence
[znakomitości], który powoduje, że instytucje naukowe nie tylko przejmują
do swojej oceny standardy biznesowe, ale także same stają się dobrze lub źle
zarządzanymi firmami produkującymi wiedzę, a jedyne, co się dla nich liczy, to
zadowolenie konsumentów:

11

J. Derrida, dz. cyt., Kraków 2015, s. 44.

12

Tamże, s. 98.
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„[...] jakość nie jest nadrzędną wartością, lecz znakomitość [excellence] niedługo będzie, gdyż nie ocenia ona uniwersytetu, jak gdyby był on korporacją;
on jest korporacją. Studenci_tki w Uniwersytecie Znakomitości [University of
Excellence] nie są jak gdyby klientami; oni są klientami. Czynnik znakomitości
implikuje ogromną zmianę: świadomość znakomitości rozwiniętej w obrębie
uniwersytetu jako idei, wokół której koncentruje się uniwersytet i dzięki
której staje się zrozumiały dla świata znajdującego się poza jego murami”13.
Readings nazywa współczesny uniwersytet Uniwersytetem Znakomitości
[University of Excellence] analogicznie do oświeceniowego Uniwersytetu
Racjonalnego [University of Reason], który swój początek bierze w filozofii
Immanuela Kanta14, oraz Uniwersytetu Kultury [University of Culture] w jego
niemieckiej, humboldtowskiej formie15. Uniwersytet doskonałości różni
się tym od jego poprzedników, że jest czystą symulakrą, czyli fikcją, której
reprezentacja zawarta w pojęciu znakomitości pozbawiona jest sygnifikatu16. Współczesny uniwersytet odciążony od grawitacyjnej siły treści jest
podtrzymywany jedynie mocą administracji i jej logiką policzalności. Wiedza
rzeczywistości excellence jest zamykającym się w ściśle określonych ramach
czasowych [workload], wartościowanym punktowo [Credit Units] produktem
przekazywanym studentom przez profesorówki w formie półtoragodzinnych
wykładów i seminariów. Kształcenie w przeciwieństwie do niemieckiej idei
Bildung nie jest już procesem, w wyniku którego kształtowany_a/kształcony_a jest krytyczny_a, świadomy_a swoich zobowiązań wobec społeczeństwa
obywatel_ka, czy w kontekście anglojęzycznym: gentleman, ale usługą edukacyjną formatowaną niezależnie od cech i potrzeb jej odbiorców, a często
nawet nadawców.
Readings szczęśliwie nie poprzestaje na postawieniu diagnozy, lecz w ostatnich dwóch rozdziałach książki stara się znaleźć alternatywę dla owego
stanu rzeczy i nie zamyka się ona bynajmniej na nostalgii za utraconą ideą
racjonalności według Kanta czy kultury w sensie, jaki nadaje jej Uniwersytet Humboldta. Readings proponuje the community of dissensus [wspólnotę
opartą na różnicy], która zastąpić miałaby uniwersytet tworzony wokół
idei racjonalności i kultury narodowej, w której komunikacja nastawiona
byłaby nie na budowanie homogenicznej grupy, lecz wydobywałaby różnice
istniejące pomiędzy poszczególnymi członkiniami i członkami wspólnoty, co
z kolei wywoływałoby nieustającą potrzebę dialogu, ścierania się punktów
widzenia17.

13

B. Readings, University in Ruins, Cambridge 1996, s. 22 [tłum. własne].

Immanuel Kant w swojej rozprawie Spór fakultetów (Dzieła zebrane. Tom V, Toruń 2011, s. 202–218) dzieli fakultety na wyższe i niższe. Wyższe to te, które posiadają treść możliwą do praktycznego zastosowania, takie jak teologia, prawo i medycyna, niższe natomiast, to te, które nie poddają się bezpośredniemu zastosowaniu, są raczej ćwiczeniem racjonalnego myślenia, jak filozofia. Wszystkie
one są podporządkowane idei ratio, od której pochodzi polskie słowo „racjonalizm”. Fakultety wyższe są narzędziami władzy rządu,
fakultet niższy, czyli filozofia, pozostaje do niego w opozycji.
14

Założony w 1809 roku Uniwersytet Humboldta w Berlinie powstał z inspiracji pismami takich intelektualistów epoki niemieckiego
idealizmu, jak filozof Johann Gottlieb Fichte oraz teolog Friedrich Schleiermacher. Uniwersytet niemiecki kontynuował ideę racjonalności Kanta, jednak nie za cenę definitywnego zerwania z naturą (zwierzęca strona człowieczeństwa). To połączenie możliwe było
dzięki edukacji estetycznej (Ästhetische Bildung) oraz idei piękna. Ważnym aspektem uniwersytetu był nacisk na tożsamość narodową
przekazywaną za pomocą dzieł literackich pisanych w ojczystym języku.
15

54

16

B. Readings, dz. cyt., Cambridge 1996, s. 54.

17

Tamże, s. 190.

Zofia nierodzińska: Kiedy akademia staje się asamblażem

Taką heterogeniczną wspólnotę autor Uniwersytetu w ruinach organizuje wokół
abstrakcyjnej idei Myśli [Thought], gdyż, jak dowodzi, myślenie nie poddaje się
kwantyfikacji, tym samym wymyka się logice rynku: „Jednocześnie, myślenie,
jeśli miałoby pozostać otwarte na możliwość Myśli, czyli pytania, nie może
zabiegać o ekonomizację. Należałoby wtedy raczej do ekonomii odpadu, aniżeli restrykcyjnej ekonomii kalkulacji”18. Zgadzam się z ideą Readingsa co do
heterogenicznej wspólnoty bezinteresownie skoncentrowanej wokół Myśli,
czymkolwiek miałaby ona ostatecznie być, gdyż powoduje ona desakralizację
uniwersytetu, jego dezinstytucjonalizację.
Uniwersytet oderwany od swojej administracyjnej strony przestaje być
sprawnie zarządzaną firmą, staje się miejscem i możliwością myślenia i komunikowania się w sposób, który generuje sprawiedliwsze, mniej hierarchiczne
zasady wspólnotowej edukacji, jednocześnie jednak traci swoją wyjątkowość
– każda wspólnota spierająca się o ideę Myśli mogłaby być uniwersytetem.
W takiej nieformalnej (chciałoby się powiedzieć: płynnej) formie uniwersytet
mógłby paradoksalnie jeszcze bardziej dopasować się do wymagań równie
elastycznej globalnej ekonomii. Wydaje mi się, że pewne doprecyzowanie,
czym miałaby być idea Myśli stanowiąca o uniwersytecie, pozwoliłoby mu
na materializację, usytuowanie w konkretnym kontekście, z jednej strony ekskluzję pewnych postaw, z drugiej jednak możliwość oporu przed inkluzywną
logiką rynkowej użyteczności.
W kolejnej książce z kręgu kultury zachodniej, The Last Professors, Frank
Donoghue poddaje krytyce korporacyjny charakter amerykańskich uniwersytetów, ich uwikłania rynkowe, jak w przypadku Columbia University czy
Stanfordu, które sponsorowane są przez spółki giganty takie jak J.P. Morgan.
Donoghue pisze o uniwersytetach jako dobrze lub źle zarządzanych firmach,
a o profesorach jako o wyjątkowo zatomizowanej grupie zawodowej, której
nie stać na zawodową solidarność, co ułatwia rynkowi podporządkowanie
edukacji wyższej zasadom ekonomicznej opłacalności:
„Akademicy są, innymi słowy, kuratorami najrestrykcyjniejszej i najbardziej
wyidealizowanej amerykańskiej merytokracji; uzwiązkowienie reprezentowałoby fundamentalny konflikt dla ich interesów, ten ruch wydaje się sprzeczny
z samym etosem, który pozwolił profesorom odnieść sukces jako niezależnym
jednostkom”19.

18

Tamże, s. 175 [tłum. własne].

19

F. Donoghue, The Last Professors, Nowy Jork 2008, s. 19 [tłum. własne].
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Donoghue ocenia zawód profesora jako wysoce stabuizowany, tym samym
podatny na różnego rodzaju mitologizacje:
„Codzienne zajęcia profesorów, podobnie jak astronautów, pozostają tajemnicą dla wszystkich pozostających na zewnątrz, dodatkowo akademicy wolą
milczeć lub nieprecyzyjnie określać to, czym się zajmują”20.
Autor przepowiada niechybny koniec swojej profesji. Wyginięcie gatunku profesora upatruje w niejasności co do przestrzegania własności intelektualnej
zainwestowanej w pisanie wykładów i sylabusów, które to oderwane od ich
autorów za pomocą dostępnego dla wszystkich, uniwersalnego oprogramowania mogą być wykorzystane przez każdego, kto ma do nich dostęp: może
to być firma produkująca software, uniwersytet czy jakakolwiek zatrudniona
przezeń osoba. Profesor okazuje się w tym łańcuchu jeżeli nie zbędny, to na
pewno nie niezastąpiony. Osobiście nie podzielam sentymentu Donoghue’a
wobec ostatnich prawdziwych profesorów, jednak wizja totalnej technizacji,
czyli przejęcia władzy nad uniwersytetami przez inżynierów z Doliny Krzemowej, również nie napawa nadzieją na wyrównanie szans dla grup do tej
pory marginalizowanych.
Rozwiązaniem dla amerykańskich uniwersytetów nie jest ani powrót do idylli
męskocentrycznej instytucji, ani technologiczna, antyhumanistyczna dystopia. To, co z krytyki autora The Last Professors uważam za najtrafniejsze, to
zwrócenie uwagi na rosnącą władzę administracji na uniwersytetach oraz jej
algorytmiczne podejście do edukacji, które zarówno w Ameryce, jak i w Europie ma na celu uniwersalizację osiągnięć naukowych, tak aby usprawnić
ich wymianę w obrębie globalnego systemu nauczania. Oczywiście polskie
uczelnie wyższe nie muszą mierzyć się z zarzutami o rynkowy konformizm,
gdyż najczęściej (dotyczy to uczelni państwowych) finansowanie otrzymują
z budżetu państwa, a nauka w tych ośrodkach pozostaje wciąż bezpłatna.
Neoliberalny duch obecny jest jednak również na wschodnich rubieżach
zachodniego świata, a jego inkarnacja dostrzegana jest najczęściej w założeniach reformy bolońskiej. Wynikiem procesu bolońskiego, który od 1999
roku został wprowadzany w 47 krajach Europy, jest podział studiów na trzy
stopnie (licencjackie, magisterskie i doktoranckie), wprowadzenie uniwersalnego systemu punktacji ECTS [European Credit Transfer System], promowanie
mobilności kadry oraz studentów (na przykład w ramach programu Erasmus)
oraz… jak pokazuje doświadczenie – rozrost administracji uniwersyteckiej.
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Dzięki reformie zagraniczne studia stały się dla mojego pokolenia realną
alternatywą, mniej egzotyczną niż dla o kilka lat starszych roczników. Oczywiście możliwość ta zależy nie tylko od administracyjnych zapisów reformy
bolońskiej, ale i od sytuacji ekonomicznej studentów_ek, znajomości języków
obcych, umiejętności odnajdywania się w nowych warunkach itp. Procesem,
który umożliwia mobilność pomiędzy różniącymi się od siebie ośrodkami
naukowymi, jest standaryzacja nauki, a jej ekwiwalentem – jakość mierzona
punktowo. Dzięki kwantyfikacji porównać można dyplomy uczelni chińskiej
i polskiej, literaturę z sound studies, tytuł magistra z licencjatem. Prowadzi
to do wielu uproszczeń, ale umożliwia wymienialność wykształceń zdobywanych w różnych kontekstach kulturowych. Poprzez swoją policzalność nauka
nabiera jednak cech produktu edukacyjnego oferowanego w postaci trzy- lub
dwuletniego kursu, możliwego do rozszerzenia o pakiet Ph.D.
Punkty i pakiety nie są jedynie fetyszem świata akademickiego, ale dość powszechnym sposobem walidacji pracy artystycznej w systemie projektowym,
czyli rzeczywistości, w której znajdują się również artyści_ki spoza obiegu
akademickiego. Praca projektowa, na którą zdana jest po opuszczeniu murów
uczelni większość pracowników kultury – nazywanych przez Kubę Szredera
„projektariuszami” – jest cechą charakterystyczną społeczeństw o systemie
neoliberalnym21. Rzeczywistość projektowa opisywana przez Szredera ma na
celu nazwanie aktywności w poszerzonym polu sztuki, które oprócz tradycyjnych instytucji kultury (akademia, muzeum, galeria) obejmuje również efemeryczne asamblaże tworzone na potrzeby realizacji konkretnych artystycznych
założeń, formułowanych na przykład przez państwowe systemy grantów.
Autor analizuje pracę w systemie projektowym z punktu widzenia praktyka,
projektariusza, który nie ma nic poza swoją gotowością do włączenia się
w projekt, w czym przypomina dziewiętnastowiecznego proletariusza, który
z powodu braku kapitału do sprzedania ma tylko samego siebie.
Szreder nie nawołuje do odrzucenia formy projektowego zatrudnienia in
toto, której efektem mógłby okazać się impas wewnętrznej emigracji, lecz
do aktywnego i ustawicznego działania w celu transformacji dostępnych
mechanizmów, tak aby okazały się funkcjonalne dla większej ilości projektariuszy_ek. Pierwszym krokiem w stronę sprawiedliwszego podziału pracy,
środków i widzialności byłoby na przykład zakwestionowanie promowanego
przez ideologię neoliberalną egoistycznego indywidualizmu, a jego efektem
niehierarchiczna struktura grupy projektowej, w której każda zainwestowana
praca miałaby taką samą wartość, a autorstwo nie byłoby prywatyzowane na
przykład przez autonomiczny podmiot twórcy:
„[...] za pomocą urządzeń projektowych możemy wspierać powstawanie
konstelacji alternatywnych modeli wspierania działań artystycznych, które
tworzą realną kontrpropozycję dla świata sztuki opartego na spekulacji,
gwiazdorstwie, astronomicznych nierównościach i uzależnieniu od globalnych
oligarchii”22.
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K. Szreder, ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia, Warszawa 2016.
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Tamże, s. 218.
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Oligarchia, nie ta globalna, ale lokalna i akademicka, jest przedmiotem refleksji Jana Sowy w artykule Co z nami będzie?. Autor koncentruje się w nim
na analizie świata akademickiego, w którym oprócz zagrożeń neoliberalnej
zmiany dostrzega również inny, wydaje się, dużo bardziej palący problem – ich
feudalny charakter:
„Ogólnie rzecz biorąc, Polska ma problem z nowoczesnością i to, co Andrzej
Leder w swojej książce Prześniona rewolucja nazywa »przedłużonym średniowieczem«, trwa w Polsce w stopniu w wiele większym niż w jakimkolwiek
państwie kapitalistycznego rdzenia. […] Feudalizm ma w polskim społeczeństwie dwa najsilniejsze przyczółki: kościół i akademię”23.
W tekście oprócz trafnej analizy aktualnej sytuacji w szkolnictwie wyższym
pojawia się również propozycja zmian. Pierwszą i najważniejszą z nich miałoby
być wprowadzenie transparentności w wysoce stabuizowanej kwestii konkursów na asystentki i asystentów, odbywających się na polskich uczelniach
za zamkniętymi drzwiami (nie jest to specyfika uczelni artystycznych). Sowa
przedstawia kilka prostych, stosowanych również w innych krajach europejskich metod demokratyzujących ten proces, takich jak na przykład publikacja
listy kandydatów_ek na stanowisko na stronie internetowej uczelni, dokładne
określenie kryteriów wymaganych do objęcia stanowiska, uczynienie konkursów otwartymi dla wszystkich, także dla publiczności, wprowadzenie
do komisji członków i członkiń z zewnątrz oraz wymuszenie rotacji kadry
akademickiej, aby uniknąć tworzenia struktur feudalnych. Mimo oczywistości
powyższych zasad, żadna z nich nie została do tej pory wprowadzona na
polskich uczelniach i, jak przewiduje autor, nie zdarzy się to prędko, gdyż:
„Oczywiście otwarcie i publicznie nikt się nie przyzna, że bierze udział w ustawianiu konkursów, bo jest to najzwyczajniej przestępstwo. Ale tu wystarczy
właśnie siedzieć cicho, aby »status quo« trwało”24.
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Proces boloński i związane z nim umiędzynarodowienie również nie przyniesie ratunku polskim uczelniom, diagnozuje autor. Będzie powodował jedynie,
iż studenci_tki, którzy_re w ramach wymian i stypendiów wyjechali_ły do
zagranicznych ośrodków, raczej nie wrócą do rodzimych placówek, a nawet
jeśli, to i tak nie znajdą na nich etatów.
W tym samym czasie, w odmiennych okolicznościach społeczno-politycznych,
uczelnie brytyjskie doświadczają neoliberalnych zmian, pędząc z zawrotną
prędkością w stronę nieznanej przyszłości. Konsekwencje akceleracji na akademiach przedstawia w swoim tekście Braking the silence: The hidden injuries
of the neoliberal university teoretyczka kultury, feministka i wykładowczyni w
City University w Londynie Rosalind Gill.
Tutaj krytyka uniwersytetu związana jest nie z jego uwsteczniającym konserwatyzmem, jak w przypadku tekstu Jana Sowy, lecz wręcz przeciwnie – z jego
bezkrytycznym poddaniem się jak najbardziej współczesnej neoliberalnej
akceleracji. Gill wymienia takie cechy pracy akademickiej, jak wciąż rosnąca
liczba nowych obowiązków i umiejętności zdobywanych poza godzinami
regularnej pracy, zawrotne tempo komunikacji (przykład 150 wiadomości
dziennie czekających na odpowiedź), brak czasu na osobisty rozwój naukowy,
konkurencyjność, nastawienie na indywidualizm [compulsory individuality],
brak stałego zatrudnienia (umowy na czas określony) oraz prekarna sytuacja
ekonomiczna kompensowana wysoką wartością symboliczną zawodu.
Wszystkie te cechy mogłyby być równie dobrze wymienione przez artystę_kę, projektanta_kę czy przedstawiciela_kę innego zawodu z branży
kreatywnej, które to tradycyjnie predysponowane są do bycia awangardą
zmiany (na dobre i na złe). Eksploatacyjne środowisko pracy i zbyt duże wymagania stawiane jednostce w procesie LLL [life long learning] prowadzą, jak
dowodzi Gill, do fizycznego wyczerpania, problemów z samooceną, lęków,
bezsenności oraz stanów depresyjnych i nie są to przypadki jednostkowe.
Artykulacja uczuć związanych z pracą nie jest jednak dobrze widziana wśród
akademickiego prekariatu, najczęściej zostaje zatem przemilczana, powraca w
postaci symptomu lub poczucia winy:
„Ten indywidualistyczny dyskurs pożera nas jak mięsożerna bakteria produkująca swoje własne toksyczne odpady – wstyd: jestem oszustką, jestem
bezwartościowa, jestem niczym. Oczywiście to jest nierozerwalnie związane
z płcią, rasą i klasą oraz biografiami, które produkują różne stopnie dostępu
do »prawa«”25.
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R. Gill, Breaking the Silence: The Hidden Injuries of the Neoliberal University, London 2009, s. 240 [tłum. własne].
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Sportretowana przez Gill turbokapitalistyczna zmiana raczej nie grozi polskim
uczelniom, utrzymanie ich jednak w formie średniowiecznej enklawy dinozaurów wydaje się równie niemożliwe – jak twierdzi Marek Wasilewski w tekście
Art Education in Poland – between Jurassic Park and the ‘catering regime’. Wasilewski w transformującej się na przełomie wieków akademii chciałby widzieć
ośrodek badawczy, który w swoich laboratoriach eksperymentuje z wiedzą
i materią, mającymi wyprodukować nowe postawy artystyczne:
„Uczelnia artystyczna, której ambicją jest uczestnictwo w kształtowaniu
teraźniejszości i przyszłości sztuki, powinna być raczej placówką badawczą,
której zainteresowanie wychylone jest ku przyszłości. [...] Powinna być zawsze pytaniem, a nie odpowiedzią. Uczelnia powinna uczyć stawiania pytań,
umiejętności dzielenia się swoją niewiedzą…”26.
Aby stawiane wyżej cele były możliwe do zrealizowania, konieczne jest
przedefiniowanie akademii: z miejsca, w którym w zaciszu pracowni pod
czujnym okiem mistrza wykuwany jest warsztat artysty, w zaangażowany
w sprawy aktualne, zdecentralizowany, nowoczesny instytut. Akademia
jako laboratorium powinna przygotowywać studentów_ki do zmieniających
się warunków rzeczywistości, tak, aby mogli_ły oni_e w niej uczestniczyć.
Problem pojawia się wtedy, kiedy „znalezienie dla siebie” miejsca w radykalnie
zmieniającym się krajobrazie społecznym, politycznym i ekonomicznym wiąże
się z kompromisami, których wykształcona osoba nie jest w stanie przyjąć.
Od uczelni może być wtedy wymagane wspieranie postaw krytycznych
w stosunku do rzeczywistości zarówno w jej murach, jak i poza nimi, co jednak
oznaczałoby w dłuższej perspektywie wykształcenie alternatyw.
Akademia jednak, jak już często bywało w przeszłości, najprawdopodobniej
również współcześnie nie wykorzysta swojego potencjału i raczej w milczeniu przeczeka i ten moment, wprowadzając jedynie poprawki na poziomie
architektonicznym, nie podejmując jednak ryzyka mentalnej transformacji.
Obawiam się, że wbrew postulatom Marka Wasilewskiego uczelnia pozostanie bezpieczną enklawą dla dinozaurów-ignorantów, w której kształceni będą
ludzie, którzy najlepiej umieją odnaleźć się w zastanej rzeczywistości, czyli
konformiści.
Co jednak, jeśli dinozaury z polskich nisz akademickich okażą się figurami
transgresywnymi, a nawet rewolucyjnymi, jeśli rozumieć je będziemy jako antagonistyczne dla neoliberalnego przymusu bycia widocznym_ą, szybkim_ą,
elastycznym_ą, „sexy“ i zawsze dobrze poinformowanym_ą27? Być może wystarczyłoby niewiele, aby pasywne cechy polskich akademii i uniwersytetów
artystycznych wykorzystać jako strategię oporu?

M. Wasilewski, Art Education in Poland – between Jurassic Park and the ‘catering regime’, „Art, Design & Communication in Higher
Education”, London 13/2014, s. 31–42.
26

Twórcą koncepcji transgresyjnej jest J. Kozielecki, który określa transgresję jako zjawisko polegające na tym, że człowiek intencjonalnie wychodzi poza to czym jest i co posiada. Autor podkreśla, że człowiek, wykraczając poza typowe granice działania, kształtuje
nowe struktury lub niszczy to, co było już ustabilizowane.
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Queerowanie instytucji, czyli nocne rektorki na portierniach
Queer oznacza „dziwny”, „nienormatywny”. Pisząc powyższy śródtytuł,
uświadamiam sobie, że dziwnie brzmią tylko niektóre nazwy zawodów
akademickich w formie żeńskiej – rektorka i profesorka – do asystentek już
się przyzwyczailiśmy, jak również do sekretarek i sprzątaczek, które dziwnie
brzmią w formie męskoosobowej – sekretarz jednak oznacza co innego niż
jego żeńska odpowiedniczka, a sprzątacz zdarza się wyjątkowo rzadko, szczególnie wśród personelu akademickiego. Program, w którym piszę ten tekst,
nie rozpoznaje słowa „rektorka”, podkreśla je na czerwono, z „profesorką” całe
szczęście nie ma większych problemów.

wykres 1. Odsetek kobiet i mężczyzn na stanowisku profesora na ASP/UAP w Poznaniu, wybrane lata
w okresie 1985–2013; opracowanie: Zofia nierodzińska i Filip Schmidt.
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wykres 2. Odsetek kobiet i mężczyzn wśród studiujących na ASP/UAP w latach 1989–2001 oraz
2008–2014; opracowanie: Zofia nierodzińska i Filip Schmidt.

Moje zainteresowanie tematem reprezentacji kobiet na stanowiskach
akademickich pojawiło się dość wcześnie, mniej więcej na pierwszym roku
studiów. Pewnego dnia, powtarzając po raz kolejny rytuał przenoszenia
kształtów nagiej modelki na dwuwymiarową kartkę papieru, zauważyłam, że
korekty dotyczące jej przeze mnie rysowanych kształtów, dają mi wyłącznie
mężczyźni. Na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
(wcześniej ASP) wśród 13 profesorów prowadzących pracownie malarskie nie
było (poza pracownią Tkaniny Artystycznej) i wciąż nie ma ani jednej kobiety.
Niezgoda na tę sytuację skłoniła mnie do poparcia osobistych obserwacji
twardymi dowodami. W tym celu w 2014 roku wraz z dr. Filipem Schmidtem
wykonałam statystykę porównującą liczbę kobiet i mężczyzn zatrudnionych
oraz studiujących na akademii – później uniwersytecie – w Poznaniu w latach
1985–2014. W celu przedstawienia wyników szerszej publiczności oraz
rozpoczęcia dyskusji o możliwych zmianach, zorganizowałam konferencję
pod tytułem Gdzie jest Akademia? w kwietniu 2015 roku. Od czasu obrony
mojego dyplomu magisterskiego w roku 2010 do roku 2013 odsetek kobiet
na stanowiskach profesorskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
nieznacznie wzrósł i wynosił on około 23%28, podczas gdy odsetek studentek
w latach 2008–2014 utrzymywał się już w okolicach 75% ogółu studiujących29. W takim tempie trudno jest oczekiwać, iż dysproporcja pomiędzy
kobietami a mężczyznami na wyższych stanowiskach akademickich zniweluje
się w ciągu mojego życia.
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Wykres 1. Odsetek kobiet i mężczyzn na stanowisku profesora na ASP/UAP w Poznaniu, wybrane lata w okresie 1985–2013.
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Wykres 2. Odsetek kobiet i mężczyzn wśród studiujących na ASP/UAP w latach 1989–2001 oraz 2008–2014.
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Na UAP dysproporcja ta jest jedną z największych w Polsce – podobne liczby
wykazują akademie w Krakowie i Warszawie, najmniejszą różnicę Akademia
Sztuki w Szczecinie i Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu. Wzrastał natomiast
odsetek kobiet wśród zatrudnionych na wszystkich stanowiskach nauczycielskich na ASP/UAP, szczególnie od roku 2000, choć nadal stanowią one wyraźnie mniejszość. W 1985 roku wśród nauczycieli było 16% kobiet, w 2000
roku – 19%, w 2006 – 25%, a w 2013 – 30%. Warto jeszcze raz zaznaczyć, iż
w tym samym okresie odsetek kobiet studiujących na uczelni wzrósł z połowy
do trzech czwartych wszystkich studiujących, tak iż w roku 2014 na 1121
osób aż 828 to były kobiety30.
Powody tej sytuacji są oczywiście złożone i wykraczają poza świat akademicki, nie powinno to jednak zwalniać rektorów uczelni od odpowiedzialności za
jak najszybsze rozwiązanie tego problemu, zanim kolejne pokolenie kobiet doświadczy instytucjonalnej dyskryminacji ze względu na płeć. Raport Fundacji
Katarzyny Kozyry z 2015 roku, powołując się na wcześniej przeprowadzone
badania z roku 2013, potwierdza moje obserwacje:

wykres 3. Liczba kobiet i mężczyzn studiujących na ASP/UAP w latach 1989–2001 oraz 2008–2014;
opracowanie: Zofia nierodzińska i Filip Schmidt.
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Wykres 3. Liczba kobiet i mężczyzn studiujących na ASP/UAP w latach 1989–2001 oraz 2008–2014.
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„Szczególnie duże różnice w proporcjach kobiet i mężczyzn są widoczne,
gdy spojrzymy na problem z dwóch stron – dzieląc pracę na uczelni na tak
zwany etap inkubacyjny (studia i doktorat) oraz etap dojrzałości (habilitacja
i profesura). Widoczna stanie się wtedy prawidłowość zachodząca również na
uczelniach plastycznych, na których kobiety stanowią 77% studentów i 50%
asystentów (etap inkubacji), ale już tylko 34% adiunktów, 25% profesorów
nadzwyczajnych i 17% profesorów zwyczajnych (etap dojrzałości)”31.
Jednym z często wymienianych powodów na utrzymywanie się tej niekorzystnej dla kobiet sytuacji jest argument historyczny mówiący, iż kobiety od
niedawna studiują w akademiach, dlatego z czasem ich odsetek wśród kadry
kierowniczej automatycznie wzrośnie. Nie jest to jednak prawdą, gdyż gdyby
proporcjonalnie do liczby absolwentek zwiększała się liczba profesorek, już
w latach 70. stanowiłyby one połowę, tym czasem w 2013 jest ich tylko
jedna piąta32. Powody, które faktycznie mogą mieć wpływ na dysproporcje
w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn na określonych stanowiskach to na przykład brak wzorców osobowych, z którymi młode naukowczynie mogłyby się
utożsamiać, symboliczne, strukturalne i systematyczne redukowanie kobiet
do roli obiektów seksualnych i/lub funkcji rodzicielskich (w Polsce popierane
przez władzę polityczną i kościół) oraz dysponowanie zazwyczaj mniejszym
niż mężczyźni kapitałem społecznym (oczywiście ostatni punkt jest zależny
od innych czynników, takich jak na przykład osobowość czy status ekonomiczny), co przekłada się na ich słabszy dostęp do nieformalnych sieci kontaktów w świecie nauki i sztuki33. Dodatkowo po stronie profesorów odpowiedzialnych za mianowanie męskich studentów na asystentów (następców)
występować może syndrom małego mnie [ang. mini-me], jak argumentują
twórczynie raportu, czyli podświadomego faworyzowania osób o podobnych
do decydującego cechach fizycznych i osobowościowych34.
Kolejnym argumentem wymienianym po stronie wykluczenia kobiet z pozycji
decyzyjnych jest zakładanie, że ich rzekomo naturalnym wyborem życiowym
nie jest praca naukowa, lecz poświęcenie się macierzyństwu i rodzinie,
przeświadczenie szczególnie silne w kręgach nacjonalistycznych i religijnych
lub/oraz w krajach, gdzie religia i nacjonalizm odgrywają znaczącą rolę na
arenie politycznej. Skutkiem wyżej wymienionych społecznych, politycznych
i psychologicznych powodów niewielkiej reprezentacji kobiet na stanowiskach profesorskich i kierowniczych, może być ich internalizacja przez osoby
dyskryminowane, która objawia się niską samooceną oraz brakiem wiary we
własne umiejętności.

M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka”, 2013, s. 47–72; A. Gromada, D.
Budacz, J. Kawalerowicz, A. Walewska, Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych
w Polsce, Warszawa 2015, s. 6.
31

32

A. Gromada, D. Budacz, J. Kawalerowicz, A. Walewska, dz. cyt., s. 7.

Kapitał społeczny to termin wprowadzony przez francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu oznacza wartość opierającą się na wzajemnych relacjach międzyludzkich i zaufaniu jednostek, które dzięki niej mogą osiągać więcej korzyści ekonomicznych i/lub społecznych.
33

34
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Do powyższych argumentów dodałabym również patriarchalną historię
instytucji akademii oraz uniwersytetu, w których to kobiety mogą (dzięki
protestom oraz innym wyrazom społecznego nieposłuszeństwa) masowo
studiować dopiero od czasów po II wojnie światowej. Wspomnienie antyfeministycznej przeszłości akademii prezentowane jest na obrazach i zdjęciach
zdobiących ściany uczelnianych korytarzy i rektoratów. Dzięki sprzyjającemu
nierównościom środowisku poparta wieloletnią tradycją dyskryminacja jest
wciąż reprodukowana w strukturach uczelni, do których kobiety ze względu
na swoją płeć mają do dziś ograniczany dostęp.
W celu zmiany tej niekorzystnej dla połowy polskiego społeczeństwa sytuacji
konieczne jest podjęcie konkretnych działań, takich jak na przykład wprowadzenie 50% parytetów na uczelniach artystycznych, utworzenie komisji
do spraw równości, której przedstawiciele_ki byliby_łyby obecni_ne podczas
konkursów na stanowiska akademickie, otwierania przewodów doktorskich,
habilitacji oraz innych procedur o charakterze konkursowo-egzaminacyjnym.
Dodatkowo pomocne byłoby wprowadzenie do programu nauczania zajęć
z krytycznej interpretacji dzieł sztuki oraz analizy nierówności w dostępie
do (o)środków produkcji artystycznej uwarunkowanych płcią, rasą i stanem
posiadania. Biorąc pod uwagę patriarchalny charakter akademii, nie zaszkodziłoby zapewnienie bezpiecznych przestrzeni w instytucji dla kobiet i osób
o odmiennej niż heteronormatywna seksualności oraz stworzenie miejsc dla
dzieci (przyuczelniane żłobki i przedszkola).
To tylko kilka możliwych postulatów, jestem jednak przekonana, że otwarta
debata na ten temat, szczególnie ze studentami_kami, którzy_re obecnie znajdują się w strukturach uczelni, wniosłaby wiele nowych pomysłów w kwestii
możliwych rozwiązań. Władze uczelni nie mogą dłużej ignorować tej kwestii
i powinny jak najszybciej wykazać się własną inicjatywą. Tylko wtedy uniwersytet z przyczółku pasywnego oporu stanie się laboratorium zmiany,
w którym tworzone będą ośrodki przyszłego radykalnie demokratycznego
i sprawiedliwego społeczeństwa.
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Czym może być myślenie? Nie chodzi o to, by
je zdefiniować, udzielić odpowiedzi na pytanie
o jego „istotę”. Chodzi o stworzenie warunków,
w których możliwe jest myślenie o myśleniu,
a następnie zbudowanie dla tego myślenia modelu.
Możemy założyć, że myślenie jest metodą funkcjonowania w świecie zmierzającą do jego poznania. Metoda jest procesem, drogą [gr. hodós], którą trzeba
przebyć, by zebrać, uporządkować i opracować materiał badawczy, żeby
rozejrzeć się po świecie i określić swoje położenie w nim. Wielu myślicieli
(jak Kartezjusz) wierzyło w istnienie niezawodnej metody poznania, będącej
kluczem do znalezienia odpowiedzi na wszystkie pytania. To przekonanie
zakłada istnienie esencjonalnej prawdy w klasycznym rozumieniu (prawda
jako zgodność myśli z rzeczywistością) oraz istnienie rzeczy-samych-w-sobie,
które mogą się uobecnić i poprzez to zostać poznane. Wielowiekowe myślenie o prawdzie – i możliwościach dotarcia do niej poprzez myślenie i doświadczenie – zostało określone jako metafizyka obecności. Pojęcie to zakłada
funkcjonowanie modelu idealnego (niczym platońskie idee) i jego marnych,
dostępnych nam kopii, a także istnienie naczelnego sensu, Logosu, pojęć
ogólnych i ich prymatu nad tym, co poszczególne.
Długa tradycja metafizyki obecności w filozofii zachodniej została poddana
krytyce przez filozofię różnicy spod znaku Jacques’a Derridy i Gilles’a
Deleuze’a. Załóżmy zatem, idąc tropem tych myślicieli, że w myśleniu nie
chodzi o dotarcie do źródłowej rzeczywistości (jakkolwiek by jej nie rozumieć)
lub prawdy ani o odkrycie fałszu, ale o uruchomienie procesu budowania
sieci skojarzeń i wnioskowań, o kluczenie w labiryncie aporii, o deleuzjański,
nomadyczny dryf1. Przyjmując poznawczą postawę wobec świata, skazani
jesteśmy na przyswajanie i metabolizowanie nie tylko danych empirycznych,
ale i cudzych myśli – dzięki temu zdolni jesteśmy budować wielopokoleniowe
gmachy wiedzy, które wiążą rodzaj ludzki w czasie2. Myślenie jako proces –
jakkolwiek nie byłby on złożony i wielopostaciowy w ujęciu kognitywistyki
i filozofii umysłu – domaga się pewnego uproszczenia, „spowolnienia żywiołu”
(jakby to ujął Deleuze3), czy wręcz „zmniejszenia” (Latour). Dzięki temu może
powstawać pozajednostkowe, intersubiektywne uniwersum myśli, skom-

1

G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc Plateau [przekład zbiorowy], Warszawa 2015, s. 461–467.

Nawiązuję tu do koncepcji wiązania-w-czasie [time-binding] Alfreda Korzybskiego, w myśl której wiedza może być dystrubuowana
z pokolenia na pokolenie dzięki kodowaniu w systemy językowe. Zob. A. Korzybski, Manhood of Humanity. The Science and Art of Human Engineering, New York 1921, s. 72. [dostępne online: http://www.gutenberg.org/files/25457/25457-pdf.pdf].
2

„This higher energy – which is commonly called the mental or spiritual power of man – is time-binding because it makes past achievements live in the present and present activities in time-to-come. It is an energy that initiates; it is an energy that creates; it is an
energy that can understand the past and foretell the future-it is both historian and prophet; it is an energy that loads abstract time-the vehicle of events-with an ever-increasing burden of intellectual achievements, of spiritual wealth, destined for the civilization of
posterity”.
3
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G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, Warszawa 1997, s. 65–66.

Dyferencjał strukturalny Alfreda Korzybskiego skonstruowany poraz pierwszy w roku 1925 —
zdjęcie archiwalne. Fot. dzięki uprzejmości autorki.
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Dyferencjał strukturalny Alfreda Korzybskiego – rekonstrukcja metodą zmontowania
przedmiotów znalezionych. Jest to model dydaktyczny, służący do objaśniania procesu
abstrahowania, czyli przekształcania zdarzeń zachodzących w świecie rzeczywistym w język.
Fot dzięki uprzejmosci autorki.
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presowanych w postaci materialnych nośników. Tekst ten dotyczy właśnie
zagadnienia tej kompresji, a przede wszystkim narzędzi, które ją umożliwiają.
Zajmiemy się zatem tym, co przyziemne, a bez czego żadna nauka nie mogłaby się obyć. Będziemy mówić o inskrypcjach – nazwanych tak przez Bruno
Latoura – wszelkich materialnych i skodyfikowanych śladach myślenia.
By zrozumieć koncepcję inskrypcji Latoura, trzeba rozważyć je w szerszym
kontekście sformułowanej przez niego Teorii Aktora-Sieci. W świetle tej teorii
unieważniony zostaje ugruntowany w historii myśli podział „pomiędzy czynnikami mentalnymi i materialnymi”4. Nauka, wiedza, poznanie polegają, według
Latoura, na budowaniu sieci materialno-semantycznych, które opierają się na
relacjach, dynamice przekształceń, stawaniu się. Ta sieć nie jest bynajmniej
rozpięta pomiędzy stałymi punktami – bytami, które ją konstytuują. Sieć
jest procesem wytwarzania relacji, w którym dochodzi do zagęszczania lub
rozrzedzania niektórych jej obszarów. Jest współtworzona przez „aktorów”
lub „agentów” [ang. actant] – czynniki aktywnie oddziałujące i wpływające na
przebieg innych relacji w sieci. „Aktorami” są zarówno osoby ludzkie [human],
jak i poza-ludzkie [non-human], a ich tożsamość nie jest z góry ustalona, ale
kształtuje się w przebiegu relacji. Tak ludzie, jak ich narzędzia, istoty żywe
i materia nieożywiona, na równych prawach kształtują sieć. Jednak ani status
aktora, ani jego pozycja w sieci nie są stale określone – aktor, który wytwarza
powiązania sieciowe, sam może stać się relacją i na odwrót.
Mamy tu do czynienia z wszechogarniającą relacyjnością, w kontekście której
wszelkie tradycyjne dualizmy i podziały na umysł/świat czy teorię/empirię
ulegają rozmontowaniu. Zamiast tych dwuczłonowych relacji tworzy się sieć
relacji wielokierunkowych. W myśl zasady „krążącej referencji”, sformułowanej
przez Latoura, każdy element relacji może być znakiem lub punktem odniesienia dla innego elementu5. W ten sposób powstaje sieć odniesień, w której pojedynczy element sam dla siebie nic nie znaczy. Tym samym umysł poznający
świat nie jest oddzielony od niego przepaścią, którą musi pokonać, wykonując
„epistemologiczny skok”. Jest on także sprzężony ze światem siecią relacji –
przekształceń i oddziaływań. Te oddziaływania pozostawiają materialne ślady,
które Latour nazywa inskrypcjami. Pojęcie inskrypcji i przypisywana im ranga
w procesach poznawczych stały się kluczowe dla zdiagnozowanego przez
Latoura zjawiska „grafizmu”, czyli wyrażania myśli w postaci materialnych
znaków, będących budulcem gmachu wiedzy. Szczególną rolę odgrywa tu
rzemiosło czytania i pisania, jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów
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B. Latour, Wizualizacja i poznanie: zrysowanie rzeczy razem, „Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej”, 2012, nr T/2012, s. 251.

5

B. Latour, Nadzieja Pandory. Esej na temat rzeczywistości w studiach nad nauką, K. Arbiszewski [red.], Toruń 2013, s. 55–113.
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na pozostawianie intersubiektywnych śladów myślenia. Inskrypcje są zapisem
– wszelkim sformalizowanym śladem procesów mentalnych. To prozaiczne
narzędzia, dzięki którym myśli mogą zostać zakodowane i przekazywane
między umysłami: notatki, szkice, schematy, teksty naukowe, diagramy, plany,
kolumny, listy, inwentarze, słowniki, próbki badawcze, prototypy, rysunki
techniczne, interfejsy komputerowych baz danych etc. Inskrypcje nie tylko
kodują treści, ale też zamykają je w małej porcji materii, dzięki której mogą
one być przemieszczane w przestrzeni i czasie – stają się mobilne. Mogą być
też reprodukowane i rozpowszechniane, gromadzone równocześnie w wielu
różnych miejscach. Podlegają zinstytucjonalizowanej kumulacji i dystrybucji
w tak zwanych „centrach kalkulacyjnych” – bibliotekach, archiwach, muzeach, instytutach badawczych, laboratoriach etc. – miejscach, w których
poddawane zostają systematyzacji i katalogowaniu, a także wpisywaniu
w zbiór innych inskrypcji. Inskrypcje mogą być ze sobą łączone, zestawiane,
porównywane i przetasowywane. Kompatybilność to kluczowa, obok mobilności, cecha inskrypcji, która umożliwia ich współistnienie i współtworzenie
dyskursu. Można je łączyć i szeregować, tworząc „kaskady inskrypcji”, czyli
strukturę opartą na indeksowaniu i nadawaniu hierarchii. Poza tym dobrze
spreparowana inskrypcja jest po prostu poręczna – podatna na manipulacje
i przemieszczenia, ergonomicznie przystosowana do potrzeb i możliwości
użytkowników.
Inskrypcje, zwłaszcza pod postacią pisma i obrazu, są wszechobecne, mapują
poznawany i opisywany świat. Umożliwiają nie tylko gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji, ale też stanowią narzędzie argumentacji w debatach
i sporach naukowych. Możemy powiedzieć, że ekosystemem inskrypcji są
zbiorowości, nie oznacza to jednak, że ograniczają się one tylko do „ludzkich
społeczeństw”. Latour przekracza perspektywę antropocentryczną, definiując zbiorowość jako zbiór połączonych relacjami elementów – wspominanych
już czynników ludzkich i poza-ludzkich, z których każdy ma status aktora.
Tak rozumiana zbiorowość, jest warunkiem konicznym, by inskrypcje mogły
zadziałać, a tym samym, by mógł pojawić się fenomen myślenia. W tym ujęciu
bowiem, myślenie pozostaje w ścisłej zależności od kodowania i dekodowania inskrypcji przez aktorów – członków zbiorowości. Latour stwierdza, że
„myślenie jest myśleniem w stadzie”, podobnie zresztą jak Deleuze i Guattari
piszący o „stadzie wilków”6.

6
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Średniowieczny manuskrypt z dziełami Archimedesa — teksty i diagramy odzyskane z palimpsestu. Fot. dzięki uprzejmości autorki.

Także w ujęciu tych autorów myślenie, rozumiane jest jako „ruch nomadyczny”, przepływ energii w warunkach złożoności, gwarantowanej przez różnicę
potencjałów. Obieg, w którym zachodzi fenomen myślenia, współtworzony
jest przez wielość elementów – konfigurację roju, plemienia czy właśnie stada. Podmiot indywidualny, wyabstrahowany ze zbiorowości „samotny wilk”,
byłby w tym ujęciu niezdolny do myślenia nomadycznego. Jego udziałem
byłoby jedynie „myślenie osiadłe” – wsobne i podporządkowane centralnym
kategoriom dyktowanym przez metafizykę obecności – logos, byt, absolut7.
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Zbiorowość aktorów wytwarza, przetwarza i dystrybuuje inskrypcje. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przebiega ten proces translacji
„myśli” na „rzeczy”, które – jak się okazuje – wcale nie są od siebie oddalone.
Przejście od myśli do rzeczy nie stanowi wielkiego „epistemologicznego skoku”, lecz proces fazowy, odbywający się metodą „drobnych kroczków”. Myśli
i dane empiryczne mogą przyjąć postać znaków na papierze, monitorze lub
innym materialnym nośniku dzięki operacji, którą Latour nazywa „strategią
zmniejszania”. W jej rezultacie kontynent może zostać przetłumaczony na
mapę, a reakcja chemiczna na równanie. Stany rzeczy mogą zostać przekształcone w rachunek zdań. Aby dokonać „zmniejszenia”, czyli upakowania
jakiegoś zjawiska w inskrypcję, niezbędne są narzędzia. Latour zwraca uwagę
na istotną rolę wizualizacji – rzemiosła pisania, czytania i obrazowania –
w preparowaniu inskrypcji. Dzięki narzędziom służącym wizualizacji możemy
budować świato-pogląd rozumiany (najbardziej dosłownie) jako „pogląd na
świat”. Narzędzia te sprawiają, że staje się on widzialny pod postacią inskrypcji. Stanowią one swoistą interaktywną mapę, która nie jest reprezentacją
terytorium, ale aktywnie uczestniczy w jego powstawaniu i staje się jego
integralną częścią.
Podobnie jak tekst w rozumieniu Derridy nie odzwierciedla rzeczywistości
pozatekstualnej, inskrypcje nie odnoszą się do jakiegoś zewnętrza, które
opisują. Dla Latoura i Derridy czynniki materialne oraz wizualne tekstu oraz
inskrypcji są znaczeniotwórcze, okazują się wprzęgnięte w sieć relacji i translacji. O ile jednak u Derridy wizualizacja staje się pełnoprawnym elementem
semiotycznej gry, o tyle u Latoura jest ona narzędziem akumulacji, dystrybucji i przetwarzania treści, a przez to ich uspołeczniania – usieciowienia.
Dzięki tym narzędziom poszczególne fragmenty świata można zmobilizować
i umieścić w dyskursie, poddać je krytyce i argumentować na ich rzecz,
wyartykułować kontrowersje, zaszczepić w nich kolejny tekst. Mobilizacja
w rozumieniu Latoura to proces polegający na skompresowaniu w inskrypcji
kawałka świata, który może być dzięki temu wielokrotnie przemieszczony bez
znaczących zniekształceń, może zostać powielany i akumulowany w wielu
centrach kalkulacji jednocześnie. Pismo, druk i obrazowanie to według Latoura
najbardziej podstawowe i efektywne metody mobilizacji. Dzięki nim możliwe
staje się synoptyczne przedstawienie treści lub obiektów, czyli jednoczesne
ukazanie ich i zebranie we wspólnej przestrzeni optycznej. To zestawienie
kilku elementów we wspólnej przestrzeni, na skutego czego wchodzą one ze
sobą w relacje, Latour nazywa „spójnością optyczną”8.

7

Tamże, s. 467–471.

8

B. Latour, Wizualizacja i poznanie…, dz. cyt., s. 217.
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Jednym z najpowszechniejszych, zakorzenionych w zachodniej kulturze
wizualnej, narzędzi wytwarzających „spójność optyczną” jest perspektywa
linearna. Ten wynalazek, skodyfikowany w XV wieku przez Albertiego, stał
się „piktorialnym językiem” opowiadającym o przestrzeni i logicznych związkach pomiędzy rozmieszczonymi w niej obiektami; językiem operującym
gramatyką i składnią opartą na zasadach geometrii wykreślnej9. Perspektywa
linearna korzysta z geometrii, by formalizować przestrzeń, tłumaczyć formy
trójwymiarowe na dwuwymiarowe według ściśle określonych, niezmiennych
zasad. Ta redukcja wymiarów – z trzech do dwóch – jest właśnie efektem
„strategii zmniejszania”. Dzięki zasadom perspektywy linearnej „bez względu
na to, z jakiego dystansu i z jakiego kąta oglądamy obiekt, zawsze można
go przenieść – dokonać jego translacji – i otrzymać ten sam obiekt o innej
wielkości, widziany z innego miejsca. W trakcie tej translacji wewnętrzne
własności tego obiektu nie ulegają zmianie”10. Obiekt zostaje zatem zmobilizowany – można go przemieścić bez zniekształcania, da się go również
zestawić z innymi obiektami przetłumaczonymi na ten sam język. Podobną
funkcję pełni rysunek techniczny, czyli skonwencjonalizowane przedstawienie obiektów – istniejących i tych, które dopiero powstają, materializują się
stopniowo jako projekty.
Moc inskrypcji jako sformalizowanego, zmaterializowanego języka polega
na tym, że stanowią one „bilet w dwie strony”, by użyć metafory Latoura.
Podczas poznawczej podróży można zgromadzić wszystkie napotkane
miejsca pod postacią zapisu, można zejść z wyznaczonej drogi i powrócić na
nią z kolejnymi zapisami, a potem wzajemnie je zestawiać, rozkodowywać,
nawarstwiać, rekonstruować i rozwijać zawarte w nich obiekty: „Można
zobaczyć kościół w Rzymie i wziąć go ze sobą do Londynu tak, by go tam
zrekonstruować, bądź wrócić do Rzymu i poprawić rysunek”11. Dzięki mapie
orientujemy się na terytorium, ale też terytorium kształtuje się pod wpływem
mapowania, zatem mapa również wymaga korekt. Między mapą i terytorium
zachodzi rezonans i sprzężenie zwrotne.

9
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Jak już wspominaliśmy, jedną z kluczowych funkcji inskrypcji jest kompatybilność z innymi inskrypcjami – możliwość budowania z nich łańcuchów
i sieci relacji. Łączenie odbywa się nie tylko na poziomie semantycznym,
ale też w sferze materialnej i wizualnej. Latour mówi o „zrysowaniu rzeczy
razem”, czyli przekształceniu ich w inskrypcje i umieszczeniu pośród innych
inskrypcji, tak żeby można je było porównywać i zestawiać, tworzyć zbiory
inskrypcji, które stają się kolejną inskrypcją12. Perspektywa linearna umożliwia
synoptyczne zestawienie wielu obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu
informacji o pozycji patrzącego oka. Na obrazach zachodnioeuropejskich
renesansowych mistrzów (takich jak Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio
Martini, Albrecht Dürer, Hans Holbein) pod malarską lub graficzną tkanką
można wyczuć trajektorie linii – szkielet geometrii wykreślnej. Tymczasem na
obrazach renesansowych malarzy ze szkoły niderlandzkiej (jak na przykład
Pieter Bruegel, Hieronim Bosch) na całej powierzchni obrazu obiekty przedstawione są z takiego samego punktu oddalenia, nie ma uprzywilejowanego
miejsca obserwacji. Oglądamy wiele widoków jednocześnie – złożony katalog
obiektów. Oba te idiomy wizualizowania stanowią narzędzia inskrypcyjne
zbierające i porządkujące obiekty w tym samym czasie i przestrzeni.
Rozmieszczanie w przestrzeni – dobrze znanej, euklidesowej, reprezentowanej
jako planimetryczny układ współrzędnych – to ustanawianie relacji i hierarchii. Ponadto obiekty „z różnych światów” można sprowadzić do wspólnego
mianownika idiomu wizualizacji. W ten sposób w jednej przestrzeni wizualnej
mogą spotkać się naukowe fakty, obiekty przyrodnicze, fikcje czy mity. Kunstkamery, muzea, laboratoria, biblioteki oraz księgozbiory, a także same książki
to miejsca wspólne, w których każdy element ma swoje współrzędne w układzie odniesienia. To miejsca panowania ładu, ale też momenty zaskakujących,
różnicujących spotkań, jak słynne spotkanie parasola i maszyny do szycia na
stole prosektoryjnym. Słowa i obrazy, język i rzeczy, fakty i fikcje spotykają się
na jednej płaszczyźnie lub w tej samej przestrzeni – korzystają z przywileju
„spójności optycznej”.
Spośród wielu inskrypcji, ugruntowanych w tradycji myślenia, książka kodeksowa zdaje się jedną z najbardziej znaczących form komunikacji kulturowej.
W historii myśli spotykamy księgi święte i księgi zakazane, metafory umysłu
jako księgi oraz świata jako biblioteki. Siła oddziaływania tej inskrypcji na
kulturę wiąże się w dużej mierze z jej trwałością – z przechowywaniem i nawarstwianiem treści w czasie, a także z możliwością ich rozpowszechniania
wraz z wynalezieniem druku. Ten pospolity przedmiot, służebny wobec pisma,
został wymyślony jako „pudełko na tekst”, w którym można go przechowywać
i przemieszczać, dzięki czemu może on podróżować przez czas i przestrzeń.
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Latour przywołuje postać astronoma Tycho Brahego, który „zamiast na niebo,
patrzył jednocześnie na wszystkie poprzednie i własne prognozy, spisane
razem w tej samej postaci”13. Brahe skupiał się nie tylko na swoich obserwacjach, ale też na obserwacjach poprzedników, dostępnych dla niego w postaci
książek i map astronomicznych. W czasach, gdy nie istniał jeszcze teleskop,
konstruował własne instrumentarium, w celu obserwacji położenia gwiazd
i planet na sferze niebieskiej. Na ich podstawie sporządzał mapy gwiazd
i porównywał je z wcześniejszymi zapisami wyglądu nieba autorstwa innych
naukowców. Stworzony przez niego model Wszechświata stanowił hybrydę
ptolemejskiego geocentryzmu oraz kopernikańskiego heliocentryzmu. Za
Ptolemeuszem twierdził Brahe, że w centrum Wszechświata znajduje się
Ziemia, a wokół niej krążą Księżyc i Słońce. Pozostałe planety Układu Sło
necznego krążą natomiast wokół Słońca, jak w modelu kopernikańskim.
Tej kompilacji Brahe dokonał, studiując pisma obu astronomów oraz arystotelesowską teorię budowy Wszechświata, według której dzieli się on na świat
podksiężycowy (Ziemia) i niebiański (sfera niebieska, gwiazdy i planety)14.
Oglądając niebo nieuzbrojonym okiem, Brahe wywnioskował, że przy obserwacji z Ziemi nie zachodzi zjawisko paralaksy heliocentrycznej – optycznego
złudzenia zmiany położenia obiektów na sferze niebieskiej względem obiektów położonych dalej (na skutek zmiany pozycji obserwatora). Oznaczałoby
to, że Ziemia nie może się poruszać, w przeciwnym razie zjawisko paralaksy
miałoby miejsce, podobnie jak w przypadku pozostałych ciał niebieskich poruszających się względem Słońca. Dziś wiadomo, że zjawisko to zachodzi, nie
mogło być jednak zauważone bez odpowiedniej aparatury optycznej.
Latour zauważa, że badania duńskiego astronoma w dużej mierze zdeterminował wynalazek prasy drukarskiej – dzięki niej miał on dostęp do zawartych
w licznych publikacjach wyników cudzych badań, mógł też publikować
własne wyniki i konfrontować je ze sobą. Nic zatem dziwnego, że w jednym
z założonych przez niego obserwatoriów zbudował papiernię, która dostarczała nośnika do publikacji15.
Wynalazek druku sprawił, że inskrypcje pod postacią książek kodeksowych
stały się jeszcze bardziej mobilne, dzięki możliwości powielania treści w dużej
ilości egzemplarzy i kolportowania ich w różne miejsca na świecie. Autorzy
zyskali szansę docierania do szerszego grona odbiorców, zjednywania sobie
sojuszników i wszczynania sporów. Technologia druku umożliwiła uspołecznienie teorii powstałych w umysłach naukowców, wpisanie ich w sieć innych
teorii, hipotez i faktów, ale też fikcji i domniemań – w derridiańską „teksturę
tekstu”16.
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Tamże, s. 234.
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Arystoteles, Fizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1968; Tenże, O niebie, przeł. P. Siwek, Warszawa 1980, s. 99.

Mowa tu o obserwatorium astronomicznym zwanym Uranienborg (Pałac Uranii – muzy astronomii), wzniesionym z inicjatywy
Brahego w XVI wieku, zlokalizowanym na wyspie Ven należącej wówczas do Danii. Był to potężny kompleks badawczy mieszczący
w sobie nie tylko obserwatorium astronomiczne, lecz także laboratorium alchemiczne i medyczne, bibliotekę i ogród botaniczny. Było
to zaawansowane centrum kalkulacyjne, wyposażone w aparaturę badawczą, gromadzące inskrypcje dotyczące różnych dziedzin
nauki. Ta złożona infrastruktura, rozbudowana później o podziemny obiekt Stjerneborg (Pałac Gwiazd), dowodzi interdyscyplinarnej
strategii badawczej duńskiego astronoma oraz jego dążenia do skupienia i zorganizowania całej dostępnej wówczas wiedzy naukowej
w jednym miejscu.
15

Derrida rozważa tekst jako „[…] zawikłaną strukturę splotu, plecionki, w której można wyodrębnić różne wątki i rozmaite kierunki
sensu – lub sił – I która zarazem zawsze może powiązać ze sobą kolejne” [w:] tenże, Marginesy filozofii, Warszawa 2002, s. 30. W swoich tekstach autor często stosuje metaforę tekstu jako tkanininy/tkanki, splotu, sieci utkanej ze znaków lub wiązki.
16
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Diagram G.W. Leibniza wyjaśniający teorię Arystotelesa, Dissertatio di arte combinatoria, 1666. Fot. dzięki
uprzejmości autorki.
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Wszelkie narzędzia wytwarzające inskrypcje – te pakujące myśli w słowa i te
„zmniejszające” świat – stanowią nieodzowne instrumentarium naukowe.
„Sprowadziwszy świat do postaci kartki papieru, naukowcy mogą myśleć
za pomocą oczu”17. Dzięki „spójności optycznej” mogą ujawnić się związki,
różnice i kontaminacje pomiędzy poszczególnymi elementami zestawionymi
w jednym miejscu – na płaszczyźnie lub w przestrzeni. To ujawnienie nie
mogłoby się wydarzyć, gdyby każdy z tych elementów zamknąć w osobnej
szufladce szczelnej klasyfikacji. Możemy dostrzec rozczłonkowaną sieć powiązań, kłączowy deleuzjański splot. W ten sposób empiryczny porządek rzeczy
splata się z myśleniem – polega ono bowiem na manipulowaniu rzeczami, na
„zręcznym połączeniu” ich we wspólnej przestrzeni optycznej18. Niezależnie
od tego, czy mamy do czynienia z pojedynczą kartką papieru, książką czy
z przestrzenią muzeum lub laboratorium, dysponujemy jednostką organizacyjną o różnym stopniu złożoności, w której spotykają się rzeczy, słowa i ludzie.
Zajmujące nas tutaj związki pomiędzy myśleniem a widzeniem możemy
prześledzić na przykładzie jednej inskrypcji – manuskryptu Archimedesa
poddawanego tak licznym transkrypcjom i interpretacjom, że stanowi on
wyczerpujące exemplum tego, co Latour nazywał „etnografią inskrypcji”.
Inskrypcja ta stanowi mocno zatarty ślad myśli starożytnego uczonego, jego
metod rozwiązywania problemów matematycznych, sposobu formułowania
wniosków i dokonywania odkryć. Na tym przykładzie będziemy mogli zobaczyć, na czym polegała nomadyczność i eksperymentalne błądzenie myśli
Archimedesa oraz jak przebiegał proces poszukiwania metody dla wyrażenia
tej myśli.
Historia manuskryptu opowiada też o przemianach środków przekazu w ciągu
wieków, o filologicznych zmaganiach pochylających się nad nim naukowców
oraz o poszukiwaniach technologii pomocnych w jego odczytaniu19. Oryginalne manuskrypty Archimedesa, podobnie jak wszystkie teksty naukowe
w starożytnej Grecji, miały postać zwojów. W takiej też formie zapisany został
traktat O metodzie, będący listem do przyjaciela Archimedesa, Eratostenesa,
również wybitnego matematyka i nauczyciela filozofii. Umieścił on traktat
w Bibliotece Aleksandryjskiej, stanowiącej część największego centrum kalkulacyjnego starożytnego świata – Muzeum Aleksandryjskiego, czyli Musejonu.
Wraz z pojawieniem się książki kodeksowej w I wieku n.e., rozpoczął się
proces przepisywania zawartości zwojów do kodeksów uznanych za bardziej
poręczne i trwałe.

17

B. Latour, Wizualizacja i poznanie…, dz. cyt., s. 209.

„Rzeczy rzadkie i rzeczy piękne, tutaj zręcznie połączone, uczą nas patrzeć na wszelkie rzeczy tego świata, jakbyśmy je widzieli po raz
pierwszy” – fragment sentencji Paula Valéry’ego zamieszczonej na fasadzie gmachu Palais de Chaillot w Paryżu, w którym znajdowała
się galeria sztuk pięknych. Obecnie mieszczą się tam rozmaite muzea oraz teatr. Cyt. za: U. Eco, Szaleństwo katalogowania, Poznań 2009,
s. 170.
18

19

78

Za: R. Netz, W. Noel, Kodeks Archimedesa. Tajemnice najsłynniejszego palimpsestu świata, Warszawa 2007, s. 30–79.
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Taki los spotkał także w VI wieku n.e. manuskrypty Archimedesa, przypuszczalnie z inicjatywy jego tłumacza i komentatora, Etocjusza. Teksty
Archimedesa zostały zebrane w formie kodeksu i opatrzone komentarzem.
U schyłku starożytności, z obawy przed najazdami barbarzyńców, rozpoczęto
ewakuację zbiorów aleksandryjskich do biblioteki w Konstantynopolu. Tam
też trafiły dzieła Archimedesa i około IX wieku n.e. zostały skopiowane
ponownie z powodu przemian pisma – teksty pisane do tej pory majuskułą
przepisywano z użyciem minuskuły karolińskiej. Ta ostatnia pozwoliła na
skondensowanie tekstu, oszczędność czasu (litery minuskułowe pisane były
szybciej) i większą czytelność. Wielokrotne przepisywanie i zmiana formy
tekstów, związane z przemianami w technologii piśmienniczej, wynikały z potrzeby dostosowania ich do obowiązujących standardów kodowania treści.
Choć były one dzięki temu bardziej przystępne, przechowywały coraz mniej
informacji o kształcie oryginału.
Skopiowane zostały zaledwie trzy księgi z tekstami Archimedesa, oznaczone
przez współczesnych uczonych jako kodeksy A, B i C. W czasach wypraw
krzyżowych zbiory biblioteki w Konstantynopolu zostały złupione i rozproszone: kodeksy A i B trafiły wówczas do Biblioteki Watykańskiej, a kodeks C
do klasztoru Mar Saba w Jerozolimie. Podążmy śladem kodeksu C, w którym
znajdował się traktat O metodzie. W klasztornej bibliotece kodeks podlegał
kolejnym przemianom. Mnich Johannes Myronas wywabił z jego kart starożytny tekst, przeciął je na pół i obrócił o 90 stopni. W tak sporządzonej
na nowo księdze zapisał modlitwy, tworząc palimpsest. Kopie starożytnych
tekstów sporządzano na pergaminie, materiale kosztownym i deficytowym,
toteż mnisi bardzo często odzyskiwali ten surowiec na potrzeby tekstów
liturgicznych.
Kodeks z archimedejskimi tekstami w postaci modlitewnika powrócił do
Konstantynopola, gdzie znajdowała się filia jerozolimskiego klasztoru,
prawdopodobnie przetransportowany przez pielgrzymujących mnichów.
W tym miejscu został również odkryty w 1906 roku przez profesora Johana
Heiberga, który przeprowadził pierwsze badania nad palimpsestem i odkrył
skrywający się pod warstwą modlitw tekst Archimedesa. Jednak w latach
dwudziestych, w niewyjaśnionych okolicznościach, książka została skradziona
z biblioteki. W 1998 roku odnalazła się na aukcji antyków, w dużo gorszym
stanie, zdewastowana rysunkami imitującymi średniowieczne iluminacje.
Mimo to pewien anonimowy miliarder zakupił księgę i przekazał The Walters
Art Museum w Baltimore. Tam rozpoczęto prace nad odczytaniem tekstów
Archimedesa. Wymagało to nie tylko pracy naukowców biegłych w starożytnej grece i paleografii, lecz także zastosowania nowoczesnych technologii
umożliwiających wydobycie zatartego tekstu Archimedesa spod zapisków
średniowiecznego mnicha.
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Poszukiwania odpowiednich metod odczytu zaowocowały powstaniem
mnóstwa inskrypcji – fotografii wykonywanych na każdym etapie badań,
zdjęć pseudobarwnych, rentgenowskich, dokumentacji renowacji i konserwacji. Inskrypcje te są konsekwencją żmudnego odwarstwiania materialnej
tkanki tekstu przy użyciu narzędzi inskrypcyjnych czy też urządzeń zapisujących, jak nazywał je Latour [inscription devices]. „Zwracaj baczną uwagę na
urządzenia zapisujące – twierdzi Latour – końcowym produktem wszystkich
tych urządzeń inskrypcyjnych jest zawsze ślad zapisany na papierze, który
upraszcza innym możliwość wydania osądu na podstawie zmysłów [perceptive
judgment]”20. Lecz samo odszyfrowanie archimedejskich znaków to zaledwie
wstęp do zbadania twierdzeń starożytnego matematyka. Cały wysiłek odzyskania jego tekstów zmierza przecież ku temu, by poznać ich sens i odkryć,
jakie narzędzia wykorzystywali starożytni Grecy w poznawaniu i opisywaniu
świata.
Otóż podstawą ówczesnego języka naukowego były rysunki, które z czasem
wyewoluowały w równania21. Te metody pozwalały dokonać skutecznej
translacji abstrakcyjnych, jednostkowych rozważań na empirycznie dostępną,
intersubiektywną formę. Poza tym, samo sporządzanie rysunków bardzo
często stanowi integralną część rozumowania i konstruowania koncepcji.
Rysunki starożytnych stanowiły schematyczne, topologiczne przedstawienie,
opisywały przedmiot geometryczny w sposób ogólny i nie odzwierciedlały
go ściśle. Nie stanowiły przy tym ilustracji dla tekstu, lecz były wobec
nich komplementarne i tworzyły wraz z nimi spójny język. Przyglądając się
odzyskanym z palimpsestu rysunkom, możemy zaobserwować ich poglądowy
charakter. Na przykład rysunek z twierdzenia 38. z traktatu O kuli i walcu
w kodeksie C: wielokąt wpisany w koło przedstawiono za pomocą łuków, nie
zachowano też znanych obecnie zasad geometrii wykreślnej.
Nie wynika z tego, że starożytni Grecy nie mieli w tym zakresie należytych
umiejętności – znamy przecież dokonania Zeuksisa, który potrafił malować
niezwykle iluzyjne przedstawienia i nie obca mu była perspektywa linearna.
Ówcześni matematycy nie mieli jednak potrzeby, aby ich rysunki wiernie
odpowiadały rzeczywistości. Ich geometria miała charakter znaku kreślonego
dość swobodnie, mającego dać ogólne wyobrażenie o przedmiocie. Właśnie
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B. Latour, Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, „Teksty Drugie”, 2009, nr 1–2, s. 184.
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R. Netz, W. Noel, dz. cyt., s. 81–87.

Daria Malicka, Monstrum, infografika ilustrująca systematykę Karola Linneusza w oparciu o substratywny system mieszania barw. Projekcje analogowe (3 rzutniki), litery przestrzenne (PCV),
2016. Fot. Barbara Kubska.

Aby odczytać archimedejskie pisma, długo poszukiwano odpowiedniej
metody. Początkowo stosowano standardowe technologie wykorzystywane
przy odczytywaniu palimpsestów: promienie ultrafioletowe, kamery cyfrowe
i supernowoczesne techniki przetwarzania obrazu. Nie uzyskano jednak
zadowalających rezultatów. Po wielu latach badań fizyk Uwe Bergmann
odkrył, że w ówczesnych atramentach znajdowały się cząsteczki żelaza, które
zachowały się w papierze. Udało się je wychwycić urządzeniem zwanym synchrotronem, emitującym promieniowanie. Za jego sprawą cząsteczki żelaza
zaczynają świecić, a ślady atramentu uwidaczniają się. Ta metoda okazała się
najskuteczniejsza, lecz aby odczytać palimpsest, potrzebna była kumulacja
kilku technik.
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jako znaki rysunki mogły stać się częścią logicznego rozumowania, podobnie
jak równania w nauce nowożytnej. Traktaty geometryczne Archimedesa to
traktaty geometryczne nie tylko dlatego, że o geometrii traktują, ale i dlatego,
że są „geometrią napisane”, używają geometrycznych znaków zintegrowanych
ze znakami alfabetu.
Losy manuskryptu Archimedesa stanowią ilustrację tego, jak ważne dla rozwoju nauki i kultury są narzędzia i praktyki – czytanie, pisanie, przetwarzanie
różnego rodzaju inskrypcji, szeroko rozumiane obrazowanie, czyli technologie
tworzenia zapisów. Jak twierdzi Latour, „Żadna dyscyplina naukowa nie istnieje bez uprzedniego wynalezienia wizualnego i pisanego języka pozwalającego
na zerwanie z jej zagmatwaną przeszłością”22. Reviel Netz, koordynator badań
nad palimpsestem, stwierdził w swojej książce opisującej zmagania naukowców z dziedzictwem Archimedesa: „Najbardziej abstrakcyjne pojęcia muszą
mieć jakąś zmysłową formę, w postaci dźwięków języka i widzialnych przedmiotów. Dla ludzi bowiem rozumieć to przede wszystkim widzieć i słyszeć”23.
Badania nad palimpsestem wykazały, że nauka starożytna, podobnie jak
współczesna, opierała się na inskrypcjach o wysokim poziomie abstrakcji.
Geometria była w starożytnej Grecji podstawowym narzędziem nauk
ścisłych, za jej pomocą przede wszystkim dowodzono twierdzeń, stanowiła
ona model abstrakcyjnego myślenia. Odczytany palimpsest ukazuje rysunki
oraz komentarze Archimedesa, które dowodzą, że posługiwał się geometrią
jako narzędziem wizualizowania koncepcji oraz opisu obiektów rzeczywistych.
Archimedes doceniał i wykorzystywał proste narzędzia, które pozwalały mu
na przeprowadzenie ścisłego dowodu – rysunek patykiem na piasku, znaki
zapisane w zwoju, modele mechaniczne.
W traktacie O metodzie fizyka, matematyka i geometria dopełniają się w procesie dowodzenia. To właśnie w tym traktacie grecki matematyk przedstawia prawo równowagi ciał: są one w równowadze wtedy, kiedy ich środki
ciężkości znajdują się w jednakowej odległości od punktu podparcia. Metoda
wiodąca do sformułowania tego prawa jest zaskakująca – Archimedes stosuje
obowiązujące w fizyce prawo równowagi jako narzędzie geometrii, obiektom
geometrycznym przypisuje „ciężary” reprezentowane przez długość lub pole
powierzchni.
Można uznać Archimedesa za pioniera fizyki matematycznej oraz naukowca,
który, zgodnie z postulatem Latoura, przezwycięża dualizm empirii i teorii.
Ten matematyk-nomada, jak nazwaliby go Deleuze i Guattari24, operował
„geometrią mniejszą”, pragmatyczną – szkicami kół czy spirali na piasku –
zaledwie przybliżeniami czy modelami procesów świata fizycznego i ludzkich
wynalazków. Nauka Archimedesa, wyłożona w manuskryptach, to „nauka
koczownicza” – wywiedziona z myślenia spekulatywnego, myślenia po okręgu,
nie wprost, swobodnego dociekania, aporetycznego krążenia. Myślenia, które
porusza się ruchem wirowym, zagarniającym, i jak maszyna wojenna rozbija
granice terytoriów25 .
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B. Latour, Dajcie mi laboratorium…, dz. cyt, s. 227.
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R. Netz, W. Noel, dz. cyt., s. 106.
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G. Deleuze, F. Guattari, dz. cyt., Warszawa 2015.
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Tamże, s. 445, 467.
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W historii myślenia możemy odnotować mnogość przykładów reprezentujących „języki uniwersalne”, czyli optymalne systemy inskrypcji, zaprojektowanych na potrzeby nauki – efektywnych, odpornych na „błędy w czytaniu”,
autonomicznych wobec uwarunkowań narodowych i kulturowych. Jednym
z pomysłodawców takiego systemu był G.W. Leibniz, uznawany za protoplastę współczesnej informatyki. Chodziło mu o nowy zapis – doskonale ekonomiczny, jednoznaczny i transparentny. Jego projekt języka characteristica
universalis [łac. characacter – pieczęć lub stempel, znakowanie] miał być metodą zdobywania i osądzania klasycznie rozumianej prawdy, czyli uzgadniania
myśli i rzeczy.
Te esencjonalistyczne ambicje miał spełnić zapis stricte graficzny, pozbawiony
zupełnie warstwy fonetycznej. W rozumieniu Leibniza bowiem uwolnione
od fonetyczności pismo zyskuje trafność i ścisłość, redukuje wieloznaczność,
wyrzeka się namiętności i staje się efektywnie działającą „machiną naukową”26. Znaki językowe, pojęcia i wyrażenia postanowił zastąpić symbolami,
piktogramami, kombinacjami linii i punktów, na wzór alfabetu chińskiego lub
egipskich hieroglifów, na które się powoływał. Zdawały mu się one „bliższe
abstrakcji”, wyrażając „złożone rozumowanie”, a nawet „wzniosłe pojęcia lub
jakieś tajemnicze insygnia ukryte w łonie natury lub Boskości”27.
Derrida zwraca uwagę, że zakładana przez filozofa adekwatność tych systemów wobec myślenia, przyrody czy zagadnień metafizycznych jest etnocentrycznym złudzeniem, które autor O gramatologii określa jako „przesąd
chiński i hieroglificzny”28. Uwolnienie pisma od bagażu fonetyczności poprzez
dowartościowanie „substancji graficznej”, wcale nie uwalnia go od przymusu
„metafizyki obecności”, widma Absolutu lub źródłowej rzeczywistości, do
której ma ono się odnosić. W takim ujęciu pismo rozpada się na głos i zapis
graficzny, a właśnie przeciw temu dualistycznemu podziałowi wymierzone
zostaje ostrze wyłożonej przez Derridę gramatologii – nauki „o piśmie przed
mową i w mowie”, w myśl której pismo stanowi dynamiczny system, w którym żaden z elementów, grafemów czy fonemów nie może funkcjonować
samodzielnie29. Te elementy stanowią bowiem znaczeniotwórcze modalności
znaków. Tymczasem język Leibniza, ufundowany na niemych grafemach,
wciąż pozostaje pod władzą podważanego przez Derridę logocentryzmu –
ma służyć jakiejś naczelnej zasadzie i organizować wszystkie treści wokół
monolitycznego pojęcia prawdy30.
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B. Latour, Dajcie mi laboratorium…, dz. cyt., s. 409.
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A. Kircher, Prodromus coptus sive aegyptiacus, 1636, s. 260 [cyt. za:] J. Derrida, O gramatologii, Warszawa 1999, s. 121.
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J. Derrida, O gramatologii, dz. cyt., s. 120.

29

Tamże, s. 117.

Logocentryzm – termin ukuty przez Derridę na określenie uprzywilejowania Logosu w tradycji filozofii, jako fundamentu, podstawy
tego, co da się pomyśleć. Zgodnie z założeniami logocentryzmu, istnieje pierwotny sens, prawda, do których powinniśmy docierać.
Pojęcie to wynika z krytyki metafizyki obecności.
30
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Proponowany przez Leibniza sposób zapisu myśli, miał swoją analogię w arytmetyce i rachunku zdań. Operowanie tym zapisem polegałoby na „rachunku
symbolicznym” – odpowiednim tłumaczeniu myśli na symbole stanowiące
„alfabet ludzkich myśli”, poddawane (tak jak liczby) przekształceniom rachunkowym. „Rozumowanie” stałoby się zatem rodzajem „rachunku”, w którym
symbole zastępują liczby i, podobnie jak one, mogą być rozmieszczane
w różnych konfiguracjach i relacjach, wedle ścisłych reguł31. Uniwersalne „pismo filozofii”, postulowane przez Leibniza, miało uchronić naukę jego czasów
od aporii i nieścisłości, na które skazany jest ludzki umysł, dysponujący
ułomnymi narzędziami poznawania i opisywania świata. Mimo to projekt ten
nie doczekał się systemowego opracowania przez filozofa, a wzmianki o nim
pojawiają się zaledwie w kilku jego pismach.
Dowód na to, że myśliciel ten uprzywilejował notację graficzną, odnajdujemy
za to w dziele De Arte Combinatoria32. Prezentowany tam graf, znany jako
„kwadrat Leibniza”, przedstawia teorię Arystotelesa o współwystępowaniu
rzeczy w przyrodzie i relacjach kształtujących świat materialny. Geometryczny układ punków i linii pokazuje proces przemiany substancji i wyłaniania
się porządku, który zachodzi dzięki syntezie czterech żywiołów – wody
(aqua), ziemi (terra), powietrza (aer) i ognia (ignis) – reprezentowanych przez
wierzchołki rombu w diagramie. Jego przekątne określają przeciwieństwa
(contraria) tych elementów. Boki kwadratu wyznaczają „możliwe kombinacje”
(combinatio possibilis), czyli połączenia tych żywiołów. W wyniku ich syntezy
otrzymujemy suchość (siccitas), wilgotność (humiditas), ciepło (caliditas), chłód
(frigiditas). Przekątne kwadratu pokazują natomiast kombinacje, które w przyrodzie nie mogą mieć miejsca (combinatio impossibilis). Ten nieskomplikowany
w istocie graf, możemy uznać za wykładnię leibnizjańskiego projektu zapisu
uniwersalnego – przy pomocy wizualnego skrótu tłumaczy nam naturalne
prawa rządzące kosmosem. Cała złożoność świata przyrody została ujęta
w eleganckiej i prostej konfiguracji punktów (elementów-substancji) i linii
(relacji) – jest to znamienny przykład latourowskiej „strategii zmniejszania”.
Epoka Leibniza, nowożytność, to czas ustanawiania ładu wśród rzeczy, czas
wynalazków optycznych i narodzin taksonomii. Czas triumfu empirii, a szcze
gólnie doświadczenia zmysłowego opartego na obserwacji, oraz eksperymentów fizycznych i chemicznych – badania rzeczy wzrokiem przy pomocy
nowych narzędzi, skalujących badany obiekt do rozmiarów spostrzegalnych
przez człowieka. Nauka czasów nowożytnych zrywa z fonocentyczną
tradycją historii myślenia, platońskim mitem o Tamuzie i Nauce Niepisanej,
dowartościowuje za to notację graficzną – teksty, naukowe ryciny, wykresy,
diagramy. Naukowe strategie unaoczniania umożliwiały konstruowanie
dowodów na istnienie zjawisk, których nieuzbrojone oko ludzkie nie mogło
wychwycić.
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J. Derrida, O gramatologii, dz. cyt., s. 117.

G.W. Leibniz, Dissertatio de arte combinatoria, in qua ex arithmeticae fundamentis complicationum ac transpositionum doctrina nouis
praeceptis exstruitur… [dostępne online: https://archive.org/details/ita-bnc-mag-00000844-001].
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Ta antropocentryczna perspektywa mogłaby wskazywać, że inskrypcje to
narzędzia, których używają ludzie do poznawania i opisywania świata. Latour
wykazuje jednak, na czym polega pułapka założeń logo-, fono-, okulo- czy
właśnie antropocentrycznych, które stwarzają złudzenie istnienia jakiegoś
jednego, centralnego punktu w historii myślenia, ku któremu grawituje nauka.
Tymczasem jest ona wytwarzana w zbiorowości aktorów – czynników ludzkich
i poza ludzkich, sprzężonych w złożonej sieci relacji – sygnałów i sprzężeń
zwrotnych.
W perspektywie tej teorii, pielęgnowana w tradycji filozoficznej wizja mitycznej źródłowości nieuchronnie rozmywa się, co wcale nie znaczy, że zanika
zupełnie. Jest ona jednym z wątków – punktów w sieci odniesień i to jednym
z takich, które oddziałują wciąż wyjątkowo silnie. Nie sposób przeoczyć faktu,
że na znacznym odcinku biegu historii nauki, to właśnie ona stanowiła koło
zamachowe poznania – siłę mobilizującą rodzaj ludzki do wynajdywania coraz
to sprawniejszych sposobów tworzenia inskrypcji, dzięki którym uzgodnienie
myśli i rzeczywistości mogłoby się dokonać. Metafizyka obecności nawiedza
historię myślenia właśnie pod postacią inskrypcji. Jej widmowa postać pojawia
się w powracającym pytaniu, czy już samo „ujęzykowienie” i „uprzedmiotowienie” myślenia, w jakiś sposób go nie „uobecnia”. Inskrypcje działają [act],
są procesem, a ich stałość i trwałość jest złudzeniem archiwów. Działanie
inskrypcji polega bowiem na wzbudzaniu tego nomadycznego ruchu myśli,
który umożliwia nam „zobaczenie na nowo tego, co stare”33.

‘[…] old habits of »thinking« have blocked our capacity to »see the old anew«’ – nawiązanie A. Korzybskiego do cytatu G.W. Leibniza.
Korzybski odnosi się tutaj do epistemologicznych i językowych przyzwyczajeń rodzaju ludzkiego, związanych z tradycją filozoficzną wywiedzioną od Arytotelesa. Korzybski twierdzi, że ludzkie poznanie uzależnione jest w dużej mierze od Arystotelesowskiego
Systemu Języka [Aristotelian Language Structure], obarczonego błędem sylogizmu, który prowadzi do utożsamienia języka i rzeczywistości. Jako alternatywę dla tego systemu, pozwalającą na uzyskanie nowej perspektywy epistemologicznej, czyli na „zobaczenie na nowo, tego co stare”, Korzybski przedstawia Nie-arystotelesowski System Języka [Non-aristotelian Language Structure].
Zmiana ta ma przede wszystkim polegać na rozróżnieniu w strukturze samych wypowiedzi na język i na to, co nim opisujemy, czyli
na metaforycznie ujmowane „mapę i terytorium”. A. Korzybski, The Role of Language in the Perceptual Processes [w:] R.R. Blake, G.V.
Ramsey, Perception: an Approach to Personality, New York 1951, s. 188 [dostępne online: https://ia800301.us.archive.org/10/items/
perceptionapproa00blak/perceptionapproa00blak_bw.pdf].
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O widzeniu
rzeczy,
których
nie ma.

Paulina Nowak

Obrazy mentalne, omamy
hipnagogiczne i twórczość
Wojciecha Bąkowskiego

Postmedium

Jedna ze scen filmu animowanego Wojciecha Bąkowskiego Budowa dnia
[2013] ukazuje wyobrażenie proporcji odczuć, które narrator filmu doznaje
o poranku. Jego głos tłumaczy poszczególne elementy obrazu. W lewej
części kadru widzimy „śmierci przyjaciół”1, ujęte jako małe, płaskie prostokąty, przewracające się pod wpływem dobiegającego dźwięku strzałów (we
wcześniejszej scenie, będącej zapisem snu, narrator strzelał do nich na pustej
szarej ulicy, przypominającej scenografię gry komputerowej).

Małe formy znajdują się w cieniu zajmującej
środek kadru wielkiej, szarej, prostokątnej bryły,
która przedstawia nieżyt nosa i lekki smutek
narratora. Bryła opada pod wpływem dźwięku
pociągania nosem i natychmiast wznosi się
z powrotem. Po chwili pierwszy plan zakrywa
nasuwający się od prawej strony nieostry, prostokątny kształt, który obrazuje głód.
Kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, uderzyła mnie trafność symbolicznych form, za pomocą których ukazane są elementy świadomości narratora,
zawieszonej w stanie między jawą a snem. Nieżyt nosa, zajmujący większą
część kompozycji omawianej sceny, sprawa tak nieistotna i prozaiczna
w porównaniu do śnionych śmierci przyjaciół, jest dominujący przez swoją
fizyczność, uciążliwy i nie daje o sobie zapomnieć. Nasuwający się powolnie
i nieustępliwie nieostry głód wydaje się bardzo bliski, znajomy, odpowiadający
temu, jak każdy z nas może odczuwać ten zwyczajny, prozaiczny stan.

1
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W. Bąkowski, Budowa dnia, film animowany, 9’, 2013.
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Obrazy mentalne
Obraz mentalny można określić jako stan świadomości, w którym doświadczane są wrażenia o charakterze wizualnym, niewywołane bezpośrednim działaniem bodźca zewnętrznego. Na przykład szary prostopadłościan z Budowy
dnia, który pojawia się w świadomości narratora jako obraz odczucia nieżytu
nosa, mimo że wywołany przez fizyczne doznanie, nie jest efektem padania
światła na siatkówkę oka. Wizerunek ten może powstać w umyśle, przy
zamkniętych powiekach – tym różni się od spostrzeżenia. Doświadczanymi
codziennie przykładami tego rodzaju obrazów są wspomnienie i wyobrażenie.
Istotną cechą obrazów mentalnych jest ich nieuchwytność. Jean-Paul Sartre
tak pisze o tym w Wyobrażeniu: „Obraz z natury jawi się jako pozbawiony
lokalizacji w rzeczywistej przestrzeni. Jak więc rozumieć to tak częste stwierdzenie ze strony osób badanych widzę swoje obrazy. Widzieć obraz psa, na
przykład, znaczyłoby mieć w świadomości pewną treść psychiczną złożoną
z doznań wzrokowych (barwa sierści, kształt ciała itd.), ale doznania te nie
byłyby uzewnętrznione, lecz dane przez jakiś inny ośrodek niż narząd wzroku.
Ale cóż pozostanie z doznań, gdy się im odbierze te cechy charakterystyczne?
Jest tu z pewnością jakaś sprzeczność, lecz nie wystarczy ją odsłonić: jak się
wydaje, należy ona do natury obrazu”2.
Nieuchwytność nie wynika tylko z samej wizualnej jakości obrazów mentalnych (ich nieostrości, mętności), ale też ze złożonego, wewnętrznego związku z myślą oraz z danymi płynącymi z innych niż wzrok zmysłów. Obrazy
mentalne nie są wewnętrznymi projekcjami quasi-wzrokowymi, które można
obserwować „wewnętrznym okiem”, jak obrazy wiszące na ścianie i wtórnie
poddawać analizie myślowej. Są to stany świadomości, w których obraz i myśl
stanowią jedno. Być może ten typ „obrazomyślenia” odpowiada najbardziej
pierwotnemu sposobowi doświadczania i rozumienia rzeczywistości przez
człowieka. Obrazy zasiedlające naszą świadomość są o tyle złożone, że
podszywa je niezmierzona liczba odniesień, począwszy od osobistych wspomnień, doświadczeń i wiedzy płynącej ze wszystkich zmysłów, a kończąc
na archetypach i symbolach wspólnych wszystkim ludziom. Przedmiotami
odniesienia obrazów mentalnych nie są więc konkretne byty, które można
wskazać palcem. „Nie zapominajmy […], że w obrazie myślowym znajdujemy
się w obecności konia. Tyle że koń ten jest zarazem czymś w rodzaju nicości”
– pisze Sartre3. Podobnie o tego rodzaju obrazach mówi Wojciech Bąkowski:
„Koń, który biegnie w Pani głowie, nie istnieje, nie ma sposobu, żeby go jakkolwiek pokazać”4.
Widzimy tu zatem zasadniczy paradoks związany z obrazami mentalnymi.
Choć są one bezsprzecznie doświadczane przez świadomość, są w niej
uobecnione, przedmiot ich odniesienia jest nieobecny. Wojciech Bąkowski
kontynuuje: „Można uchwycić myśl, która w pani głowie tworzy tego konia.
Ona ma swoją fizyczną postać, jest to jakiś przebieg elektryczny. Ale ta postać
nie ma nic wspólnego z pani doznaniem, z tym rodzajem doznań, o których
próbujemy tu mówić”5.

2

J.-P. Sartre, Wyobrażenie: Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, Warszawa 2012, s. 135.

3

J.-P. Sartre, dz. cyt., s. 131.

4

W. Bąkowski (prywatna rozmowa z artystą, 2016).

5

Tamże.

89

Postmedium
Problem ten Bąkowski porusza między innymi w przewrotnej i nieco ironicznej instalacji pod tytułem Widzę rzeczy, których nie ma [2009], dedykowanej
jego rozmowie z artystą i przyjacielem – Piotrem Bosackim6. Instalacja składa
się z dużego białego boksu o czarnym wnętrzu, które w podwójnych ścianach
skrywa mechanizm emitujący abstrakcyjne dźwięki. Odwrotnie do sytuacji,
w której możemy obserwować przebieg impulsów elektrycznych w czyjejś
głowie, ale nie mamy dostępu do doznania, które mu odpowiada, słyszymy tu
dźwięki, których źródło pozostaje ukryte.
Paul Ricoeur pisze w Metaforze i symbolu: „Wygląda to tak, jak gdyby jakieś
fundamentalne ludzkie doświadczenie wytwarzało bezpośredni symbolizm,
który kontroluje także najbardziej pierwotny porządek metaforyczny. Ten
pierwotny symbolizm zdaje się odpowiadać najbardziej niezmiennemu ludzkiemu sposobowi bycia w świecie w takich kwestiach, jak: co znajduje się
powyżej, a co poniżej, w kwestii podstawowych kierunków, widoku niebios,
a także organizacji doczesnej, domów, dróg, ognia, wiatru, kamieni czy wody”7.
Twórczość Wojciecha Bąkowskiego wydaje się sięgać właśnie do tego rodzaju
podstawowych, „pierwotnych” symboli, form i relacji, stanowiących szkielet
naszego doświadczania świata. Stąd wynika przeplatanie się w jego utworach
minimalistycznych, abstrakcyjnych czystych form z obrazami najbardziej prozaicznej codzienności. Tak, jak gdyby tymi prostymi, zwyczajnymi doznaniami
rządziły te same zasady, które dotyczą spraw największych.
Dostrzeganie przez artystę relacji łączących różne poziomy doświadczanej
rzeczywistości stanowi też uzasadnienie dla łączenia w twórczości odmiennych mediów – słownych, obrazowych i dźwiękowych. Można to wywnioskować z odpowiedzi Bąkowskiego udzielonej Zuzannie Hadryś i Michałowi
Lasocie w wywiadzie opublikowanym w monograficznym albumie Selected
works / Wybrane prace 2004–2012: „Ten związek wynika z mojego pojęcia
o rzeczywistości, którą rozumiem jako zespół układów proporcji. Te układy
wyrażają się w różnych formach. Każdy występuje w wielu wersjach, stąd
możliwość myślenia metaforycznego. Takim układem jest też sam sposób
myślenia”8.

Przebłyski wzrokowe
Obrazy mentalne często mają niepełny charakter. Dotyczy to zwłaszcza obrazów pamięci. Zapamiętujemy jakieś gesty, wyrazy twarzy, detale z minionej
sceny i jawią się nam one w świadomości niezależnie od kontekstu. Rudolf
Arnheim przytacza w Myśleniu wzrokowym przykład obserwacji opisywanych
przez psychologa Edwarda D. Titchenera: „Na widok postawnej heroiny doznaję przebłysku, postrzegając wysoką postać, której jedyny wyraźny detal to
ręka przytrzymująca stalowoszarą spódnicę; podczas spotkania z pokornym
petentem taki sam przebłysk pozwala mi dojrzeć pochyloną postać, której
jedyny wyraźny rys to schylony grzbiet, choć czasem widzę też ręce błagalnie
zasłaniające twarz […]. Wszystkie te opisy muszą być albo oczywiste, albo
nierealne jak baśń”9.

W opisie instalacji, na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czytamy, że sam artysta nazywa pracę „pomnikiem” rozmowy, w której jego przyjaciel, artysta Piotr Bosacki powiedział mu, że „widzi rzeczy, których nie ma”, a Bąkowski odparł Bosackiemu,
że „nie widzi rzeczy, które są”. Autor nn., tytuł nn., [dostępne online: http://artmuseum.pl/pl/kolekcja/praca/bakowski-wojciech-widze-rzeczy-ktorych-nie-ma].
6

7

P. Ricoeur, Metafora i Symbol [w:] P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989, s. 149.

8

W. Bąkowski, Selected Works / Wybrane Prace 2004–2012, Poznań 2013, s. 212.

E.B. Titchener, Lectures on the Experimental Psychology of the Thought-Processes, Nowy Jork 1926, s. 13 i 21 [cyt. za:] R. Arnheim,
Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011, s. 130.
9
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Zbliżony typ obrazowania możemy znaleźć w Filmie mówionym 1 z 2007
roku. Widzimy tam wyabstrahowane z kontekstu fragmenty postaci, rzeczy,
większych scen, które pojawiają się na brudnoszarym tle. Głowa starej
kobiety przy dymiącym garnku. Ramię w rękawku w róże, trzymające dymiącego papierosa (widać obwisłą skórę), z rozhuśtaną torebką sugerującą ruch.
Fragment tułowia starej kobiety o pękatych nogach, kolebiący się jak waga
pod ciężarem siatek, w pobliżu zarysu dymiącego autobusu. „Nabite” ramię
wsparte na inwalidzkiej kuli. Blok, który obwisa jak topiące się ciało. Obrazy
następują jeden po drugim, nieraz wracają. Krępe ciało łączy się później ze
słowem „mama”, wypowiedzianym przez narratora. Ruch nóg zakończonych
czarnymi plamami obcasów zostaje wzmocniony i uabstrakcyjniony przez
duże zbliżenie. Róże z rękawa pojawiają się w dymie unoszącym się z wózka
inwalidzkiego. Złowieszczy, kłębiasty wyziew z sedesu nakłada się na dym
z garnka, a towarzyszące temu słowa narratora („obiad… kalafiory… przez
ten… kolanka”) przenoszą cały niepokój na domową rzeczywistość10.
Związki i przeniesienia tworzą ślady sensów, które łączy halucynacyjna logika.
W strumieniu świadomości obrazy i słowa nakładają się na siebie i rozchodzą,
wzmacniając się nawzajem lub rozpraszając. Urywana narracja, podobnie
jak obrazy, sprawia wrażenie przebłysków pamięci: fragmentarycznych, niedokończonych fraz zasłyszanych w domu, na ulicy i odbijających się echem
w świadomości narratora. To, co nieuchwytne, rozciąga się na skali napięć
między przebłyskującymi obrazami zwyczajności a przesiąkającymi przez nie
jak dym niepokojącymi myślami.
Na podobnej zasadzie są zbudowane pozostałe filmy mówione Bąkowskiego.
Nawiązując do Titchenera, można powiedzieć, że przypominają one mroczne
baśnie o codzienności: jest w nich oczywistość i zwyczajność doświadczanej
rzeczywistości, podszyta jednocześnie ciemną głębią znaczenia. Powstały
w 2008 roku Film mówiony 2 wydaje się pokazywać wnętrze odciętej od świa
ta, chorej duszy, do której docierają tylko chropowate, fragmenty prozaicznych rozmów i która w wyobraźni „jeździ tramwajami za miasto”, na Junikowo,
gdzie znajduje się cmentarz11. Po bladym, różowo-błękitnym tle przesuwają się
prozaiczne obrazy, fragmenty wnętrz tramwajów, przystanków, inwalidzkie
kule, głowa psa, chory kot z naroślą zwisającą z brzucha. Sprawiają wrażenie
zapamiętanych spostrzeżeń, zwykłych elementów codzienności, ale dźwigają
w sobie ciężar nabrzmiałych sensem symboli.

10

W. Bąkowski, Film mówiony 1, film animowany, 5’22’’, 2007.

11

W. Bąkowski, Film mówiony 2, film animowany, 8’08’’, 2008.
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Wojciech Bąkowski, Film mówiony 1, 2007, stopklatka, fragment, dzięki uprzejmości artysty
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Wojciech Bąkowski, Film mówiony 2, 2008, stopklatka, dzięki uprzejmości artysty
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Widzenie przez ściany
W jednym z ujęć z Filmu mówionego 3 widzimy profil głowy, z której oczu
wychodzi strumień światła biegnący w prawo, poza kadr, ale wcześniej
rozgałęziający się na dwa dodatkowe pasma – jedno łączące się z lampą,
drugie z ustami w innej głowie, znajdującej się nieco dalej w tle. Obrazowi
towarzyszy głos narratora: „Tu ja. Takie mam oczy głuche. Do przodu przez
tu… ściany, wszystko. Wszystkie. Robią mi się w dal. Od lamp chyba tak mam.
I jest mówione do mnie. Niby słyszę, ale mi się łączy to ze światłem, że mam…
no… audio i video jednym tym, kablem. Takie eurozłącze ze wszystkimi razem. W ogóle, znowu wszystkich widzę”12. Ten schematyczny rysunek zdaje
się w trafny sposób oddawać to, jak myśl i obraz łączą się w świadomości
wyobrażającej, przekraczając prostą percepcję. Sama metafora wykraczania
poza ramy ścian, poza to, co bezpośrednio dane przed oczami, jest motywem
często powracającym w twórczości Wojciecha Bąkowskiego. Pojawia się
między innymi w wierszach, które można znaleźć na archiwalnych stronach
bloga z poezją prowadzonego niegdyś przez artystę, chociażby w Ja i jądro,
opublikowanym w lutym 2007 roku:
mam pod stołem głowę w rękach
pies…
psią
i widzę w rosole
oczy robię w dal
w dół
przez wszystkie…
talerz
stół
grzbiet psi
rowery treningowe piwniczne
ziemia
majątek butelka
i potem już tam inne, że nie znam nazw warstwy
i ten środek, co się z tego to obtoczyło najpierw
dalej to już nie ważne
druga strona
mnie nie obchodzi
murzyni, wszystko
tylko ja
i jądro13
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W. Bąkowski, Film mówiony 3, film animowany, 9’41’’, 2008.

13

W. Bąkowski, Jądro [dostępne online: http://wsb.blog.pl/2007/02/11/ja-i-jadro/].
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Widzenie podmiotu wiersza Ja i jądro nie oznacza oczywiście zwykłej percepcji, lecz obejmowanie rzeczywistości umysłem, tworzenie jej myślowego
przekroju. Podobnie ukazane zostaje to w wierszu Blokówka z 2008 roku,
gdzie podmiot liryczny widzi w myślach przekrój bloku, wyczuwając czyjąś
obecność piętro wyżej, rozrastającą się w jego świadomości jak sieć miedzianych prętów14, czy w wierszu pod tytułem jawawizjajawawizjajawawizjaja
[2006], gdzie głowa podmiotu lata nad miastem, słucha i obserwuje – podobnie jak dusza z Filmu mówionego 215. Z kolei podmiot wiersza Babcia za tapczan
zna dobrze pokój swojej babci, która po wylewie „ma rozlewiska w głowie”
– mógłby go jej pokazać „w zupełnie innym świetle / i o wiele lepiej”, bo po
nim lata16.
Pokój i blok mieszkalny są w twórczości Bąkowskiego ujmowane czy widziane
albo w przekroju, od wewnątrz, jako scena czy tło dla innych obrazów, albo od
zewnątrz, stając się geometrycznymi, abstrakcyjnymi formami prostopadłościanów, jak w Filmie mówionym 2, gdzie prostokątne, płaskie, przypominające
nagrobki bloki płyną w niezliczonej ilości w stronę horyzontu, czy jak w obiekcie z 2012 roku Nie ma nas u nas, będącym minimalistyczną formą złożoną
z czarnych, prostokątnych głośników, z których słychać nagranie odgłosów
pustego mieszkania. Przewrotny tytuł nasuwa skojarzenie ze wspomnianą
instalacją Widzę rzeczy, których nie ma. Wewnętrzna sprzeczność, na której
bazują obie metafory, oddaje złożoność świadomości wyobrażającej, której
przedmiot odniesienia wykracza poza to, co bezpośrednio dane. Świadomości, która jest tam, gdzie jej nie ma. Wyrażenie tej złożonej relacji między
świadomością a rzeczywistością fizyczną to dążenie, które przenika całą
twórczość Wojciecha Bąkowskiego.

Ślady ruchu
W Filmie mówionym 5 [2010] pojawiają się geometryczne formy i schematy,
wyabstrahowane z doświadczenia. „Nierównomierne rozłożenie wszystkiego
we wszystkich kierunkach zaczyna mnie wnerwiać”, mówi narrator, a jego
słowom towarzyszy obraz długich strzałek, nieregularnie rozchodzących się
z jednego punktu17. Pod nimi ruszają się miarowo krótkie kreski. Wydaje się,
że widzimy schemat, według którego materia rozkłada się w przestrzeni. Jest
to jednak zasada całkowicie przypadkowa i ślepa, nieświadoma rosnącego
zimna i pustki atomów, o których mówi narrator. „Chyba, że to o to chodzi, że
jest elektryka, że to ona decyduje, że idę tam, a nie tam na przykład” – dodaje
nieco dalej18. Nieokiełznany okazuje się również czas – obracająca się kreska
jest przedłużona o system mniejszych „wskazówek”, które gną się i haczą
o ściany kadru, spowalniają ruch.

14

W. Bąkowski, Blokówka [dostępne online: http://wsb.blog.pl/2008/03/12/blokowka/].

15

W. Bąkowski, jawawizjajawawizjjawawizjaja [dostępne online: http://wsb.blog.pl/2006/06/07/jawawizjajawawizjajawawizjaja/].

16

W. Bąkowski, Babcia za tapczan [dostępne online: http://wsb.blog.pl/2006/07/23/babcia-za-tapczan/].

17

W. Bąkowski, Film mówiony 5, film animowany, 5’55’’, 2010.

18

Tamże.
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W opisywanym filmie narrator projektuje swoje stany psychiczne na otaczające go przedmioty: leżąca na biurku bluza, którą widzimy jako kształt, formę
wyrwaną z kontekstu, „napromieniowała się i teraz jest godłem zagrożeń
ze wszystkich przedmiotów”, a książki ułożone w pełzającą stertę „mają na
sobie ciążę”, chociaż „to jest nieprzesądzone, Magda ma zadzwonić jeszcze”19.
Wszystko to dzieje się w ciemnym pokoju, czarnym prostopadłościanie, który
z leżącym narratorem pędzi przez kosmos. Przez okno widać poruszające się
miarowo pod wpływem wiatru cienkie, proste gałązki i czubki drzew.
W pewnym momencie orientujemy się, że kreski z pierwszej sceny, które
nadały rytm schematom i tykaniu wskazówek, są powtórzeniem ruchu czubków drzew. Jeśli moja intuicja jest trafna, to mamy tu do czynienia z sytuacją,
w której pojawiające się w głowie obrazy nadbudowują się na doświadczeniu
kinetycznym. Ruch gałęzi zostaje wyabstrahowany do czystego ruchu prostych kresek, z ruchu kresek wyrasta natomiast schemat „nierównomiernego
rozłożenia wszystkiego we wszystkich kierunkach”20. W ściemniającym się
pokoju rzeczy napromieniowują się złym myśleniem, a ruch gałęzi napromieniowuje myśli schematycznymi wyobrażeniami o działaniu czasu i przestrzeni.
O tym aspekcie świadomości obrazującej pisze Jean-Paul Sartre w Wyobrażeniu: „I tak poza jasną świadomością obrazu istnieje strefa półcienia, w której
szybko prześlizgują się prawie nieuchwytne stany, puste fragmenty wiedzy
obrazującej, będące już prawie obrazami, symboliczne ujęcia ruchu. Gdy któryś z fragmentów tej wiedzy na chwilę skojarzy się z którymś z tych ruchów,
rodzi się świadomość obrazująca”21. Można zaryzykować stwierdzenie, że
Film mówiony 5 jest zbudowany właśnie na takich ulotnych, prześlizgujących
się w półmroku wrażeniach, stanach wywołanych przez złe myśli, zapadający
mrok i ruszające się czuby drzew w oknie.
W jaki jednak sposób ruch łączy się w świadomości z obrazem? Ruch to zmiana, która odbywa się zawsze w określonym czasie i wiąże z różnicą położenia
w przestrzeni. Stąd można wywnioskować, że ruch jest jednym z podstawowych, pierwotnych doświadczeń określających nasze pojęcie o geometrii
świata. Co więcej, samo postrzeganie kształtów rzeczy umieszczonych
w polu widzenia wiąże się z ruchem gałek ocznych. O związku wyobrażeń
przestrzennych z doznaniami kinestetycznymi pisał Ernst Mach w Analizie
wrażeń: „Jest a priori wysoce prawdopodobne, że wrażenia przestrzenne
powiązane są jakoś z motorycznym aparatem oka. Nie wchodząc w szczegóły,
zauważmy najpierw, że cały aparat oka, a w szczególności aparat motoryczny
jest symetryczny względem płaszczyzny środkowej głowy. W związku z tym
z symetrycznymi ruchami oczu wiążą się jednakowe lub przynajmniej prawie
jednakowe wrażenia przestrzenne”22.

19

96

Tamże.

20

Tamże.

21

J.-P. Sartre, dz. cyt., s. 130.
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E. Mach, Analiza wrażeń i stosunek sfery fizycznej do psychicznej, Warszawa 2009, s. 99.
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Pamięć ruchowa gra też istotną rolę w innym, całkowicie różnym od Filmu
mówionego 5, choć powstałym w tym samym roku, filmie Żeby dalej tak
szło [2010]. Plastikowy patyczek do kawy uderza w papierową dekorację,
jakby próbował ją „wygłaskać”, wymieść, wywołując odczucie dysonansu,
nieprzystawalności. Towarzyszą temu powtarzane przez narratora niczym
mantra słowa, brzmiące jak świąteczne czy imieninowe życzenia cioci lub
babci. W ruchu patyczka (i towarzyszących mu dźwiękach) jest jak gdyby
powtórzony koślawy, nieprzyjemny, za mocny gest cmokania to w jeden, to
w drugi policzek. Ten prosty, ale intensywny i powielany przez długi czas
ruch zawiera w sobie całą ambiwalencję uczuć i niezręczność sytuacji, która
w subiektywnym odczuciu przeciąga się w nieskończoność, choć zwykle nie
trwa dużo dłużej niż trzy cmoknięcia. Z zapamiętanym doznaniem kinetyczno-dotykowym zostaje więc skorelowany nowy, abstrakcyjny obraz patyczka
na makiecie, który we wzmocnionej, symbolicznej formie przenosi w sobie
emocjonalne odczucia towarzyszące wspomnieniu z rodzinnej uroczystości.
Działa tu mechanizm podobny do opisanego przez Piotra Bosackiego w Urządzeniu elementów: „W mózgu istnieje coś w rodzaju makiety ciała. Ta makieta
jest makietą, ponieważ organy ciała są w niej reprezentowane (w jakimś zapisie).
Zapis ten (na pewnym etapie przetwarzania informacji) musi być uniwersalny
w tym sensie, że stany jednego zmysłu (organu), mogą być tłumaczone na
stany drugiego zmysłu (organu). Musi tak być, skoro konkretny stan oka ma
być przełożony na konkretny stan ręki i odwrotnie. Właśnie dzięki temu przełożeniu wiem »już z daleka«, że to, co wygląda jak jabłko, zapewne smakuje
jak jabłko. […] W tym sensie mózg przenosi doznania cielesne w sferę zapisu
symbolicznego”23. Ze słów Bosackiego wynika, że istnieje pewien uniwersalny
kod, symboliczny język, pozwalający przekładać doznania jednych zmysłów,
na drugie. Ta przekładalność ma wiele wspólnego z synestezją, na niej też
opiera się tworzenie metafor, czemu przyjrzę się w dalszej części rozważań.

Omamy hipnagogiczne
Opisane przeze mnie właściwości świadomości obrazującej są szczególnie
wyraźnie widoczne w obrazach pojawiających się w umyśle w stanie półsnu.
Chociaż natura omamów hipnagogicznych jest trudna do badania ze względu
na ich niekonkretny, obrazowo-myślowy charakter, można postawić tezę, iż
stanowią one wyraz pierwotnego myślenia wielozmysłowego. Pojawiają się
zazwyczaj wtedy, gdy walcząca z sennością świadomość traci uwagę i zaczyna
poddawać się napływającym do niej obrazom. Resztki świadomości są jeszcze
zachowane, ale wizje pojawiają się w sposób spontaniczny i niekontrolowany.
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P. Bosacki, Urządzenie elementów / The Economy of Elements, Poznań 2012, s. 29.
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W Analizie wrażeń Ernsta Macha znajduje się fragment opisujący zjawiska
hipnagogii: „Kiedy przed laty zajmowałem się zapisami tętna i sfigmografią,
wieczorem, a także za dnia w półmroku często przed oczyma ukazywały mi
się jak żywe delikatne białe krzywe na czarnym tle, z pełną obiektywnością.
Również później w trakcie różnych zajęć fizycznych widziałem podobne
zjawiska pamięci zmysłowej – rzadziej przed oczyma pojawiały mi się obrazy,
których nigdy wcześniej nie widziałem. Tak więc przed laty przez kilka kolejnych dni na książce, którą czytałem, lub na papierze do pisania rozbłyskiwała
mi jasnoczerwona sieć kapilarna (podobna do tzw. sieci cudownej), choć
wcześniej takimi formami się nie zajmowałem”24. Omamy hipnagogiczne, tak
barwnie opisane przez Macha, często stanowią echo doznań zmysłowych,
tworzą schematyczny obraz myśli i odczuć, z którymi zmaga się człowiek.
Czasem przyjmują formę czysto abstrakcyjnych mozaik barw i kształtów,
określanych jako zjawiska entoptyczne (doznania wzrokowe, których źródłem
jest sam układ nerwowy, a nie zewnętrzne źródło światła). „W młodości przywykłem do widzenia jaskrawo kolorowych, zmiennych wzorów tapet przed
zaśnięciem; [zjawisko] to pojawia się też teraz, kiedy skieruję na nie uwagę.
Także jedno z moich dzieci opowiadało mi często o widzeniu kwiatów przed
zaśnięciem” – kontynuuje Mach25.
Doświadczenia hipnagogiczne są też bliskie Wojciechowi Bąkowskiemu, czego licznych śladów można szukać w jego twórczości. Tekst jednej z piosenek
Niwei, formacji tworzącej eksperymentalną muzykę elektroniczną, której
liderem jest Bąkowski, nosi nawet tytuł Hipnagogi:
jeszcze nie śpię
lecą bryły
kolory
elektryczne rzeźby
mózgowe
osobogłosy
i ich sprawy
powoli
jestem
wtajemniczany26
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Tamże, s.183.
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W. Bąkowski, Hipnagogi; tekst niepublikowany, dostępny dzięki uprzejmości autora.

Paulina Nowak: O widzeniu rzeczy, których nie ma...

Pomimo swej efemerycznej i tajemniczej natury, zjawisko hipnagogii jest jednak powszechne, znane ludziom od najdawniejszych czasów, choć pierwsze
udokumentowane studia nad hipnagogią zostały przeprowadzone dopiero
w XIX wieku. Sam termin pochodzi od greckich słów agōgos (przewodzenie)
oraz hypnos (sen) i został wprowadzony do nauki przez dziewiętnastowiecznego francuskiego lekarza Louisa Ferdinanda Alfreda Maury’ego. Jednak
najciekawsze opisy omamów hipnagogicznych pochodzą z pism psychoanalityków i psychologów badających to zjawisko w pierwszej połowie XX wieku.
Na przykład Jean-Paul Sartre przytacza w Wyobrażeniu relacje pacjentów
badanych w 1926 roku przez francuskiego psychologa Eugene B. Leroy’a:
„Widzę wyraźnie dwa pręty parasolki, w czym nie ma nic nienormalnego, ale
trzeci pręt powinien być zasłonięty przez materiał i przez kadłub, przedmioty
nieprzejrzyste, zarówno jeden jak i drugi. Niemniej jednak widzę również
trzeci pręt. Zarazem nie widzę przenikania; jest tu coś, co nie daje się ani
wytłumaczyć, ani narysować”27.
W tym opisie zawiera się charakterystyczna cecha tego typu doznania – z jednej strony jest ono odbierane przez podmiot jako całkiem jasne i wyraźne,
a z drugiej, już po przebudzeniu, nie da się go uchwycić ani wyrazić. „To raczej
myślenie obrazów, a nie ich widzenie” – mówi Wojciech Bąkowski, kiedy
w rozmowie z nim cytuję powyższy fragment z Wyobrażenia28. Treść wizualna
jest tu tożsama z treścią myślową, stanowi rodzaj mentalnego konstruktu,
schematu, który nie jest ani czystym obrazem, ani czystą myślą.
Herbert Silberer, austriacki psychoanalityk i uczeń Sigmunda Freuda, badając
wyobrażenia hipnagogiczne opisał je jako zjawiska „autosymboliczne”29. Przez
to pojęcie rozumiał automatyczne i podświadome tworzenie przez umysł
adekwatnych symboli dla znajdujących się w nim w danym momencie treści.
W opublikowanym po raz pierwszy w 1909 roku studium Report on method
of eliciting and observing certain symbolic hallucination-phenomena na podstawie własnych doznań hipnagogicznych wyróżnił trzy rodzaje zjawisk „autosymbolicznych”: treściowe, funkcjonalne oraz somatyczne.
Pierwsze z nich, zjawiska treściowe [material content phenomena], polegają
na „autosymbolizacji” treści znajdujących się w umyśle: „Mogą to być same
idee, grupy idei, koncepcje używane w procedurach porównywania czy definiowania, mogą to być też sądy i konkluzje towarzyszące analitycznym lub
syntetycznym operacjom i tak dalej”30. Jako przykład tego rodzaju zjawiska
Silberer opisał wyobrażenie, które pojawiło się w jego umyśle, gdy zastanawiał się podczas zasypiania nad problemem „transsubiektywnie (dla wszystkich ludzi) ważnych sądów”31. Rozważane zagadnienie ukazało mu się jako
obraz wielkiego koła (lub szklanej kuli) zawieszonego w powietrzu, w którego
centrum zbiegały się głowy otaczających go ludzi. Ten rodzaj zjawiska polega
więc na tworzeniu się w umyśle obrazów, które są uproszczonym, wizualnym,
abstrakcyjnym odpowiednikiem treści myślowych.

27

E.-B. Leroy, Les visions du demi-sommeil, Paryż 1926, s. 86 [cyt. za:] J.-P. Sartre, dz. cyt., s. 70.
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W. Bąkowski (prywatna rozmowa z artystą, 2016).

H. Silberer, Report on a Method of Eliciting and Observing Certain Symbolic Hallucination-Phenomena [w:] D. Rapaport, Organization and
Pathology of Thought, New York 1951, s.195.
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Tamże, s.198.
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Tamże.
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Drugi typ zjawisk „autosymbolicznych”, opisanych przez Herberta Silberera,
stanowią zjawiska somatyczne [somatic phenomena], które są odbiciem różnego rodzaju doznań fizycznych: „[…] zewnętrzne lub wewnętrzne wrażenia,
takie jak ciśnienie, napięcie, temperatura, zewnętrzne doznania bólu i pozycji,
odczucie stawów i mięśni, kinetyczne, akustyczne, optyczne, chemiczne
i mechaniczne stymulacje oraz zespoły wrażeń”32. Przykładami tych zjawisk,
wymienionymi przez Silberera są między innymi nacisk koca na stopę, swędzenie czy hałas. Można by do nich dodać nieżyt nosa i głód, symbolicznie
ukazane w Budowie dnia Wojciecha Bąkowskiego.
Natomiast trzeci rodzaj zjawisk „autosymbolicznych” Silberer określił mianem
funkcjonalnych [functional effort phenomena]. Odnoszą się one nie tyle do
zawartości umysłu, co do samej kondycji świadomości w danym momencie,
sposobu jej działania oraz procesów myślowych. Według Silberera, do tego
typu „autosymbolicznych” wyobrażeń dochodzi najczęściej, kiedy umysł
toczy walkę między wolą myślenia a stawiającą jej opór sennością.
Za przykład mógłby tu posłużyć półsen opisany przez Piotra Bosackiego
w Traumtagebuch33. Bosacki doświadczył go pewnego lipcowego dnia, kiedy
przysypiał w łóżku do tego stopnia zmęczony lekturą książki, że jego świadomość zaczynała gubić zasady łączące słowa i zdania w znaczące całości: „Zobaczyłem, że słowa przedstawiają się w mózgu jakby na drgającej membranie.
A jest to podobne do zabaw, że nad głośnikiem w górę skierowanym szybę
kładą, a na nią sól sypią. Dźwięk prosty ciągły z głośnika wydają, a wtedy sól
na szybie w rysunek się układa. Kiedy dźwięk się zmienia, geometria rysunku
się zmienia. I widziałem, że w mózgu każde pojęcie (jakby słowo brzmiące)
ma swój własny sposób drgania jakiejś membrany, o której nie wiedziałem,
gdzie się mieści, ani jej nie widziałem, ale było wiadomo, że jest. […] Za sprawą
tych drgań widziałem dosłowne przełożenie obrazów umysłowych na słowo
brzmiące”34.

Synestezyjne metafory
Przekształcanie myśli, doznań dotykowych, wzrokowych i słuchowych w obraz ma wiele wspólnego z synestezją, na co między innymi wskazuje Andreas
Mavromatis w Hypnagogii: „Ta właściwość przenoszenia pojęć na obrazy i vice
versa, jest w istocie aspektem szerszej cechy hipnagogii, obejmującej synestetyczną aktywność, w której obrazy z jednej modalności zmysłowej przechodzą w albo wywołują obrazy z innej modalności. Jest to także spotykane jako
przejście od jednego pojęciowego układu odniesienia do innego”35.
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H. Silberer, dz. cyt., s. 200–201.
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P. Bosacki, W. Bąkowski, Traumtagebuch, Poznań 2009, s. nn.
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Tamże, s. nn.

A. Mavromatis, Hypnagogia. The Unique State of Consciousness Between Wakefulness and Sleep, praca doktorska niepublikowana,
1983, s. 320 [tłum. własne].
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Lawrence E. Marks w książce pod tytułem The Unity of the Senses: Interrelations
Among Modalities przekonuje, że synestezja leży u podstaw wszelkich procesów poznawczych, ponieważ wynika z pierwotnej jedności zmysłów, którą
można obserwować zarówno w jednostkowym, jak i gatunkowym rozwoju
organizmów36. Jego doktryna „jedności zmysłów” interpretuje poszczególne
zmysły jako modalności jednej, szerzej rozumianej, pierwotnej zmysłowości.
Marks przywołuje między innymi badania Gregory’ego, z których wynika, że
zmysły słuchu i wzroku wykształciły się ze zmysłu dotyku, a ich główna funkcja polegała na dostarczaniu informacji na temat przedmiotów znajdujących
się w pewnej odległości od organizmu37. Ta pierwotna jedność zmysłów ma
swoje wyraźne odbicie w języku, czego najlepszy wyraz stanowią metafory.
„Przejście od podobieństwa w obrębie jednego zmysłu do podobieństwa
między dwoma zmysłami oznacza poddanie się metamorfozie, ustanowienie
nowego procesu, który stwarza podstawową bazę pod metaforę”38 – pisze
Lawrence E. Marks. Opartą na synestezji metaforyczność można dostrzec
w wielu pracach Wojciecha Bąkowskiego. Na przykład na jednym z rysunków
w Traumtagebuch widzimy naszkicowane niewyraźnie wnętrze pokoju, ujęte
z przesuniętej perspektywy tak, że prawa ściana, znajdująca się pod ostrym
kątem, jest maksymalnie spłaszczona. Nagromadzone na niej przedmioty są
narysowane bardzo blisko siebie, przez co trzeba wytężyć wzrok, żeby je
dostrzec w płaskim, prostokątnym kształcie, mimo że są ostrzejsze niż stojące
po lewej samotne biurko (miejsce pracy). Skumulowane na ścianie przedmioty
to motywy znane z filmów Bąkowskiego. Są tam zamknięte drzwi, oparte
o ścianę inwalidzkie kule, krzyż. U dołu rysunku widnieje napis:
„PRAWĄ POŁOWĄ KLAWISZY GRAM CAŁĄ NARAZ / ŻE PRZYKŁADAM DESKĘ I TWIŻŻ!!!”39.
Połączenie rysunku z tekstem wywołuje natychmiastową projekcję nieprzyjemnego, bolesnego obrazu i dźwięku deski przejeżdżającej gwałtownie po
prawej połowie klawiszy na spłaszczoną, prawą stronę ilustracji. Sens obrazu
wyłania się z połączenia wrażenia dźwiękowego (wywołanego za pomocą
słów) z wrażeniem wzrokowym, które to połączenie wywołuje określone,
oparte na doświadczeniu zmysłowym odczucie psychiczne. Metafory, nawet
te najbardziej abstrakcyjne, bazują właśnie na fizycznym, zmysłowym doświadczeniu. Jak pisze w Myśleniu wzrokowym Rudolf Arnheim: „Pojęcie głębi
myślowej wywodzi się z pojęcia głębi fizycznej; co więcej, głębia nie jest tu
jedynie wygodną metaforą, która pozwala nam opisać zjawisko mentalne, lecz
stanowi jedyny możliwy sposób sformułowania takiego pojęcia. Głębi myśli
nie da się pomyśleć, nie uświadamiając sobie głębi fizycznej”40.
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L. E. Marks, The Unity of the Senses: Interrelations Among the Modalities, Londyn 1978, s. 182.
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Tamże, s.183.
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Tamże, s. 188 [tłum. własne].
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P. Bosacki, W. Bąkowski, dz. cyt., s. nn.

40

R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011, s. 274.
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Zarówno Mavromatis, jak i Silberer, w swoich studiach nad hipnagogią podkreślają, że metafory i symbole są doświadczane w półśnie jako pewne realności.
Oznacza to, że odbiera się je jak prawdziwe, choć abstrakcyjne byty. Na tym
polega ich halucynacyjny charakter. Instalacja Bąkowskiego Panowanie nad
kawałkiem nocy [2014] jest czymś w rodzaju ucieleśnionej metafory. W rozmowie z Pauliną Kempisty, opublikowaną w magazynie „Szum”, Wojciech
Bąkowski opisuje tę pracę jako halucynację, która pojawia się po „rozrzuceniu
ciuchów po pokoju” i „śnieniu z otwartymi oczami”: „Wydaje mi się, że jestem
wybudzony, i przez to, że wszystko widzę w szarym powietrzu, nakładają mi
się plany. Czasem powstają wizje: ze spodni, które są zgniecione na drugim
planie i krzesła, które np. stoi bliżej z jakimś przedmiotem ułożonym w nieładzie, może powstać postać, której się boję. Mnóstwo mam takich pomyleń. Ta
kompozycja, w sensie metaforycznym, odnosi się do moich obaw względem
własnej osobowości, nad którą pracuję całe życie. To jest straszna robota”41.
Ze słów artysty wynika, że idea tej instalacji, złożonej z czarnego prostopadłościanu, zrodziła się z półsennej wizji, z lęków wywołanych przez osnute
ciemnością rzeczy, przybierające w wyobraźni niepokojące formy. Stworzony
obraz odnosi się jednocześnie do znacznie głębszego i poważniejszego lęku,
dotyczącego braku kontroli nad sobą i własnym życiem, którego nie da się
zamknąć w sztywnych ramach i okiełznać, „do strachu przed rozlaniem złudzeń”42.

Układy proporcji
Thomas Edison pracował bardzo intensywnie nad frapującymi go zagadnieniami, a kiedy jego organizm ogarniało zmęczenie, zwykł siadać na krześle
i z metalowymi kulkami w dłoniach oddawać się kocim drzemkom. W momencie, gdy świadomość naukowca zaczynała zapadać w sen, a napięcie mięśni
słabnąć, kulki wysuwały się z rąk, uderzając z hałasem o patelnie ustawione
na podłodze. Wówczas Edison odzyskiwał pełną przytomność i notował
myśli i obrazy, jakie pojawiły się w jego głowie podczas półsnu. Niemiecki
chemik Friedrich August Kekulé po kilku latach poszukiwań odkrył pierścieniową budowę benzenu pod wpływem wizji Ouroborosa – węża zjadającego
własny ogon – którą miał, gdy zapadł w krótki półsen przed płonącym kominkiem. Andreas Mavromatis przytacza w Hypnagogii kilkanaście tego rodzaju
przykładów, w których omamy hipnagogiczne stają się źródłem prostego,
obrazowego rozwiązania frapujących zagadnień43.

P. Kempisty, Napuszczanie sztucznej głębi. Rozmowa z Wojciechem Bąkowskim, „Szum”, [dostępne online: http://magazynszum.pl/
rozmowy/napuszczanie-sztucznej-glebi-rozmowa-z-wojciechem-bakowskim].
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A. Mavromatis, dz. cyt., s. 310–373.
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Bywa też tak, że problem zostaje ujęty w wizji w postaci całkowicie abstrakcyjnego schematu. Jean-Paul Sartre wyjaśnia w Wyobrażeniu, na czym polega
istota schematów symbolicznych, powołując się na badania Augusta Flacha:
„W schematach symbolicznych myśl jest zawsze uchwycona, dlatego, że
konstytuujące ją stosunki pojęciowe są przeżywane naocznie, i na ile mogłem
ustalić, jako dane przestrzenne”44. Austriacki psycholog przeciwstawia schematy myślowe ilustracjom myśli, w których przestrzeń gra tylko rolę tła dla
przedstawień. Natomiast w schematach symbolicznych relacje przestrzenne
stanowią „istotową konkretyzację stosunków abstrakcyjnych”45. W cytowanym przez Sartre’a fragmencie Flach tłumaczy: „Dzięki uprzestrzennieniu
tych stosunków chwyta się abstrakcyjną treść myśli. Abstrakcyjna myśl może
wyjaśnić swą treść przez proste ograniczenia, kondensacje, wskazania kierunków lub przez szczególny rytm jakiegoś obszaru przestrzeni”46.
W Budowie dnia, filmie, który zainspirował mnie do napisania niniejszej pracy,
obrazowy schemat oddaje stan świadomości o poranku, jeszcze nie do końca
przebudzonej, półsennej, w której emocje, myśli i zwykłe somatyczne doznania
nakładają się na siebie w zaburzonych, nierównych proporcjach. Abstrakcyjny
obraz przenosi nas jak gdyby do wnętrza głowy narratora (w co już wcześniej
wprowadza też ruch zamykanych powiek, widzianych od środka).
Rozmawiając z Wojciechem Bąkowskim, spytałam, z czego może wynikać
moje wrażenie niezwykłej trafność tego schematu, bliskości stanom, które
wydają się zupełnie subiektywne i nieuchwytne. Artysta wyjaśnił, podkreślając, że jest to intuicyjny sąd powstały na gorąco, że obraz ten wydobywa
pewną prawdę o naszych odczuciach, trafnie ujmuje ich proporcje, a dzięki
temu odczuwam to doznanie jako swoje. Trafność proporcji wynika na
przykład z dopasowania wielkości dyskomfortu spowodowanego zatkanym
nosem – na ekranie jest on symbolizowany jako duża bryła, z kolei głód
wchodzi na ekran i pojawia się jako coś niewyraźnego, ale jednak natrętnego
i zdecydowanie zmieniającego kompozycję. Fizjologiczne doznania są większe
niż śmierci przyjaciół – sprawa, która w realnym życiu jest nieporównanie
bardziej istotna. Proporcje wyrażają tu intensywność doznań i uczuć w danym
momencie. To, że wydają się bliskie, wynika ze wspólnoty pewnych podstawowych doświadczeń. „[…] wszyscy patrzymy na drzewa i widzimy, że pnie
ruszają się wolno, gałęzie szybko, a liście migoczą. Jesteśmy przyzwyczajeni
do proporcji w ruchu i w wielkościach, dlatego mamy pewien wspólny język ich
odbierania, przekładania na nie różnych idei”47. Relacje między abstrakcyjnymi,
geometrycznymi elementami przestrzennego schematu są więc ugruntowane
w doświadczeniu, w podstawowych, uniwersalnych właściwościach naszego
odczuwania świata.

A. Flach, Uber symbolische Schemata in produktiven Denkprozess, Archiv für die gesamte Psychologie, 1925, s. 396 [cyt. za:] J-P. Sartre,
dz. cyt., s. 151.
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W. Bąkowski (prywatna rozmowa z artystą, 2016).
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W wywiadzie z Michałem Lasotą i Zuzanną Hadryś Wojciech Bąkowski mówi:
„Wierzę w istnienie problemów poza materią. Wyobrażam sobie same proporcje rzeczy, jakby puste szkielety gramatyczne, pozbawione słów. Czasem
oglądam to w snach przy płytkim, krótkim zaśnięciu. Ta koncepcja niematerialnego istnienia jest intuicyjna. Obserwuję wiążącą wszystkie ziemskie
sprawy sieć metafor i próbuję budować hipotezy”48. Sądzę, że ta wypowiedź
trafnie oddaje charakter twórczości artysty, która jest nieustającym poszukiwaniem sieci wewnętrznych związków, łączących „całe wszystko”, zaczynając
od wnętrza nosa, a kończąc na ciemności nocy49.
Artysta dostrzega relacje łączące najróżniejsze aspekty rzeczywistości i jest
zdolny do wyabstrahowania z nich czystych form, samych szkieletów, układów proporcji. Jest to możliwe, o czym artysta wspomina w naszej rozmowie,
za sprawą intuicji, która znajduje się „na jakimś specjalnym balkonie w świadomości i zawiaduje tym międzyzmysłowym obszarem […]50. Półsen sprzyja
wychwytywaniu wewnętrznych relacji między rzeczami dzięki temu, że uwalnia intuicję, która jest w stanie dotrzeć do głębszego wymiaru rzeczywistości.

48

W. Bąkowski, Selected Works…, dz. cyt., s. 214.

49

Określenie nawiązuje do instalacji Wojciecha Bąkowskiego Całe wszystko.

50

W. Bąkowski (prywatna rozmowa z artystą, 2016).
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„Reality itself is postproduced and scripted,
affect rendered as after-effect”.
Hito Steyerl, Too Much World: Is the Internet Dead?

Fotografowanie obrazów zamiast rzeczywistości
Definiując postfotografię, kluczowe wydaje mi się ustalenie momentu
pojawienia się potrzeby przedefiniowania słowa „fotografia”. Mimo tego, że
większość teoretyków i artystów wręcz automatycznie przywołuje w tym
kontekście rozwój technologii obrazowania, uważam, że równie istotny jest
towarzyszący mu namysł teoretyczny.
Sięgając w teoretyczną przeszłość, nie po raz pierwszy sięgam do trochę już
„zużytej”, lecz wciąż trafnej ewolucji znaków Jeana Baudrillarda. Pozwala ona
zrozumieć, dlaczego rzeczywistość zaczęła być postrzegana jedynie jako jej
reprezentacja, a to wydaje się kluczowe dla zrozumienia najnowszych praktyk
artystycznych w obrębie postfotografii. W tekście Ironiczna dyktatura obrazów
w koncepcji Jeana Baudrillarda Alicja Głutkowska-Polniak wyjaśnia, że namysł
Baudrillarda przede wszystkim dotyczy „zmiany relacji pomiędzy obrazem
a rzeczywistością, znakiem a rzeczywistością, tym samym sztuką i rzeczywistością”1. Badaczka skrupulatnie omawia spostrzeżenia francuskiego filozofa:
jako pierwszy występował obraz odzwierciedlający rzeczywistość; następnie
obraz zniekształcający „głęboką” rzeczywistość; później obraz ukrywający
nieobecność „głębokiej” rzeczywistości i w końcu obraz, który nie ma żadnego związku z rzeczywistością2.
Próbując umiejscowić w tym porządku fotografię, okazuje się, że w dużej mierze jej rola ogranicza się do pierwszej fazy, czyli do odtwarzania rzeczywistości.
Natomiast postfotografia najczęściej powstaje w odniesieniu do obrazowych
reprezentacji, które zazwyczaj nie są związane z otaczającym nas światem
w bezpośredni sposób. Dzieje się tak dlatego, że postfotografowie posiadają
zaplecze teoretyczne związane z nową ontologią obrazu oraz współczesnymi
narzędziami obrazowania i chętnie do niego sięgają w swoich pracach.

A. Głutkowska-Polniak, Ironiczna dyktatura obrazów w koncepcji Jeana Baudrillarda [w]: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, V. Sajkiewicz [red.], Katowice 2010, s. 109.
1

2
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J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 11.

Magdalena Żołędź: Coś więcej niż fotografia

Przenosząc się w nieco bardziej współczesne ramy, warto przywołać sylwetkę Joana Fontcuberty. Jego twórczość jest idealnym przykładem na to,
w jaki sposób fotografia zaczęła uzyskiwać swoją autonomię. Analizując jego
wystawę Stranger Than Fiction, łatwo dostrzec, na czym polega ogromna moc
obrazu fotograficznego3. W świadomości zbiorowej fotografia wciąż figuruje
jako pewnego rodzaju dokument, wizualnie przypominający to, co widzą
ludzkie oczy. Dzięki temu każda najmniejsza manipulacja wewnątrz obrazu
rzeczywistości, do którego przywykliśmy, budzi u odbiorcy wręcz odruchową
reakcję4. Dostrzeżenie faktu, że fotografia cyfrowa może kłamać, wydaje
się banalne, jednak miało to ogromne znaczenie dla obecnej kondycji tego
medium. Wystarczy pomyśleć o modnym aktualnie określeniu „postprawdy”,
które dobitnie pokazuje, że nie ma czegoś takiego, jak „prawdziwa” informacja
o otaczającym nas świecie5.
W 2015 roku w ramach międzynarodowych biennale Le Mois de la Photo
à Montréal wydano książkę The Post-photographic Condition, której redaktorem (a także kuratorem gościnnym wydarzenia) był wcześniej wspomniany
Fontcuberta6. W jednym z jego tekstów znajduje się analiza pojęcia postfotografii. W środowiskach akademickich termin ten pojawił się na początku lat
90. XX wieku. Hiszpański artysta jako istotne dla powstania tej dyscypliny
przywołuje modernizm, a także rozwój technologii – zwłaszcza pojawienie
się kompaktowych aparatów cyfrowych, skanerów, laptopów, smartfonów
oraz prostego oprogramowania graficznego. Jednak, co ważne, Fontcuberta
zaznacza, że definiowanie postfotografii jedynie w kontekście technologii
jest ogromnym uproszczeniem. Powstanie tego medium wiąże się bowiem
z o wiele bardziej kompleksową zmianą niż w przypadku przejścia fotografii
analogowej do jej wersji cyfrowej. Przekształceniu uległa nie tylko struktura
obrazu, ale również sama metafizyka doświadczenia wizualnego. Według
niego prawdziwa rewolucja dotyczy relacji człowieka z nowymi sposobami
rejestrowania obrazu.
Według Fantcuberta, człowiek wyewoluował do homo photographicus – osobnika, który poprzez jednoczesne konsumowanie i produkowanie obrazów,
stał się obrazowym przekaźnikiem7. Trudno z tym polemizować, gdyż faktycznie można odnieść wrażenie, że obrazy cyfrowe wykorzystują człowieka
w swoim nie do końca zrozumiałym dla niego „świecie”. Mam w tym miejscu
na myśli powielanie, poruszanie się, tworzenie grup, a także przenoszenie
danych przez obrazy cyfrowe.

J. Fontcuberta, Stranger Than Fiction, The National Science and Media Museum, Bradford, UK, 2014/2015, [dostępne online:
https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/what-was-on/joan-fontcuberta-stranger-fiction].
3

4

Zob. [https://www.youtube.com/watch?v=h2ZpnZVJ4FM].

Słownik języka polskiego określa „postprawdę” jako „interpretację świata opartą na myśleniu życzeniowym i skrajnych emocjach”
oraz w odniesieniu do polityki, „sytuację, gdzie manipulacja opinią publiczną jest bardziej istotna niż fakty” [dostępne online: https://
sjp.pl/postprawda].
5

Le Mois de la Photo à Montréal to międzynarodowe biennale poświęcone współczesnemu obrazowi, odbywające się w Montrealu
w Kanadzie od 1989 roku.
6

J. Fontcuberta, The Post-Photographic Condition [w:] The Post-Photographic Condition, J. Fontcuberta [red.], s. 12 [dostępne online:
https://issuu.com/moisdelaphoto/docs/excerpts_the_post-photo_condition_dc15c1e9d234cd] [tłum. własne].
7
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Jak wspomniałam wcześniej, artyści posługujący się fotografią zmuszeni
byli zareagować na całkowitą metamorfozę obrazu. Fantcuberta wymienia
najważniejsze zmiany w obrębie praktyki fotograficznej, które przyczyniły się
do powstania postfotografii:
1. Rola artysty nie polega już na produkowaniu zdjęć, ale przypisywaniu
mu znaczeń.
2. Podczas procesu twórczego postfotograf jest jednocześnie kolekcjonerem, edukatorem, historykiem oraz teoretykiem.
3. Artysta jest odpowiedzialny za „ekologię” wizualną, dlatego powinien
stosować recykling (korzystać z istniejących już obrazów).
4. „Przemieszczanie” obrazów oraz zarządzanie nimi jest ważniejsze od
ich wartości.
5. Oryginalność fotografii przestała mieć znaczenie, popularna natomiast
stała się praktyka „adopcji” [appropriation].
6. Doświadczanie sztuki w dużej mierze stało się kreatywną praktyką,
wedle której dzielenie się jest lepsze od posiadania8.
W tekście można wyraźnie wyczuć dozę nostalgii za fotografią tradycyjną.
Ze względu na to, że powstawała ona w decydującym momencie (H. Cartier-Bressonon), umożliwiała odbiorcy głębokie doświadczenie. Fontcuberta
nie zauważył jednak, że decydujący moment w dalszym ciągu ma istotne
znaczenie w procesie powstawania obrazów. Być może uległ on przedefiniowaniu, ale czy na pewno aż tak bardzo? W obliczu ogromnej chmury obrazów
dryfujących w zastraszającym tempie, naciśnięcie klawisza PrtSc w odpowiedniej chwili, może okazać się trudniejsze od naciśnięcia migawki aparatu.
Magiczne oczekiwanie związane z ograniczoną liczbą ujęć lub tajemniczą
aurą pracy w ciemni wbrew pozorom sprzyja powstaniu czegoś unikatowego.
Współcześnie decydujący moment musi nastąpić w niezwykle skomplikowanych warunkach, które pojawiają się spontanicznie, niezależnie od twórcy.
Zanieczyszczenie, nadmiar, tymczasowość, rozproszenie, symultaniczność,
natychmiastowość, różnorodność narzędzi oraz ciągła gotowość na bodźce,
w mojej opinii oferują więcej możliwości pracy nad dziełem, a co za tym idzie
o wiele bardziej kompleksowe doświadczanie sztuki.
Sposób doświadczania sztuki został rozbudowany co najmniej o tyle, o ile
my sami zostaliśmy „poszerzeni” o nowe technologie9. Dostępność nowych
narzędzi obrazowania i doświadczania obrazu oraz refleksja wynikająca z używania internetu, w tym zwłaszcza mediów społecznościowych, odmieniła
odbiorcę w znaczącym stopniu. Sama obecność ekranów różnej wielkości
i odmiennych kształtów, diametralnie zmieniła relację człowieka z obrazem.
Fotografie cyfrowe zyskały nową cielesność, która umożliwia nieustanne
bycie w kontakcie z ciałem człowieka. Black mirrors pokryte brudem i potem
z naszych palców, klawiatury laptopów kryjące w swoim wnętrzu resztki
jedzenia, przypadkowo oplute przez nas ekrany i wreszcie telefony, z którymi
zasypiamy. Te wszystkie urządzenia sprawiają, że charakter obcowania z obrazami stał się nie tylko personalny, ale wręcz intymny.

8
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J. Fontcuberta, Introduction [w:] J. Fontcuberta [red.], dz. cyt., s. 8.

Mam tu na myśli nawet bardzo dosłowne przykłady, na przykład projekty realizowane przez Stelarca – dodatkowe ucho sprawia, że
słyszymy więcej.
9
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Myśląc o medium fotografii w tak osobisty sposób, z pewnością mamy do
czynienia z fetyszyzacją obrazu oraz narzędzi rejestrujących obraz. W tym
kontekście nasuwa się ciekawe pytanie: kto fetyszyzuje kogo? Człowiek
fotografię czy odwrotnie? Ten skomplikowany związek człowieka z postfotografią widać doskonale na przykładzie kobiet posługujących się tym medium.
Chociażby instastory zamieszczane przez Ewę Doroszenko na jej instragramie,
na którym bardzo często pojawia się kobiece ciało. Innym sposobem jest
używanie tego trybu live przez Zofię Krawiec lub Zuzannę Bartoszek. Obok
publikowanych materiałów znajduje się często dłuższy tekst, pisany bardzo
małą czcionką. Z racji tego, że obrazy zmieniają się po paru sekundach, czytelnik zmuszony jest do interakcji z fotografią lub wideo. Poprzez dotkniecie
ekranu telefonu, możemy zatrzymać oglądany slajd na dłużej. Tego typu zabiegi podkreślają ulotność, tymczasowość i pozorne bycie nieistotnym, które
we wspomnianych przykładach, stają się wyrafinowaną i jednocześnie czułą
„zaczepką”.
Równie ciekawym przykładem jest twórczość Christiny Peschek – artystki
z Wiednia. W swoim projekcie Velvet Fields Peschek jeszcze bardziej dosłownie przedstawia cielesność. Prace Peschek doskonale ilustrują, jakie znaczenie
mają narzędzia do edycji obrazu. W jej przypadku, pomagają one zarówno
w dosłowny, jak metaforyczny sposób odkrywać kolejne warstwy obrazów
i rzeczywistości. W subtelny sposób dowodzą one, jak mocno narzędzia
Photoshopa umożliwiają uzyskanie estetyki kojarzącej się ze wspomnieniami,
snami, czy też obrazami mentalnymi. Prace Peschek pokazują, że związek
postfotografii z przedstawieniami biologicznego ciała budzi emocje, które
otwierają artystom ciekawe możliwości. Warto przywołać w tym miejscu
Hito Steyerl, która w eseju Too Much World: Is the Internet Dead? stwierdza,
że zrozumienie procesu postprodukcji bywa niezbędne w interpretowaniu
świata. Obrazy zaczęły „wylewać się” z ekranów i pokrywać rzeczywistość,
stając się jej głównym składnikiem. Z tego względu procesy, które zachodzą
na obrazach, zachodzą właściwie na samej rzeczywistości, której zrozumienie
staj się niemożliwe bez wiedzy z zakresu kina, fotografii, techniki 3D, animacji
oraz innych form ruchomego obrazu. Sama realność jest bowiem postprodukcją10. Przywołany fragment trafnie komentuje kluczową według mnie cechę
postfotografii, która obok sztuki ruchomych obrazów, najbardziej aktualnie
wyraża bieżącą problematykę związaną z szeroko pojętym poznaniem.
Odnosząc się do książki Williama Johna Thomasa Mitchella Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów zastanawiałam się, w jaki
sposób obrazy cyfrowe dostosowują się do człowieka, aby być oglądane. Być
może właśnie poprzez inicjowanie fizycznej relacji z odbiorcą. Postfotografia
celnie pyta o miejsce obrazu w historii sztuki, prowokując krytyczną refleksję
antropocentryzmu. Przywoływanie pojęć takich jak decydujący moment,
punctum czy aura obrazu przestało mieć większy sens, gdyż aktualna problematyka stała się o wiele bardziej frapująca.

10

H. Steyerl, Too Much World: Is the Internet Dead [w:] The Internet Does Not Exist, Berlin 2015, s. 18 [tłum. własne].
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Dorotka Kaczmarek, bez tytułu, 2015

Christina Peschek, z serii Velvet Fields, 2018
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Problem abstrakcji w fotografii cyfrowej
Liczba praktyk wytwarzania obrazu doprowadziła do powstania przeolbrzymiej, trudnej do oszacowania bazy fotografii. Sytuacja ta wymusiła na artystach całkowicie nową logikę zarządzania obrazami. Nie budzi wątpliwości
również to, że wraz z nowym podejściem do obrazów, zmienił się również
sam charakter wizualny powstających fotografii. Przede wszystkim doszło do
zniesienia twardej granicy między abstrakcją a figuratywnością. Wielu postfotografów skutecznie łączy wręcz nachalną przedstawieniowość z formami
abstrakcyjnymi, podkreślając przy tym materialność swoich prac. Sztywny
podział na treść i formę dzieła przestał mieć swoje zastosowanie. Niestety,
wielu krytyków i teoretyków wciąż próbuje analizować najnowsze trendy,
powołując się na przestarzałe kategorie.
Przykładem mogą być popularne dylematy związane z kontekstualizowaniem
cyfrowej fotografii abstrakcyjnej. Zazwyczaj jest ona interpretowana w odniesieniu do malarstwa abstrakcyjnego, zwłaszcza jego pierwszej fali. O ile wyjaśnianie fotografii tradycyjnej przez pryzmat malarstwa miało oczywisty sens,
tak w przypadku postfotografii jest po prostu wyrazem sięgania po błędne
kategorie. Pozwolę sobie w tym miejscu przywołać fragment wspomnianej już
wcześniej książki Mitchella11. Odwołując się do modernistycznego malarstwa,
Mitchell wymienia najczęstsze powody odejścia malarzy od figuratywności.
Są to kolejno: aspekt religijny związany z ikonoklazmem; rewolucja naukowa,
która zachęciła do rozwijania badania rzeczywistości nie tylko poprzez jej
naśladownictwo, i w końcu awangarda, która miała zaskoczyć burżuazyjnego
odbiorcę. Ostatni powód jest dla Mitchella najważniejszy, co uzasadnia jego
częste przywoływanie twórców awangardy, takich jak Wassily Kandinsky
i Kazimierz Malewicz12. Według niego, każdy przejaw abstrakcji jest jedynie
próbą formalnego powtórzenia tego, co już było. Mitchell nie widzi powodów,
dla których twórcy wciąż powracają do tego środka wyrazu.
Z tekstu jednak jasno wynika, że autor wyczuwa problematyczność swojej –
daleko idącej – generalizacji problemu. Mitchell pyta więc następująco: „Kim
są kontynuatorzy abstrakcji z ostatniego ćwierćwiecza? Czy tworzą trwałą
alternatywną tradycję, czy też różnice pomiędzy nimi są tak zasadnicze, że
w rzeczywistości podobny »wygląd« abstrakcji jest po prostu mylący? Te
pytania może zadać krytyk, ale odpowiedzi udzieli jedynie artysta”13. Teoretyk słusznie zauważa, że być może warto byłoby zapytać samych artystów,
dlaczego wciąż używają abstrakcji. Na pewno przyniosłoby to o wiele więcej
przydatnych informacji niż ciągłe odwoływanie się do powodów, dla których
malarstwo zrezygnowało z figuratywności. W przypadku postfotografii te porównania nie wnoszą zbyt wiele, chociażby ze względu na inne ramy czasowe
i odmienny kontekst kulturowy.
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Kolejny przykład chybionej interpretacji podaje sam Mitchell. Przywołuje
on analizę obrazów Gerharda Richtera autorstwa Benjamina Heinz-Dietera
Buchloha. Niemiecki historyk sztuki malarstwo Richtera uznał za spadek po
awangardowych działaniach, a samego malarza jako celowo nieangażującego się w „poezję liryczną po Auschwitz”. Co więcej, Buchloh stwierdził, że
obrazy Richtera są cynicznym podsumowaniem całej historii europejskiego
malarstwa. Twórca stanowczo zaprzeczył tej interpretacji, oznajmiając, że
jego malarstwo należy odczytywać jako „chęć autonomii estetycznej” i „egzystencjalnej autentyczności”14. Mitchell zgodził się z Richterem, wskazując
dodatkowo inny istotny aspekt, mianowicie konieczności rozbicia wręcz
religijnego kultu i wywyższania abstrakcji15. Być może właśnie ze względu na
piętno, które malarstwo abstrakcyjne wywarło na historii sztuki, abstrakcja
w fotografii bywa oceniana jedynie jako eksperyment, który nigdy nie będzie
równie istotny. Przywołane przeze mnie przykłady pokazują problematyczność pisania o współczesnym malarstwie abstrakcyjnym. Niestety ta sama
argumentacja pojawia się w przypadku fotografii, która ma zupełnie inne
korzenie. Różnica polega na tym, że fotografowie unikający figuratywności
całkowicie zerwali z podstawową funkcją fotografii nie dlatego, że miało to
być protestem społecznym, skutkiem wydarzeń II wojny światowej czy chociażby kryzysu w sztuce.
Przypadek postfotografii wydaje mi się szczególnie ciekawy, gdyż rozwijała
się ona jednocześnie w obrębie sztuki i poza nią. Co więcej, obraz cyfrowy
bardzo blisko towarzyszy ewolucji człowieka i jego postrzegania świata. Relacja ta jest niezwykle głęboka i na pewno o wiele bardziej zażyła niż w przypadku innych dziedzin sztuki. Z pewnością zatem warto włączyć w analizę
postfotografii nie tylko historię malarstwa abstrakcyjnego, lecz także filozofię,
w tym szczególnie teorie posthumanistyczne16.
Powrócę zatem do Baudrillarda jako przykładu filozofa, który dosadnie zaznacza zmianę roli obrazu w życiu człowieka. To właśnie w tym kontekście
należy analizować postfotografię, próbując choć na moment zawiesić jej
związek z malarstwem. Skoro „dotarcie” do rzeczywistości przestało być
możliwe, francuski filozof proponuje zaprzestanie prób jej przedstawiania.
Proponuje zajmowanie się „resztkami” obrazowymi, dekonstrukcją lub ideą
sztuki (zamiast nią samą)17. Drugim pomysłem jest skoncentrowanie się na
samej formie dzieła, która zamiast krytycznie komentować rzeczywistość,
może z nią „flirtować”18. Baudrillard sugeruje tym samym, że warto w nieco
inny sposób przyjrzeć się sztuce, której doświadczanie nie zawsze musi być
uzasadnione w racjonalny sposób.

Więcej: G. Richter, Interview with Benjamin H.D. Buchloh [w:] G. Richter, The Daily Practice of Painting. Writtings and Interviews,
1962–1993, H. Obrist [red.], Cambridge 1995, s. 156.
14

15

W.J.T. Mitchell, dz. cyt., s. 252–254.

Jestem świadoma, że każda dziedzina sztuki w końcu zaczyna badać swoje medium. Nastąpiło to również w przypadku fotografii,
najpierw analogowej. Pragnę jednak podkreślić, że abstrakcja w postfotografii jest czymś więcej niż eksperymentem formalnym. Jej
obecność związana jest bowiem z ogromnymi zmianami technologicznymi, które według mnie raz na zawsze podkreśliły – a w przypadku postfotografii wręcz dobitnie – że „medium is the message” (M. McLuhan).
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A. Głutkowska-Polniak, dz. cyt., s. 114.

18

Tamże.

127

Postmedium

Warto w tym miejscu przywołać esej autorstwa Susan Sontag pod tytułem
Przeciw interpretacji19. Badaczka, odnosząc się do problemów pisania o sztuce, sięga do historii pojęcia sztuki. Tłumaczy, że potrzeba interpretowania
dzieł wynika z jej pierwszej definicji – „mimesis”, której autorem był Platon.
Określenie to miało podać w wątpliwość wartość sztuki, bo „nawet najlepszy
obraz przedstawiający łóżko pozostanie zaledwie »imitacją imitacji«”20. Nie
tylko Platon był sceptyczny wobec „prawdy” w sztuce. Arystoteles również
podkreślał, że twórczość artystyczna kłamie, jednak wskazał, że ma ona ważną rolę terapeutyczną21. Zachodnie myślenie o sztuce w dalszym ciągu sięga
greckiej teorii, ograniczając ją do przedstawienia22. Z tego powodu tworzenie
fotografii abstrakcyjnej jest zawsze wyrazem buntu, gdyż rezygnuje z przedstawiania, czyli podstawowego założenia tego medium.
Większość tekstów o twórczości artystycznej stara się ją interpretować. Nic
dziwnego zatem, że przyzwyczajony do tego odbiorca, stając przed dziełem
sztuki, czuje się zobowiązany do zinterpretowania go. W pewnym stopniu
wydaje się to odruchowe, jednak racjonalizowanie sztuki lub próba zamieniania obrazu na słowa w wielu przypadkach może okazać się niemożliwa.
Sontag wyjaśnia, że interpretacja polega w głównej mierze na odwołaniu się
do „prawidłowego” kodu i obowiązujących reguł. Autorka Przeciw interpretacji
wskazuje, że krąg kulturowy, w którym się znajdujemy, dysponuje bardzo
ograniczoną gamą odniesień. Oprócz starożytnej filozofii często pojawia się
freudyzm – związany z przeżyciami jednostki – oraz marksizm, który kieruje
uwagę odbiorcy na zjawiska społeczne, na przykład wojny lub rewolucje.
Amerykańska pisarka stwierdziła, że „niczym spaliny i fabryczne wyziewy
zatruwające miejskie powietrze, erupcje interpretacji dzieł sztuki, zatruwają
dziś naszą wrażliwość. W kulturze, w której zasadniczym problemem jest
nadmierny rozrost intelektu dokonujący się kosztem świeżości i zdolności
odczuwania, interpretacja stanowi zemstę intelektu na sztuce. Mało tego, poprzez interpretację intelekt bierze odwet na całym świecie. Zinterpretować to
zubożyć i wyczerpać rzeczywistość, powołując do istnienia widmowy świat
»sensów«”23.
W dalszej części eseju Sontag słusznie zauważa, że chęć interpretacji może
wynikać ze strachu pozostawienia sztuki samej sobie. Interpretowanie dzieł
sprawia, że stają się bardziej posłuszne człowiekowi i przestają go niepokoić24.
Amerykańska pisarka uważa, że stosowanie abstrakcji wiąże się z niechęcią
artystów do możliwości interpretowania ich dzieł. Myśląc językiem teoretyków sztuki: skoro dzieło nie ma treści, nie daje się ono sprawnie opisać przy
pomocy słów25.
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Przeciwnym zabiegiem jest stosowanie estetyki podobnej do pop-artu, który
mimo stosowania odwrotnych do abstrakcji środków, osiąga dokładnie ten
sam efekt. Przedstawianie pospolitych, pozornie nieistotnych rzeczy w sposób
jak najbardziej oczywisty, również stwarza problem interpretacyjny26. Sontag
zastanawia się zatem, jaki rodzaj krytyki sprzyja odbiorowi sztuki, a nie go
zastępuje. Proponuje przede wszystkim przyłożenie większej wagi do strony
formalnej dzieł. Według niej bardziej skrupulatne opisy formy, jaką przybiera
sztuka, złagodziłyby nieco arogancję interpretatorów27.
Według Sontag coraz trudniej jest nam zmysłowo doświadczać sztuki. Powodem nie jest jedynie usilna próba tłumaczenia twórczości artystycznej, ale
również nadmiar i ciągła nadprodukcja obrazów. Niesprzyjające są również
warunki, w których żyjemy, które zdecydowanie osłabiają naszą umiejętność
odczuwania. Nieco w duchu fenomenologicznym Sontag proponuje zapomnieć o treści dzieła i dopiero wtedy spróbować dostrzec, w jaki sposób ono
istnieje28.

Doświadczyć dzieła
Racjonalność, kultura konsumpcyjna, intelekt, kapitalizm, uwikłanie w kulturę
europejską związaną z antropocentryzmem i powtarzanie wciąż tych samych
schematów interpretowania rzeczywistości nie sprzyjają kontemplowaniu
dzieła sztuki. Postfotografia pozbawiona magicznej otoczki bycia oryginałem,
rozproszona po różnorakich kanałach komunikacyjnych i wciąż niezbyt opłacalna dla galerzystów, walczy o swoją pozycję. Należy jednak podkreślić, że
walka ta odbywa się zgodnie z duchem naszych czasów, w których całkowity
wgląd w rzeczywistość przestał być możliwy.
Zarówno w swojej praktyce teoretycznej, jak i artystycznej, aspekt doświadczania fotografii jest dla mnie niezwykle istotny. Próbując myśleć o fotografii
jako materialnym dziele, bardzo często odwołuję się do kategorii afordancji.
Pozwala ona spojrzeć na obraz w zupełnie inny sposób, niż proponują to
teoretycy obrazu. Termin ten został wprowadzony w 1977 roku przez psychologa Jamesa Gibsona29. „Afordancje przełamują dychotomię: subiektywny
– obiektywny i pozwalają zrozumieć nam niedoskonałość takiego podziału. Są
one zarówno zdarzeniem w środowisku, jak i w zachowaniu. Są jednocześnie
fizyczne i psychiczne, a nie jedynie fizyczne bądź psychiczne. Afordancje
wskazują w dwie strony: środowiska i obserwatora”30. Gibson tłumaczy możliwość działania przedmiotu, używając przykładu telefonu, który wyraźnie dostosowuje się do człowieka. Budowa tego urządzenia daje pewne możliwości
posługiwania się nim, inne natomiast wyklucza31. Właśnie ten sposób, w jaki
świat materialny dopasowany jest do istot ludzkich, określa pojęcie afordancji.
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Tamże.

Nie tylko Sontag dochodzi do wniosku, że najwydajniejszym tekstem jest rzetelny opis. Podobne stanowisko reprezentuje Bruno
Latour w swojej teorii ANT [zob. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra, K. Abriszewski,
Kraków 2005].
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D. G. Dotov, L. Nie, M.M. de Wit, Zrozumieć afordancje: przegląd badań nad główną tezą Jamesa J. Gibsona, tłum. D. Lubiszewski,
N. Strehlau, „Avant”, 2012, vol 3, nr 2, s. 282.
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T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, tłum. J. Barański, Kraków 1999, s. 175.
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Ekologiczna teoria percepcji Gibsona stoi w opozycji do większości teorii
związanych z postrzeganiem. Przełożenie jej na świat obrazów fotograficznych daje nowe, ciekawe możliwości poznawania obrazów, zwłaszcza
poprzez ich materialność. Gibson snuje podobne rozważania do Sontag,
która zaproponowała zawieszenie wiedzy o treści dzieła i skoncentrowanie
się jedynie na jego formie. W związku z tym amerykański socjolog zastanawia
się, w jaki sposób przebiega percepcja obiektu, gdy człowiek doświadcza go
po raz pierwszy, nie posiadając o nim żadnej wiedzy32. Według niego, obraz
nie stanowi reprezentacji rzeczywistości, lecz jest zapisem kształtów i form
dostępnych wzrokowi33. Jeżeli spróbujemy spojrzeć na fotografie w ten
sposób, w pewnym sensie uwalniamy ją od bycia empirycznym dowodem na
istnienie danego stanu rzeczy. Możliwość wyzwolenia fotografii z potrzeby
figuratywnego opowiadania o świecie, pozwala zmienić podstawową funkcję
reprezentowania rzeczywistości, na przedstawianie treści „własnych”.
Teoria afordancji pozwala zrozumieć istotę percepcji bezpośredniej, która
może być intrygującą lekcją doświadczania dzieł sztuki. Z tego punktu widzenia, o tym, co percypujemy, decydują możliwości działania – na przykład „podczas przechodzenia dziury w chodniku nie ma dla nas znaczenia informacja
o jej wielkości, tylko to, czy damy radę ją pokonać swoim krokiem”34. Oznacza
to, że percepcja warunkuje działanie podmiotu. Gibson szybko rozszerzył to
pojęcie do działania samego przedmiotu. Stwierdził, że „to, co widzimy, kiedy
spoglądamy na przedmioty, to ich afordancje, a nie ich własności”35.
Nawiązując do teorii Gibsona, patrzenie na przedmiot, na przykład fotografię
powinno być obserwacją tego, w jaki sposób on działa i jak wchodzi w relacje.
Co ważne, Gibson nie umieszcza owej relacyjności po stronie epistemologicznej, ale ontologicznej. Niezmiernie ważne jest wskazanie przez niego faktu,
iż afordancje istnieją niezależnie od obserwującego – chodnik zawsze będzie
umożliwiał chodzenie, krzesło siedzenie, a obraz jego odbiór. Afordancje
mogą być zauważalne w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego36.
Jeżeli zatem człowiek nie posiada odpowiedniego „wyposażenia” związanego
z doświadczeniem i wiedzą, może nie zauważyć działania przedmiotu. Nasuwa to wniosek, że oddziaływanie przedmiotu nie jest całkowicie zależne od
człowieka. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w których, jeżeli przedmiot działa
inaczej, niż było to zaplanowane przez instrukcję, zauważenie jego aktywności może być niemożliwe. Świetnie wpisuje się w to postfotografia, która
z pewnością nie realizuje oczekiwań większości odbiorców fotografii37.
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Uważam, że z tego również powodu w praktykach postfotograficznych często możemy znaleźć odwołanie do fenomenu błędu, które może być odczytane jako zabieg formalny. Jednak jeśli zagłębimy się w teorię aktora-sieci Latoura lub przestudiujemy teksty Virilio,
zrozumiemy, że jest to pojęcie o wiele bardziej rozbudowane.
37
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Ewa Doroszenko, Body Editor, fotografia (druk na papierze archiwalnym), 75 x 50 cm, 2018
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W przypadku postfotografii abstrakcyjnej mamy do czynienia z dwoma
zaburzeniami oczekiwań odbiorcy wobec obrazu. O pierwszym wspomniała
Sontag, stwierdzając, że abstrakcja wymyka się możliwościom interpretacyjnym ze względu na brak treści. Drugim natomiast jest autoreferencyjność,
o której napisał Mitchell w odniesieniu do malarstwa abstrakcyjnego. Polega
ono na tym, że dzieła abstrakcyjne odnoszą się jedynie do samych siebie, co
według Mitchella stanowi ich wadę. W kontakcie z takim dziełem widz może
poczuć się pominięty w jego procesie konstytuowania się. Autor Czego chcą
obrazy… przywołuje również inne reakcje na obrazy abstrakcyjne. Uznaje na
przykład, że niektóre z nich wymuszają na widzu konieczność zajęcia odpowiedniej pozycji względem „horyzontu”38. Porównuje to do aresztowania,
którego skutkiem jest silna koncentracja i wyłączenie się z odczuwania świata
zewnętrznego39.
Gdy na fotografiach abstrakcyjnych znajdują się dosłowne nawiązania do
horyzontu, obserwator może odczuć potrzebę zajęcia odpowiedniej pozycji
względem obrazu. Następuje wtedy swoiste zanurzenie w fotografii przypominające uczucie patrzenia za horyzont morza40. Z jednej strony fotografia
abstrakcyjna jest obojętna względem widza z powodu swojej autoreferencyjności, z drugiej natomiast wymusza u obserwatora jakąkolwiek reakcję.
Mitchell porównuje to uczucie do reklamy Sprite’a, która ma na celu niezaspakajanie widza po to, by sięgnął po napój41. Podobnie działają fotografie
abstrakcyjne – jeżeli obraz do nas „przemówi”, w pewnym sensie zagnieździ
się w naszym organizmie, pragniemy mieć go na zawsze. Mitchell porównuje
odbiór fotografii do „efektu Tantala”, czyli cierpienia, jakie zadaje widzowi
obraz. Nawiązując do hasła reklamowego Sprite’a, stwierdza: „To dlatego, że
obraz jest niczym, pragnienie jest wszystkim”42. Oddziaływanie fotografii abstrakcyjnej można porównać do relacji miłosnej – wejdzie w nią tylko ten, kto
będzie miał na to ochotę. Doświadczanie takich obrazów wymaga ogromnych
pokładów koncentracji oraz otwarcia się na intymną relację. Działanie obrazu
nie dotrze do odbiorcy w pełni, jeśli podejdzie on do fotografii z dystansem.
Konieczna jest w tym wypadku spora dawka empatii43. Mitchell stwierdza, że
w tego typu pogłębionej relacji nie ma już mowy o więzi między podmiotem
a przedmiotem, gdyż następuje ich zespolenie i obie strony stają się podmiotami44.
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Podobne odczucie towarzyszy kontemplowaniu obrazów Marka Rothki.
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Mitchell, dz. cyt., s. 263.

Nawiązywanie do horyzontu jest dość częstym zabiegiem w fotografii abstrakcyjnej. Swoją fotografię opiera na tym słynny japoński
fotograf Hiroshi Sugimoto [zob. http://www.sugimotohiroshi.com/], natomiast z artystów współczesnych motyw ten pojawił się chociażby u Witka Orskiego na fotografii zatytułowanej Lamperia [2013–2014], która była pokazywana na jego indywidualnej wystawie
Ćwiecenie w galerii Czułość, [zob. http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/cwiecenie-witka-orskiego].
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W.T.J. Mitchell, dz. cyt., s. 111.
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Tamże.

43

Tamże.

44

Tamże, s. 257.

Magdalena Żołędź: Coś więcej niż fotografia

Zespolenie to niech zilustruje opowieść o chińskim malarzu, który tworzył
obraz przez wiele lat. Dopiero po ukończeniu pracy, zaprosił przyjaciół, by go
obejrzeli. Długo dyskutowali oni na temat dzieła, które przedstawiało krajobraz oraz drogę ku wzgórzu. Gdy chcieli porozmawiać z artystą, okazało się,
że zniknął – znajdował się w obrazie i spoglądał na nich. Historia ta wyraża
współistnienie ze światem, którego osiągnięcie może trwać całe życie45. Spojrzenie na postfotografię jak na miniaturę świata pozwala znacznie pogłębić
jej odbiór i zbudować uczucie silnej przynależności między człowiekiem
a obrazem cyfrowym.

45

W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Kraków 2005, s. 59–60.
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Dziś nie myślałam o tym, co będzie dalej. Wytwory wyobraźni doganiały coraz szybciej resztki
rozsądku, choć ostatnio najważniejszą kwestią
był zgniły chleb i pytanie: dlaczego? Chleb powszedni pszenny był wstrętną mieszanką chemii
– powinien uschnąć, lecz pleśniał z biegiem dni.
Tak samo jak ja.
Z zewnątrz usychałam, w środku gniłam i mogło wydawać się, że to iluzja.
Rzeczywistość nie dawała cienia nadziei na zmianę. Podobnie jak ludzie,
którzy nie zastanawiali się nad zmniejszającą się warstwą ozonu – ostatnimi
miesiącami płakałam każdego dnia nad tym faktem, pytając, czy ich to nie
martwi. Prychali na mnie z politowaniem.
Nie wiedzą, co jest istotne i nie wiedzą, czego chcą, a swoje chore pragnienia
i ambicje przelewają na kolejne generacje sfrustrowanych osobników. Nienawidziłam ludzi, gardziłam nimi i jednocześnie sobą, stając się ortodoksem.
Byłam potworem, najgorszym zbiorem wad ludzkich, które chłonęłam latami
jak gąbka. Nie tolerując własnej rodziny, trochę zagubiona, połowicznie świadoma swych celów – brnęłam przez basen gówna, które wciągało.
Mrok był cząstką mnie, to z nim się urodziłam, a mój pasażer przejął nade
mną kontrolę w pełni po około 22 latach zmagań. Długo opierałam się złu
i ciemności, jednocześnie smakując z błogim uśmiechem każdą chwilę, gdy
złe uczynki niszczyły kolejne ludzkie istoty. Sprawiało mi to kontrolowaną
przyjemność; sadystyczną pokusą były wywody na temat rozmnażania się
i przejmowania kolejnych ról społecznych, przeważnie wyznaczanych przez
dawców genów lub przez decyzje.
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Pierwszy raz spotkałam Tadzia na początku nauki w miejscowym liceum. Gdy
ktoś mnie pytał, skąd się wziął i kim jest, nigdy nie potrafiłam precyzyjnie
o nim opowiedzieć. Tadzio był duchem, stanem umysłu nigdy nieistniejącym,
powietrzem; słyszałam plotki, że przyjechał z Rzeszowa i średnio co dwa lata
zmieniał adres, mieszkając jeszcze w Tarnowie, Krakowie, Sosnowcu i Katowicach. Widziano go również w Belgii, Kanadzie, Szkocji, Anglii. Jak tego dokonał
w jednym czasie, pozostaje zagadką.
Kim była dla mnie owa tajemnicza postać? Na początku niczym, z czasem
w wyniku nieprzewidzianych i skomplikowanych sytuacji stała się wszystkim.
Zmieniała dość często swe oblicza, stąd nigdy nie można było jej znaleźć. Raz
była kobietą, a raz chłopakiem – płeć była zależna od jej widzimisię tak samo
jak wygląd. Z pewnością nie była hermafrodytą, zajmującą się każdego dnia
swą charakteryzacją. Potrafiła też cudownie się klonować, to znaczy pewne
cechy były te same, lecz Tadzio występował w wielu egzemplarzach, z którymi pił wódkę, zagryzając ją korniszonami z piwnicy mojej matki. Nie dość,
że był nieuchwytny, posiadał też moce zmiany zawodu, potrafił co jakiś czas
zmieniać rolę: od ucznia do studenta, od sędziego do sprzątaczki, a nawet
psychologa czy menadżera wielkiej firmy farmaceutycznej. Wiele z jego oblicz
lubiło mnie, a wszystkie przynajmniej tolerowały, wytrzymując wieloletnią
znajomość ze mną i Pasażerem, który – jak nazwa wskazuje – żerował na
mnie od wielu lat.
Największą zaletą Tadzia była wysoka tolerancja ludzi i cierpliwość do nich,
choć tak samo jak ja nie przepadał za takim towarzystwem; podczas, gdy ja
nieustannie otaczałam się królikami, zwierzętami wodnymi czy osobami ze
skręconą psychiką, Tadziu preferował za towarzyszy świnki morskie. Nasza
relacja lub przyjaźń, budowana latami, umożliwiła mi stworzenie bezpiecznego systemu, pozwalającego przetrwać w świecie białego człowieka i mnie,
i Pasażerowi. Nauczyłam się polegać na istocie wrażliwej i kruchej, miotanej
przez świat, a jednocześnie twardej, hartowanej jak stal przez los. Dzieliło
nas wiele, lecz łączyło jeszcze więcej. To był fenomen, a nawet miłość, czego
nigdy nie mogłam Tadziowi wprost powiedzieć. Po prostu nie umiałam, gdyż
me zmienne, chropowate serce było twarde, chociaż stawało się gładsze na
widok każdego jego wcielenia. Z nas obojga to ja nosiłam piętno ekscentryka,
a Pasażer powinien być zamknięty. Tadzio był hamulcem, ratował moje życie
co najmniej kilkanaście razy. Obecnie prowadził mnie ku upadkowi.
Tadzia nigdy nie było.
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Wszystko okazało się złudą, stworzoną przez Pasażera, systemem utopijnych
hierarchii, który w każdej chwili mógł runąć. Ten skomplikowany schemat
pozwalał mi przetrwać przez długie lata, aż poczułam koniec.
Kiedy patrzę w ich źrenice, widzę czarną plamę, jedynie w oczach Tadzia
dostrzegałam swe ludzkie oblicze.
Mam za sobą wiele i sądzę, że dzięki Pasażerowi przeżyję jeszcze więcej. Ujmując to prostszym językiem – mam wiele osobowości, lecz pozostaję zawsze
świadoma. Przez tyle lat unikałam odpowiedzialności za czyny, które czasem
wbrew woli stawały się rzeczywistością. Chrześcijanin nazwałby to piekłem
na ziemi, lecz ja, mimo dobrych chęci, nieustannie zwalczając To Coś w środku, odczuwałam przyjemność i satysfakcję. Niszczenie kolejnych ludzi stało
się moim powołaniem. Co prawda tak zwane sumienie, jeśli je kiedykolwiek
miałam, gryzło, ale zbyt słabo. On zawsze wygrywał, nadawał mym cierpieniom duchowy wymiar, nadawał im, jak i mojemu życiu, sens. Tadziu stopował
Pasażera, gdy stawałam się zbyt niebezpieczna. Przeważnie to działało. Gdy
Tadziu zniknął, zaczęłam się bać.
No to się boję.
Mój ból, powodowany różnymi ważnymi lub nieistotnymi sprawami, potrafił
zjawiać się w najmniej oczekiwanych momentach. Gdy nie byłam jeszcze
świadoma, pochłaniał jak czarna dziura, ranił fizycznie i duchowo – te pierwsze rany były ratunkiem dla tych drugich. Wraz z kolejnymi miesiącami na
mym ciele i duszy pojawiało się ich coraz więcej. Byłam szczęśliwa, znalazłszy
sposób, ujście dla tej pustki. Ta swoista forma cierpienia dawała pozory kontroli nad Pasażerem; potem dowiedziałam się, że inne osoby mego pokroju
również w ten sam sposób pokonują Czarną Dziurę.
Zawsze zastawiałam się, co będzie, gdy Czarna Dziura zdąży wessać wszystko. Po kilku latach poznałam odpowiedź. Do 30. roku życia większość z nich
popełnia samobójstwo. Pasażer, oprócz Czarnej Dziury i niebezpieczeństwa,
zapewniał mi przez cały czas ciekawe rozrywki – imprezy do rana (i kac
morderca w pakiecie, gdy zawodziły moje geny), nieprzemyślane wycieczki
w dziwne miejsca (przeważnie pustostany, cmentarze czy szpitale psychiatryczne, stare fabryki), ciągłe rozmowy z różnymi ludźmi, których nie cierpiałam. Przeważnie stawałam się bierna wobec jego działań. Pasażer znany
był swego czasu z zamiłowania do różnych dziwnych nałogów, niekoniecznie
używek, ale między innymi do zbieractwa. Pobudzały go ładne kształty butelek, na przykład po perfumach... czy zagranicznych alkoholach.
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Godzinami myślałam nad tym, co mi dolega i dlaczego. Z późniejszych badań
wynikało, że taka się urodziłam i już. Drugie 50 procent, które przyczynić
się mogło do tego stanu rzeczy, to złe wydarzenia z dzieciństwa. Po prostu
wszelkie patologie i złe środowisko Pasażer witał z szerokim uśmiechem na
ryju. Im więcej bólu, zła i cierpienia pochłaniałam jako dziecko, tym bardziej
jako dorosła osoba rozsmakowywałam się w nim, zapominając o powszechnej
definicji szczęścia. Jakim cudem nikt nie zauważył, że coś ze mną jest nie tak?
Przez 18 lat żyłam na zwyczajnym, szarym blokowisku w mieście nieprzekraczającym 120 tysięcy mieszkańców, w przeciętnej rodzinie. Z zewnątrz
całość była szara, zwykła, odpychająca.
W mojej podstawowej komórce, czyli tak zwanej rodzinie, był komplet: matka,
ojciec, dwóch starszych braci i ja. Jak to mała dziewczynka, byłam wstrętnym
i rozwrzeszczanym bachorkiem, wiecznie czegoś pragnącym, manipulowałam
otoczeniem, aby osiągnąć swój cel. Nie pamiętam, na ile były to świadome
działania, lecz każda zdobycz mnie cieszyła i wybuchałam prawdziwą,
dziecięcą radością. Szybko nauczyłam się czytać (z pisaniem było gorzej)
i pochłaniałam wszystkie książki ojca. Nieraz czytając pod kołdrą w ukryciu,
chłonęłam każdy rodzaj literatury, jak i wiedzę w niej zawartą. Kolejne strony,
tomy i poradniki lądowały w mych rękach, nawet te zakazane. Pamiętam,
jak byłam chora i leżałam pod warstwami koców i kołder, ukrywając kolejną
książkę dla dorosłych. Tak się zaczytałam w jej świecie, że nie zauważyłam
jednego z braci. Pomyślałam, że jak położę zdobycz na podłodze i będę odbijać sobie o nią piłeczkę, nie zabierze jej. Byłam naiwna, nienawidziłam tego.
Do szkoły podstawowej w pierwszej klasie odprowadzała mnie „druga babcia”
– nasza sąsiadka. Niestety zmarła i potem sama przemierzałam trasę, choć
z domu do szkoły było tylko 5 minut drogi na piechotę. Pewnego razu, będąc
jeszcze w pierwszej, a może już w drugiej klasie musiałam wracać sama do
domu. Tydzień wcześniej czytałam emocjonujący artykuł w gazecie, z którego
dowiedziałam się o zjawisku pedofilii; wyciągnęłam ciekawe wnioski z tej
publikacji.
Pedofil to starszy pan, który kusi małe dziewczynki cukierkami lub małymi
pieskami i nakłania je do spaceru lub obejrzenia szczeniaków w jakimś pomieszczeniu. Pedofil robił to samo, co dorośli, ale z dziewczynkami. Sprawiał
też, że nigdy nie wracały do domu. Pedofil mógł być dziwnie ubrany, na
przykład w płaszcz do kolan i wyglądem przypominał miłego człowieka.
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Ślimok jestem, 20 × 30 cm ,olej, 2018, dzięki uprzejmości artystki
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Wpół dupy zza krzaka, 30 × 40 cm, olej, 2018, dzięki uprzejmości artystki
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Wracałam w świetnym nastroju do domu. Byłam już przy pierwszej klatce
mojego bloku (mieszkałam w trzynastej), gdy zatrzymał mnie pan w średnim
wieku, w długim kremowym płaszczu. Był łysy i miał ciemne wąsy, sprawiał
wrażenie typowego inteligenta. Trochę zastawił drogę swym ciałem, ale niezbyt nachalnie; to był mały detal przykuwający uwagę bardziej niż to, o czym
mówił.
— Cześć, jak masz na imię?
— Martyna — odpowiedziałam podniecona.
Uśmiechnął się miło i szczerze, a jego oczy intensywnie patrzyły i śledziły moje reakcje.
— Lubisz lizaki? — zapytał jakby z wyrachowaniem. Był pewny siebie.
Bardzo.
— Tak. A czemu pan pyta?
— Pójdziesz ze mną po lizaki, mam ich bardzo dużo w domu.
— Nie chcem — parsknęłam oburzona! — Też mi, lizaki...Pffff. — Wyśmiałam go w głowie.
— Może lubisz pieski? Chciałabyś zobaczyć małe szczeniaczki albo
kotki? — zapytał, promieniejąc na widok mojej radosnej twarzy.
— Lubiem – stwierdziłam.
— To chodź ze mną, pogłaskasz je sobie, mam dużo małych szczeniaków.
— A gdzie one som?
— Chodź ze mną do mojej piwnicy, niedaleko tu mieszkam. Są małe
i słodkie. Uwielbiają dzieci.
W zasadzie miałam ochotę iść, bo zwierzęta były moją słabością,
ale pan nie wiedział o tym. Uśmiechnęłam się złośliwie i odmówiłam
stanowczo.
— Nie!
— Są takie kochane i malutkie, tęsknią za dziećmi! — kusił pan.
— A spadaj, ty stary dziadu, bo ci do dupy nakopię!
I uciekłam.
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W latach 90. powszechną modą stało się wydawanie w domach urodzin dzieciom: zapraszało się całą klasę, mama piekła tort i było fajnie. Byłam na takich
urodzinach tylko raz i udało mi się nie zrobić nic głupiego. Postanowiłam,
że również wyprawię taką imprezę i nazbieram prezentów. Zaprosiłam całą
klasę. Miałam wtedy może 9 lat? Dzieci w klasie było dużo, lecz ze smutkiem
przyjmowałam kolejne odmowy lub niepewne odpowiedzi. Miałam nadzieję,
że kilka osób przyjdzie. Czym w końcu różniłam się od innych dzieci? Ogromny tort stał pośrodku innych owoców, ciast i słodyczy na rozkładanym stole
w dużym pokoju. Po kilkunastu minutach oczekiwania zadzwonił domofon,
podskoczyłam podniecona, w drzwiach ukazała się twarz jednego dziecka
i osoby dorosłej – koleżanki, u której byłam na owych urodzinach oraz jej
matki. Po niezręcznej ciszy w napiętej atmosferze przeszliśmy do konsumpcji
jedzenia, wręczenia jednego podarku i pożegnania się. Nie mogłam powiedzieć dorosłym, że dzieci mnie nie lubią, w końcu przyszła koleżanka, lecz ból
na długi czas zaburzył moje ego.
Jednym z ważnych czynników, które mnie ukształtowały, były zwierzęta. Gdy
miałam kilka lat, kwoka u babci odrzuciła dwa kurczęta: czarne i białe. Zachwycona faktem, że wylądowały w mieszkaniu w bloku w kartonowym pudełku
i pełna obaw, czy nie stanie im się krzywda, stałam się dobrowolną opiekunką
kurczaków. Małe musiały mieć ciepło i sucho, otrzymywać jedzenie i wodę.
Ja starałam się, by dostały to i wszystko, co najlepsze – podpierniczałam
jedzenie z lodówki i zapewniałam im bezwzględną miłość. Zanim poszłam do
podstawówki, moimi pierwszymi towarzyszami oraz miłością stały się więc
kury. O tym, że były inteligentne, poznawały mnie i rozmawiały, nie muszę
wspominać. Niestety moje przyjaciółki o wdzięcznych imionach – Mięciuszek
Biały i Mięciuszek Czarny – musiały opuścić mnie i zamieszkać w kurniku
u babci wraz z innymi nioskami. Musiałam je jak najczęściej odwiedzać i po
móc im w zaaklimatyzowaniu się w nowych warunkach; chodziły za mną
wszędzie, również do izb w drewnianej, stuletniej chacie. Nosiłam je na
rękach, głaskałam i każde rozstanie z nimi łamało mi serce.
Pamiętam, że mając około 5 lat, miałam z ojcem wybrać się do Krzyża –
dzielnicy zabudowanej domami jednorodzinnymi, gdzie mieszkały Mięciuszki.
Przyjechała jednak babcia i poszłam z nią do apteki po leki, a ojciec miał
na mnie czekać w domu. Pojechał sam i gdy dowiedziałam się, że go nie
ma, tęsknota i rozpacz spowodowały, że nie wchodząc do mieszkania, wyrwałam się babci z rąk i uciekłam. Byłam wściekła na ojca, bo obiecał poczekać,
a nie myślałam, że ludzie tak łatwo łamią dane słowo. Odległość między
punktem A i B nie była wielka – około cztery kilometry. Dla dziecka godzina
drogi, którą znałam na pamięć. Nie obchodziło mnie to, że rodzice mogli się
martwić. To była wina ojca, nie dotrzymał słowa, więc dziarsko wędrowałam, mijając wielu ludzi. Nikt nie zatrzymał mnie ani nie zapytał o opiekuna.
Zatrzymałam się tylko raz, by złapać oddech i popodziwiać czerwone kwiaty
róż, a do celu dotarłam szybciej, niż myślałam. Ojciec był wielce zaskoczony,
zmartwiony i zły.
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— Gdzie byłaś? Wezwano policję, wszyscy cię szukali, dzwonili z domu
do sąsiadki z informacją, że uciekłaś — powiedział przejęty i chyba
trzeźwy.
— Miałeś na mnie poczekać! Chciałam zobaczyć się z Mięciuszkiem
Białym i Mięciuszkiem Czarnym! — odrzekłam oburzona.
Podobno potem matka zapytała mnie:
— A co byś zrobiła, gdyby zaczepił cię jakiś pan?
— Kopnęłabym go w jaja! — odpowiedziałam przekonana o swojej
władzy nad światem.
Jak widać, myśl o kopaniu w części intymne panów nie sprawiało mi problemu,
a nawet radość.
Istnieje ogólne społeczne przekonanie o wyższości młodszego dziecka nad
resztą rodzeństwa i w takim też poczuciu wyrosłam na wyrachowanego
bachorka. Dostawałam wszystko jako mała paskuda zajadająca się lodami
i jogurtami. Do pewnego momentu ojciec nosił mnie na rękach i nazywał
Ślimakiem.
— Kto ty jesteś? — pytał z uśmiechem.
— Ślimak jestem! — odpowiadałam i cieszyłam się. Lecz im starsza, tym
dojrzalsza stawałam się z każdym rokiem, rozumiejąc więcej i widząc
szerzej niż reszta ludzi. Wychowując się z dwoma starszymi braćmi,
szybko przeszłam edukację biologii człowieka.
— Masz kreskę, masz kreskę! — śmiali się obaj, gdy krzyczałam, że tak
nie jest i mi też banan/patyk wyrośnie.
Jako kilkulatka czułam się kilkulatkiem, czekałam na to, aż wyrośnie mi w końcu mój prywatny wacek... Chcąc przyspieszyć ten proces, zaczęłam uczyć się
sztuki sikania na stojąco, jednak wszelkie próby były nieudane. Po tygodniach
obsikiwania się, zrezygnowałam z bycia chłopcem, godząc się na swoją płeć.
Nie do końca byłam odludkiem, przyjaźniłam się z dziewczynką i jej bratem
– dziećmi sąsiadów babci, lecz o wiele ciekawsze, interesujące i fajne było
towarzystwo kur, kotów i suki Diany. Każde zwierzę miało moje serce na
własność, lecz kury były wyjątkowe – każda posiadała imię i historię. Koguty,
podobno agresywne, zostawiały mi dużą swobodę w stadzie. Najcudowniejszy był piękny, okazały Czarnuś, o piórach długich i błyszczących jak węgiel
z zielonymi refleksami, dużym czerwonym grzebieniu i długich koralach. Bawił
się ze mną w zapasy, a ludzie się dziwili.
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— He he, może tę zielononóżkę na rosół mi dasz — zapytał jakiś pan
stojący za furtką.
— Nie wolno! — Wściekle krzyknęłam i wziąwszy na ręce Mięciuszka
Czarnego, odeszłam z fochem, a za mną Czarnuś i reszta stada. Żadna
kura nie mogła zostać zabita na mięso, to byli moi przyjaciele, moja
rodzina.
W trzeciej klasie zorganizowano dwutygodniowy wyjazd do Jaworza Dolnego
na zieloną szkołę. Podekscytowana rozkoszowałam się urokami lasu i basenu
oraz tym, że kleszcz wpadł koledze w majtki i ugryzł go w tyłek. To była
najlepsza wycieczka, na jakiej byłam w całej karierze edukacyjnej: aktywny
wypoczynek na łonie natury i tylko ludzie zaburzali tę pełnię szczęścia.
Wróciłam zadowolona z życia i uśmiechnięta, jednak intuicja mówiła mi, że
każde szczęście okupione będzie cierpieniem w moim życiu. Nieświadoma
pojechałam do mych ukochanych kurek, które zostawiłam w najlepszych
rękach, lecz ku memu zdziwieniu Mięciuszek Czarny był sam.
— Gdzie jest Mięciuszek Biały? — pytałam zrozpaczona, mając nadzieję
na szybkie odnalezienie mojej siostry. — Zaginął?
— Tak, zginął, jak cię nie było. Nie chcieliśmy ci mówić, ale była otwarta
brama. Uciekł i nie wrócił. Szukaliśmy wszędzie na darmo. Może jeszcze
wróci? — odpowiedzieli dorośli ludzie.
Szukałam go przez wiele miesięcy i lat na darmo. W końcu zrozumiałam, że
nie wróci i przelałam całą swą miłość na naszą siostrę, Mięciuszka Czarnego.
Z Mięciuszkiem Białym łączyła nas szczególna więź; podobną miłość i więź
odczułam potem tylko raz, gdy do mego życia, już dorosłego, zawitał Filip.
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6003, 50 × 50 cm, olej, 2018, dzięki uprzejmości artystki
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Od zawsze moim ulubionym zajęciem w Krzyżu były spacery na pobliskie
łąki, lasy oraz wyprawy rowerowe. Głównym miejscem moich wypraw stało
się Wiecznie Zielone Drzewo, samotnie powykręcana sosna, rosnąca na
zachwaszczonym pagórku wśród liściastych drzew. Gdy miałam około 12
lat próbowałam się na niej powiesić, gdy tęsknota za Mięciuszkiem Białym
była zbyt bolesna, a stopniowa śmierć Mięciuszka Czarnego na moich rękach
i w końcu jego pochówek, stały się dla mnie czarną pustką, wyrwą wypełniającą serce. Niestety czy stety, nie miałam pojęcia o tym, że gałąź – z pozoru
gruba – nie wytrzyma mojego ciężaru. Mój ryj wylądował w ziemi, na której
znalazłam białe kurze piórko, co uznałam za znak, ale nie wiadomo czego.
Od 10. roku życia systematycznie odsuwałam się od rówieśników, uznając ich
za zbędny element psujący krajobraz miejski. Choć byłam dziwaczką, mała
grupka elity dziewcząt tolerowała moją osobę od czasu do czasu. Siedziałam
sama w szkolnej ławce, testując kolejne osoby, które okazywały się kolejnym
zawodem. Mimo że nadzieja na spotkanie kogoś wyjątkowego gasła, nie
przestawałam szukać, aby nie uznać siebie za leniwą. W końcu byłam młoda,
mimo że w środku czułam się stara. Wśród tylu ludzi muszą jednak znaleźć
się inni dziwacy.
Wielu ukrywa się pod maskami i przezwiskami, co jest zrozumiałe. Ja również
takie miałam. Zaczęło się od Mariana Konia – było to alter ego dwunastolatki,
a ponieważ chciałam być chłopcem i kochałam zwierzaki, wiadomo skąd się
wzięło. Potem ewoluowało w Marychę, a że chuj się pisze przez „ch” (pogodziłam się dawno ze swoją płcią), zmieniło się w Maryhę_ZKS. Dopisek miał
świadczyć o mojej miłości do klubu w Tarnowie. Ostatecznie, tak jak każda
miłość mija, zostałam Maryhą, która towarzyszyła mi do późnych lat.
Nigdy nie zapomnę jednej ksywy z 6. klasy szkoły podstawowej.
Śmierdząca skarpetka.
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Nie wiem, skąd się wzięła, gdyż starałam się zawsze dbać o siebie i schludność. Odkąd skończyłam 14 lat noszę skarpetki nie do pary, róż i zieleń,
czerń i biel, wiecznie kradzione, przeważnie dziurawe. Dziś moja szafka pełna
jest niechcąco skradzionych skarpetek: męskie, damskie, czasem dziecinne
w Pokemony.
Nigdy nie wiedziałam, kiedy i w jaki sposób zaatakuje Pasażer; ten mały, śliski
pizdryk walczył dzień i noc, by zniszczyć jak najwięcej ludzi. Pamiętam, że jako
dziecko poszłam raz na plac zabaw z trzema ulubionymi zabawkami – kucykami
pony. Był bajer, nawet grzywy pachniały jak trzeba, a jeden najmniejszy robił
ihaha. Bawię się i bawię na tym placu zabaw i mam spokój, aż do momentu,
gdy podchodzi jedna mała dziewczynka.
— Pobawisz się ze mną? — zapytała grzecznie.
— Nieee! — odburknęłam, pokazałam środkowy palec i zadowolona uciekłam
do domu na obiad.
Najgorszą traumą były dla mnie lekcje WF-u. Nie to, że miałam wstręt do
aktywności fizycznej, ale tak jakoś rywalizacja z innymi była dla mnie błędem
systemu edukacyjnego. Jak mam w biegach rywalizować z długimi nogami
koleżanek, skoro sama byłam mała? Nie moja wina, że defekty natury są
stawiane na równi z ich zaletami.
Niby biegłam, popłakałam się i dostałam piątkę na zachętę.
Jedna taka też chciała piątkę i popłakała się, że tak nie można. Dostała słowne
upomnienie. Ja cieszyłam się z dobrej oceny i własnej satysfakcji. Złośliwość
miałam we krwi od zawsze.
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Ciągła walka z Pasażerem doprowadzała mnie do dziwnych skrajności, raz
była to tygodniowa głodówka, a innym razem miesięczne objadanie się
błyskawicznymi zupkami pomidorowymi Amino. Zostawała po tym pusta kieszeń. Wraz ze zmaganiem się z nim, nikło we mnie odczuwanie czegokolwiek.
Coraz mocniejsze wrażenia kojarzyły mi się z wyjazdami na wieś, gdzie można
było poszaleć. Pamiętam Sylwestra w 2000 roku, kiedy strumieniami lało się
Picollo. Pamiętam Sylwestra w 2012 roku, kiedy lało się strumieniami piwo.
Siedziałam na plastikowym krześle koloru żółtego i w pewnym momencie
wraz z krzesłem spadłam do tyłu bez powodu. Siedziałam nadal na krześle,
ale w pozycji poziomej. W prawej ręce nadal ściskałam kufel piwa, nie uroniłam ani kropli.
Geny zobowiązują.
Moja obojętność i maska smutku przerażały inne dzieci. W sumie mnie także
to przerażało, czułam się pusta po śmierci Mięciuszka Czarnego. Potem
odeszła też Diana – suka owczarka podhalańskiego, legendarnie przywieziona z gór przez rodziców. Nauka w gimnazjum niewiele mnie interesowała.
Skończyły się czerwone paski i przyjaźnie, które nic mi nie dawały. Jedynie
mniej grzeczne dzieci korzystały na relacji ze mną, pomagałam im w nauce
i – jak mówi przysłowie – stawały się tym, z kim przestawały. To im pomagało,
lecz gdy ich odrzucałam, schodzili na psy. Mnie też to się tyczyło. Znalazłam
w końcu swoją miłość, która na dobrych kilka lat zapełniła moje życie.
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„Kontestacja” w praktyce artystycznej to termin oznaczający „bunt, dezaprobatę. Dezaprobata ta wynika z intuicyjnego oglądu świata i może mieć
charakter irracjonalny. Buntownik demonstracyjnie narusza panujące normy
i wyróżnia go negatywny stosunek do wartości i prawd wyznawanych przez
większość. […] Dla prowodyra kontestacja będzie sposobem na wyzwolenie
i manifestowanie poglądów, dla widza to indywidualna refleksja, o tyle ciekawa, że nie kalkulowana przez autora. […] Ale nade wszystko kontestacja jest
wyzwaniem, a za heroicznie romantyczną odwagę można zapłacić wysoka
cenę”1. Jak twierdzi w dalszej części cytowanego artykułu Krzysztof Siatka,
kontestator to buntownik, który nie ma wiele do zaoferowania w akcie destrukcji.

Twórczość Anastazego B. Wiśniewskiego stanowi wyjątek i zaprzeczenie tego twierdzenia. On,
poza negacją sztuki zastanej, proponował swoją
sztukę.
Używał terminu „negacja pozytywna” i, jak sam pisał, „Teoria negacji pozytywnej jak i moja praktyka artystyczna powstały w zderzeniu się z nonsensem
rzeczywistości. […] Pozytywny charakter tych działań wynikał z poszukiwań
sensu”2. Swój stosunek do ówczesnych realiów oficjalnego życia artystycznego Wiśniewski określił w jednej ze swoich pierwszych odezw artystycznych,
pisząc: „Do zastanych struktur odnoszę się z pobłażliwym uśmiechem zwycięzcy. Struktury niszczą się same, nie należy im przeszkadzać w radosnym
rozwoju”3. Także Bożena Kowalska w jednym z pierwszych swoich artykułów
opisujących w 1972 roku twórczość Wiśniewskiego używała terminu „negacja
pozytywna”4.
Bogdan Wiśniewski urodził się 21 maja 1943 roku w Bydgoszczy. W roku
1968 uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Specjalizacja – ceramiczne malarstwo architektoniczne. W tym też czasie przyjął pseudonim artystyczny „Anastazy”.
Tym pseudonimem sygnował wszystkie swoje prace, aż w końcu przylgnął on
do niego jak imię i jako takim posługiwał się do końca swoich dni. Po ukończeniu studiów rozpoczął działalność twórczą od szeregu kontestujących wystąpień. Przybierały one różne formy: oficjalnych wystąpień na sympozjach
dotyczących sztuki, działań i realizacji kontrowersyjnych i skandalizujących
dzieł artystycznych, głoszeniu idei, odezw i haseł rozpowszechnianych poprzez pocztę itd. Nie sposób wymienić wszystkich ówczesnych wystąpień
Wiśniewskiego o podobnym charakterze. W niniejszym artykule opiszę te
spośród jego działań, które były najbardziej znaczące i zarazem najbardziej
charakterystyczne.

K. Siatka, Kontestacja – znaczenie terminu we współczesnej praktyce artystycznej, „O.pl” [dostępne online: http://magazyn.o.pl/2006/
kontestacja-znaczenie-terminu-we-wspolczesnej-praktyce-artystycznej].
1
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A.B. Wiśniewski, Artysta Powspółczesny i jego antycypacje, rękopis, archiwum prywatne, 1995.

3

Tegoż, Negacja pozytywna [1969] [w:] Teoria do widzenia, niepublikowane, archiwum W. Beszterdy, lata 80.

4

B. Kowalska, Anastazego negacja pozytywna, „Poezja”, nr 4, 1972.
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Ważną rolę w jego życiu odegrały typowe dla Anastazego cechy charakteru.
Był przede wszystkim towarzyski i inteligentny. Jak określił go Włodzimierz
Borowski podczas sympozjum „Sztuka czasu, przestrzeni i wyobraźni” w Pile
w 1988 roku: „Anastazy! Wspaniały, dowcipny, superinteligentna bestia”5. Był
bacznym obserwatorem życia, potrafiącym z każdej sytuacji wyciągać wnioski
(na swój użytek), refleksyjnym i przekornym. Choć w latach 70. i 80. uchodził
za skandalistę, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a także wielki optymizm,
którym potrafił zarażać, zjednywały mu przyjaciół. Zarówno na gruncie towarzyskim, jak i w obrębie sztuki.
Z wielką świadomością odnosił się do swoich działań artystycznych i do ich
ważkości, choć nie lubił o tym rozmawiać. Nigdy nie udało się namówić go na
poważny wywiad. Zawsze obracał to w żart. Podczas wieczornych rozmów
towarzyskich trzeba było być uważnym słuchaczem, gdyż zdarzało się, że
tylko wyrywkowo poruszał wątki istotne dla siebie i swoich działań, po czym
wracał do głównego, towarzyskiego i żartobliwego nurtu rozmów. Potrafił
być bardzo skupiony na swojej pracy. Wykonywał ją z wielkim pietyzmem,
chociaż z pozoru wyglądało to na dziecinną zabawę.
Źródeł działań Wiśniewskiego możemy doszukiwać się w sztuce Dada. To ten
ruch artystyczny, utworzony w 1916 roku przez Hugo Balla i umiejscowiony
w Cabaret Voltaire w Zurychu (oraz niezależnie w innych ośrodkach artystycznych – Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie), a przede wszystkim związani
z nim artyści, stanowili dla Wiśniewskiego główne źródło inspiracji.
Cabaret Voltaire w początkach swojego istnienia był miejscem prezentacji
nowej sztuki: poezji, wystaw, koncertów, odczytów i dyskusji. Hans Richter
(artysta, grafik i malarz, uczestnik działań w ramach Dada), opisując po latach
historię ruchu w swojej książce Dadaizm, pisał: „Nie można zrozumieć Dada,
nie będąc świadom wielkiego napięcia intelektualnego towarzyszącego jego
rozwojowi, […] nie podążając śladem myśli wielkiego sceptyka, jakim był Ball”6.
Dadaizm był ruchem artystycznym wynikającym z frustracji rzeczywistością
okresu I wojny światowej, z poczucia rozpadu porządku cywilizacyjnego, jaki
przyniosła. Jeden z twórców dadaizmu, Marcel Janco, pisał: „Prysła nadzieja
na bardziej sprawiedliwe warunki egzystencji sztuki w społeczeństwie. Ci
spośród nas, którzy świadomi byli tego problemu, czuli na sobie ciężar ogromnej odpowiedzialności. Byliśmy oburzeni cierpieniami i poniżeniem ludzkiej
godności”7.
Twórcy dadaistyczni negowali powszechnie przyjęte ideały i wartości estetyczne. Odrzucali kanony sztuki klasycznej i ówczesne rozumienie dzieła
sztuki. Kontestacje te miały przynieść coś nowego. Prowokacje, drwina, antyprogramowość, przypadek, antysztuka – to były środki, jakimi się posługiwali.
W numerze 3 pisma „Dada” Tristan Tzara zamieścił manifest: „Nie uznajemy
żadnej teorii. Dość już mamy akademii kubistycznych i futurystycznych: laboratoriów idei formalnych”8. Również Richter w owym czasie pisał: „Sztuka nie
jest już poważnym i ważkim wzruszeniem ani sentymentalną tragedią, lecz po
prostu owocem doświadczeń i radości życia”9.

5

A. Mitan, Tytuł roboczy, Warszawa 2009, s. 120.

6

H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986, s. 14.

7

Tamże, s. 36.

8

A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura. Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej, Warszawa 1972, s. 190.

9

H. Richter, dz. cyt., s. 78.
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W Hanowerze, a także na terenie Holandii, działał jeden z najwybitniejszych
artystów dadaizmu, Kurt Schwitters. Był on autorem między innymi serii prac
graficznych zwanych Merz. To właśnie Schwitters był najprawdopodobniej
twórcą, który stanowił największą inspirację dla Wiśniewskiego. Obydwaj
byli buntownikami i działali w podobnych obszarach sztuki (akcje, działalność
wydawnicza itd.). Pomimo różnicy wielu lat, które dzieliły działania tych artystów, podobieństwa – choćby w stylistyce graficznych opracowań ich afiszy,
odezw, komunikatów czy ogłoszeń – są dla mnie zauważalne. Najczęściej były
to druki ulotne, przypominające w swojej typograficznej formie urzędowe
obwieszczenia lub inne informacje skierowane do społeczeństwa. Wydawane i drukowane autorsko, często wielce niedoskonałą techniką. Istotne
treści przedstawiały w formie nie do końca jasnej i czytelnej. Stylistyka tych
graficznych prac – niby urzędowa, ale z wykorzystaniem wycinków prasowych, pieczęci, odręcznych dopisków i z elementami humoru – powodowała
paradoksalną niejednoznaczność w ich odbiorze. Schwitters szeroko rozpowszechniał swoje wydawnictwa i druki, „upychał gdzie mógł swoje książki”10.
Wiśniewski również szeroko głosił swoje hasła, odezwy i publikacje, rozsyłając je pocztą. Ponadto, często rozpowszechniał parafrazy znanych haseł,
na przykład „wszystko, co artysta wypluje, jest sztuką” Schwittersa, głosząc
je jako swoje motto: „Wszystko jest sztuką oprócz tego, co już jest. Wszyscy
są artystami, oprócz tych, którzy już są”11.
Początki działań Wiśniewskiego na polu kontestacji w sztuce to szereg pokazów prezentujących instalacje fallocentryczne. Bardzo trafnie charakteryzuje
te prace Kowalska w swoim tekście Anastazego negacja pozytywna: „Anastazy
Bogdan Wiśniewski zwany popularnie »Anastazym« ujawnił się w życiu
artystycznym stolicy szokującą serią monotematycznych prac o motywie
phallusa. Były one formowane trójwymiarowo w różnych materiałach, w różnych wielkościach i w różnych układach. Epatowanie tematem pozostawało
w integralnym związku z symbolizowaną zawartością treściową drwiącego
komentarza, jaki tym sposobem przyprawiał przejawom życia artystycznego,
a może i nie tylko artystycznego…”12. Pracom tym towarzyszyła atmosfera
skandalu, ale według samego autora były one krytyką i odpowiedzią na obsesyjne skupianie się ówczesnej kultury na „męskości”, pochwale wszystkiego,
co macho.
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H. Richter, dz. cyt., s. 250.

11

A.B. Wiśniewski, Artysta Powspółczesny…, dz. cyt.

12

B. Kowalska, dz. cyt., s. 105.
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Kulminacją tych działań był jego udział i realizacja prac podczas sympozjum
Wrocław 70. Według organizatorów, sympozjum miało być dużym wydarzeniem, uświetnieniem Jubileuszu Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych
do Macierzy i próbą konfrontacji różnych sposobów ówczesnego myślenia
plastycznego, mającą doprowadzić w efekcie do powstania w organizmie
Wrocławia wybitnych dzieł sztuki. Kolegium dwunastu krytyków zaprosiło
do udziału kilkudziesięciu twórców, w tym najwybitniejszych polskich artystów, między innymi: J. Beresia, M. Bogusza, W. Borowskiego, W. Hasiora,
T. Kantora, J. Kozłowskiego, H. Stażewskiego i innych. W tym gronie znalazł
się również młody absolwent wrocławskiej PWSSP Anastazy B. Wiśniewski.
17 marca 1970 roku we wrocławskim Muzeum Architektury otwarto wystawę projektów, które w większości miały zaistnieć w przestrzeni miasta.
O przedstawionej na niej pracy Wiśniewskiego Kowalska pisała: „Na wystawie
projektów kpina nabrała monumentalizmu w konkrecie i przenośni. […] Pojawił się »Pręgierz« – trzymetrowej wysokości phallus w kolorze buduarowego
różu [według autorskiego opisu technicznego, oryginał miał być zrealizowany
w różowym marmurze – W.B.]. Obok tej propozycji pararzeźbiarskiej, bogatej
i wieloznacznej w warstwie komentatorskiej, umieścił Anastazy plan »rozwiązania urbanistycznego« przewidywanego tu »Centrum sztuki«. Projekt ten
opatrzony był hasłem »Precz z plagiatem«. Jedynym wyjściem, by nie popełnić plagiatu – wnioskował Anastazy – jest »zlecenie«. W tym trybie rozdzielał
role uczestnikom Sympozjum. Np. »Zlecenie dla wszystkich twórców: zrobić
widownię dla krytyków. […] Zlecenie dla Marczyńskiego: projekt zapadni.
Zlecenie dla Kantora (zawsze pierwszy): przejść po zleceniu Marczyńskiego
i namówić Wrocławian na to samo«”13. Oczywiście Wiśniewski w swojej
pracy kpił, prowokował i naigrywał się. Burzył powagę owego sympozjum
i rozwiewał oczekiwania, że jedno takie spotkanie może przynieść pozytywne
rezultaty.
Pręgierz i Zlecenia dla artystów Wiśniewskiego wzbudzały w odbiorcach wiele
kontrowersji. Andrzej Kostołowski na łamach „Odry” pisał: „Walkę, którą prowadzi Anastazy trudno ująć inaczej niż w kompleksowy program, w którym
mieszają się intencje, elementy tzw. dzieła sztuki oraz pokazy, czy też egocentryczne akcje eksponujące postać samego artysty. Jest to więc walka, w którą
zaangażowany mocno jest »mit Anastazego« i w której rysuje się on nader podejrzanie. […] Prowokacje Wiśniewskiego zawarte są w niemożności wyjścia
autora poza dialog i mimesis. Naśladuje »źle«, drażni swych poprzedników.
Dostrzegając to, potęguje atmosferę sporu poprzez kpinę, sięgającą coraz dalej. Traktuje poważnie te chwyty awangardy, które są w swej istocie ironiczne.
Innym razem kpi ze zbyt uduchowionych programów. Pisze rozliczne manifesty, demonstruje swój stosunek do aktualnych dylematów i sporów poprzez
określone akcje towarzyszące wystawom. Podczas Sympozjum Wrocław 70.
wiesza w ramach ekspozycji planszę ze zleceniami dla różnych przedstawicieli
naszej sztuki obecnych na tej imprezie. Pragnie nawiązać dialog ze wszystkimi
i ściągnąć dużo gromów na swoją głowę. Nie może uniknąć tych kontaktów,
ponieważ marzy zapewne o tym, aby po pogodzeniu się z uprzednio zaatakowanymi, zbudować kiedyś jakieś gigantyczne dzieło przyszłości”14.
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B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1980, Warszawa 1988, s. 201.
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A. Kostołowski, Podłączenie, „Odra”, nr 2, 1971.
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Anastazy B. Wiśniewski, Pejzaż obojętny n 56, 1983

Anastazy B. Wiśniewski, Płytnica, 1978, fot Wojciech Beszterda
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Magdalena Hniedziewicz, pisząc na ten temat w „Kierunkach”, podkreślała
kpiarski charakter tych prac, ale przyjmowała postawę asekuracyjną: „Pokazał
[Anastazy – W.B.] projekt mający w sobie wiele drwiny, zarówno z poszczególnych postaci tzw. »środowiska«, jak i z samego sympozjum. Odbiorcy
przyjęli postawę wyczekującą, typu »no może to i ciekawe, trzeba zobaczyć
co z tego wyniknie«”15.
Kolejną, dużą i głośną akcją manifestującą jego postawę jako kontestatora
ówczesnych oficjalnych działań artystycznych (a także społecznych) był
zorganizowany przy współudziale Wiśniewskiego w Elblągu w 1971 roku
Zjazd Marzycieli. Była to czwarta edycja Biennale Form Przestrzennych, ale
w całkowicie nowej odsłonie. Według organizatorów formuła zjazdu obejmowała różne formy działania twórczego, które ujawniały autorską, artystyczną
koncepcję o charakterze programowym, choćby tylko jako zapis „marzenia”.
Prezentowano więc realizacje przestrzenne, dokumentacje filmowe i fotograficzne, działania i ekspozycje plenerowe, odczyty itd.
Prezentowane podczas tego przedsięwzięcia prace Wiśniewskiego były manifestacją jego postawy. Jak sam podaje w opisie zamieszczonym w książce
Teoria do widzenia: „Anastazy zjawił się w Galerii w trzecim dniu Zjazdu dość
wcześnie, bo już o 9.00 rano. Pierwszą czynnością, którą sumiennie wykonał,
było pozdejmowanie zawieszonych w poprzednim dniu przez Stanisława
Dróżdża kartek z napisem »nie czytać«. Następnie na obszernej tablicy wywiesił 26 stron Wytycznych KC PZPR na VI Zjazd Partii uchwalonych na posie
dzeniu plenarnym w dniu 4 września 1971 r. »O dalszy socjalistyczny rozwój
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej«. Po tej czynności począł ostentacyjnie
odkurzać własne prace, zawieszone w Galerii 1 maja 1971. Odkurzonymi pracami były płótna na blejtramach pomalowane różową farbą z następującymi
napisami:
IZBA PAMIĘCI – GALERIA „TAK”
„NO” – OBJET D’ARTDIALOG Z MASAMI – OBJET D’ARTPOLSKI
ROBOTNIK – OBJET D’ARTOBYWATELE – RODACY – OBJET D’ART
– ODEZWA DO LUDNOŚCI
TAK – KREW – NA – MARNE – NIE ŻYCIE CODZIENNE – OBJET
D’ART.
Również w tym dniu A. Wiśniewski wręczył uczestnikom Zjazdu specjalne
wydawnictwo »Zeznania kontestatora«”16.
Przytoczony powyżej opis działań Wiśniewskiego ma niewątpliwie charakter
doniesienia, milicyjnego raportu, notatki służbowej napisanej przez tajniaka.
Wręczona uczestnikom zjazdu broszura Zeznania kontestatora jest prawie
w całości (poza ilustracjami zdjęciowymi) zbiorem takich notatek – doniesień
na siebie samego lub donosów o zauważonych sytuacjach.
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Prac Wiśniewskiego zaprezentowanych na elbląskim Zjeździe Marzycieli nie
sposób odbierać inaczej niż w kontekście relacji społecznych ówczesnego
układu władza-społeczeństwo. Rok 1971 to krótko po wydarzeniach Grudnia
‘70 w Gdańsku, a także w Elblągu, gdzie podczas społecznego protestu życie
straciło kilkadziesiąt osób. Nawiązanie przez autora do tych zdarzeń, posłużenie się kpiną z partyjnych uchwał i wytycznych, z prób siłowego uregulowania
obywatelom życia (prób często absurdalnych), nadaje tym pracom istotnego
znaczenia. Wpisuje je to w powstający wówczas dopiero u nas nurt „sztuki
interwencyjnej”. Od tego czasu nie tylko życie kulturalne i artystyczne, ale
także absurdy życia społecznego stanowić będą artystyczną pożywkę dla
Wiśniewskiego, materię wykorzystywaną w jego twórczych działaniach
wielokrotnie.
Za przykład niech służą Rozmowy indywidualne [1972] – akcja zrealizowana
w Galerii ZSP przy Uniwersytecie Warszawskim. „W sali udekorowanej czerwonymi i biało-czerwonymi flagami, za stołem przykrytym czerwoną tkaniną
przyjmował Anastazy gości pojedynczo, a gdy kolejno każdy z nich przekraczał
próg pomieszczenia, rozlegały się tony »Międzynarodówki« tak ogłuszająco,
że jakakolwiek wymiana słów z artystą nie wchodziła w rachubę”17. Akcja
ta reklamowana była rozwieszonymi przed galerią dużymi transparentami
w barwach narodowych. Dodatkowy afisz informował, że w ramach Rozmów
indywidualnych profesorowie będą przyjmowani w godz. 10.00–12.00, a studenci 18.00–20.00.
Wyżej wymienione działania, jak i późniejsze – Czerwony worek [1972], Partia
proponuje [zrealizowana wspólnie z L. Przyjemskim w Warszawie, 1972] czy
udział Nieistniejącej Galerii TAK w pochodzie pierwszomajowym – pokazywały, że wydarzenia roku 1970 (a później także 1976) odbijały się echem
w racach Wiśniewskiego, również w formie komunikatów i haseł wysyłanych
pocztą. Głosił on w nich, że surowo zabrania się strzelać do ludzi, że przelana
krew poszła na marne itd. Znaczącym w tym kontekście wydaje się fakt,
iż działania takie podjął artysta, który wcześniej (w 1969 roku) deklarował
w jednej ze swoich mail artowych odezw: „Sztuka, sztuka, sztuka, żadnej
polityki – Anastazy W.”.
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B. Kowalska, Przypomnienie Anastazego B. Wiśniewskiego, „Format”, nr 65, 2012, s. 89.
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Anastazy, będąc nieustająco obecny na wielu polach, niepokoił i ośmieszał.
Korzystał z funkcjonujących w życiu mechanizmów, aby przy ich pomocy
prowokować i insynuować. Ironizując i kpiąc, posługiwał się prostą z pozoru
metaforą, żeby odsłaniać absurdy ówczesnej rzeczywistości. „Artysta wyszydzał zakłamanie, kabotyństwo i brak autentyzmu. Nie była to postawa
negacji, ale rodzaj afirmacji z domieszką ironizującej groteski demaskującej
wiele, a m.in. zbyt wyniosłe koturny i obrzędową powagę, szczególnie natrętnie obecne przy wszelkich okazjonalnych celebracjach”18.
W tę charakterystykę znakomicie wpisywały się kontestujące wystąpienia
publiczne Anastazego. Jednym z pierwszych – a zarazem znaczniejszych –
było wystąpienie w 1971 roku w Zgorzelcu podczas sympozjum o aktualnej
sytuacji w sztuce polskiej. Wiśniewski poprosił organizatorów o głos w dyskusji i podczas swojego wystąpienia przez 30 minut milczał, nie pozwalając
odebrać sobie głosu. Tak sam o tym wystąpieniu pisał w jednej z „notatek
służbowych” z Zeznań kontestatora: „w godzinach wieczornych wykonałem
odczyt 30 minutowy w obcym języku pt. »Sytuacja w sztuce« niektórzy
mnie nie zrozumieli i dyskutowali o sprawach lokalnych oburzony znowu był
Pan Ekwiński a Pan Ludwiński zauważył u mnie kryzys jedynie Pani Urszula
Czartoryska powiedziała dlaczego się mnie czepiają może słusznie bo przez
30 minut milczałem jedynie na początku odczytu trochę popłakiwałem
[pisownia oryginalna – W.B.]”19.
Podobny charakter miał odczyt Wiśniewskiego Woda we współczesnym
malarstwie polskim, który był wygłoszony podczas XI Spotkania artystów,
naukowców i teoretyków sztuki Osieki 73. Autor podczas odczytu milczał oraz
ilustrował swoje milczenie zdjęciami, na których przedstawiał różne formy
przelewania wody „z pustego w próżne”. Pokazywał wylewającą się z wiadra
wodę, cieknące krany, prysznice.
Henryk Waniek tak pisał o milczących wystąpieniach Anastazego: „W uczonej
dyskusji na temat mediów artystycznych, po referacie Stefana Morawskiego,
Wiśniewski przemilczał pełne pięć minut żądając, aby jego milczenie traktować jako głos w dyskusji. W dziedzinie milczenia Wiśniewski został wybitnym
specjalistą. Pamiętam, jak odwiedziwszy mnie przed laty, milczał sześć godzin.
Zupełnie tak, jakby status artysty pozwalał mu na uprawianie tej właśnie
dyscypliny”20.
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Wystąpienia takie powtarzał Wiśniewski w latach 70. wielokrotnie i przy
różnych okazjach. Często były odbierane jako wygłup lub żart. Dla autora
były jednak kolejnymi akcjami, mającymi na celu ośmieszenie powagi większości publicznych spotkań, które w owym czasie się odbywały. Trafnie
odczytywała intencje autora Hniedziewicz, pisząc: „Bo Anastazy jest artystą
i to co robi naprawdę mieści się w ramach działalności artystycznej. […] Widzi
niebezpieczeństwo śmiertelnej powagi w traktowaniu KAŻDEGO wystąpienia artystycznego, niebezpieczeństwo stawiania kapliczek wokół każdej
manifestacji [podkreślenie – M.H.]. I myślę, że ma tu bardzo dużo racji”21.
Wiśniewski sam siebie określał jako twórcę, ale także jako krytyka i teoretyka
sztuki, konsekwentnie konstruującego swoją „filozofię” artystyczną. W latach
70. mail art był obszarem artystycznym, który pozwolił mu w pełni wykorzystać i rozwinąć wszystkie cechy, którymi był obdarzony: spostrzegawczość,
krytycyzm, ironię, paradoks, lakoniczność wypowiedzi. Wielokrotnie stosował w swoich pracach celne sentencje, hasła czy przypowiastki filozoficzne.
Wykorzystywał też w nich wielki arsenał machiny biurokratycznej: pieczątki
(wykonane samodzielnie z gumki „myszki”), numery ewidencyjne, parabiurowe formularze, sygnatury itd. Realizował swoje komunikaty, wykorzystując
technikę „małego drukarza” (dziecięcą drukarenkę), a zawierały one także
cytaty, fragmenty artykułów prasowych, fotografii, kopie powielaczowe lub
ksero, odręczne dopiski itd. Wszystkie one miały dokładne oznaczenia co do
autorstwa, daty, techniki wykonania, na przykład maszyna do pisania, człowiek, idea, ksero, tusz, pędzelek, foto, malarstwo.
Wraz z Andrzejem Partumem Wiśniewski należał do prekursorów mail artu
w Polsce. Artystyczne prace Wiśniewskiego dzięki mail artowi mogły zaistnieć w szerokim odbiorze. Jak sam wspominał w swoich rękopisach, to dzięki
sztuce poczty, którą posłużył się intuicyjnie jako pierwszy w kraju, mógł rozpowszechniać swoje dokonania. Od początku lat 70. posługiwał się tą formą
komunikacji z licznym gronem artystów i krytyków sztuki, zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Poprzez mail art przekazywał swoje twórcze idee, komunikaty
i dokumentacje akcji artystycznych. Bardzo często z kpiną odnosił się do
różnych artystycznych sytuacji tamtych lat. Z wielką konsekwencją Anastazy
wykonywał, przedstawiał i rozsyłał pocztą bardzo wiele prac, a wiele z jego
komunikatów dotyczyło także tematów społecznych.
Przytoczę tu tylko kilka najbardziej znaczących, które wzbudzały największy
rezonans. W pracy Świat jako OBJET D’ART [1970] na kopii konturowej mapy
fizycznej świata autor umieszcza pieczęć „D’Anastazy Wiśniewski – objet
d’art”, anektując tym samym powierzchnię całego globu jako obszar swoich
artystycznych działań. Była to odpowiedź na ogłoszenie przez Smithsona
półwyspu Jukatan dziełem sztuki. Inna praca z tego okresu to Godzina „W”
sztuki polskiej – mail art, w którym Wiśniewski umieścił tekst: „śp. Galeria TAK
ogłasza godzinę »W« sztuki polskiej w całym kraju Poland”. Graficzne opracowanie tej treści przypomina do złudzenia nekrolog, pogrzebową klepsydrę.
Forma, jaką nadał autor tej pracy, świadczy o jego przeświadczeniu, że sztuka
polska umiera.
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Inna z prac to ulotka dotycząca akcji Przyjaciele. Na arkuszu A4 umieścił
Wiśniewski winietę wrocławskiej galerii Pod Mona Lisą, pod nią kopię artykułu Kostołowskiego Podłączenie (z „Odry” 1971) oraz kilka legitymacyjnych
fotografii. Są na nich: szatniarz z klubu, pani z klubu, koleżanka z Wrocławia.
Są też portrety: J. Ludwińskiego (opisany jako OBJET D’ART), czarne, wolne
miejsce na portret Wiśniewskiego (OBJET D’ART), A. Kostołowski (OBJET
D’ART). Pod jego zdjęciem jest jeszcze umieszczony podpis wykonany pędzelkiem, niby to dziecięcą ręką, „pomyłka”. Działanie to (umieszczenie portretu
z podpisami „Objet d’art” i „pomyłka” w zestawieniu z artykułem prasowym)
świadczyło dobitnie o sympatiach i antypatiach, jakie autor miał i budził
wśród krytyków sztuki.
Legitymacja wariata – to praca tekstowa (rodzaj opisu akcji), w której autor
przedstawia motywy swojego działania wobec Jerzego Putramenta, redaktora naczelnego „Literatury” w 1981 roku. Wiśniewski po przeczytaniu tekstu
Putramenta dotyczącego relacji z jakiegoś sympozjum, natychmiast wysyła
mu „legitymację wariata” (oczywiście w formie oficjalnej legitymacji służbowej). Putrament na łamach swojego pisma w lekceważący sposób odpowiada,
że jakieś „drobnoustroje” próbują go podgryzać itd. Wiśniewski ponownie
więc wysyła Putramentowi legitymację, tym razem „legitymację normalnego
człowieka”, z zaleceniem, aby okazywał ją po każdym swoim wystąpieniu. Kolejna praca to Przy-u-pomnienie [1979] – komunikat, w którym autor zestawia
ze sobą dwa zdjęcia. Jedno z nich jest dokumentacją poznańskiej akcji Sen
Wiśniewskiego z 1969 roku, a na drugim akcja Śnienie Natalii LL z 1979 roku.
Pomiędzy tymi fotografiami Wiśniewski stawia własnoręcznie wykonaną pieczęć „Przy-u-pomnienie”. Zestawiając te dwie fotografie ilustrujące podobne
akcje, podkreślając 10 lat różnicy, jakie je dzielą i dodając jednowyrazowy
komentarz (pieczęć), Wiśniewski stawia siebie w roli cenzora oraz archiwisty,
który wszystko pamięta.
O tym aspekcie działalności Wiśniewskiego Kostołowski w 1970 roku pisał:
„Jednym z największych sojuszników A.B. Wiśniewskiego staje się poczta,
dzięki której przesyła on zainteresowanym swoje kolejne wersje interpretacji,
zamierzeń, publikacji”22. Waniek dostrzegał zaś, że „W swoich mail artach Wiśniewski rozwinął ożywioną działalność »epistolograficzną«, przy czym była
ona czymś więcej niż osławiony mail art, o bezsensie którego pisał kilkakrotnie
Andrzej Osęka. Rozsyłał pocztą swe publikacje drukowane techniką »Małego
Drukarza«, w których lapidarnie reagował na aktualności ze świata sztuki”23.
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Osobą, którą najbardziej oburzały mail arty Anastazego (więc odnosiły zamierzony skutek), był wspomniany Osęka, który pisał w „Kulturze”: „Od pewnego
czasu otrzymuję za pośrednictwem poczty dzieła sztuki konceptualnej. […]
Odbite na dziecinnej drukarence albo metodą kserograficzną hasła, napisy,
niby to wezwania do czegoś, niby to przestrogi: »Galeria R.K., Wrocław.
Żadnych wyjaśnień nie będzie, wznawia się rajd dookoła«. Albo: »Anastazy
W. Nieczynna (?) pracownia kontestatorska«. Albo: »200 m. Ambulatorium
sztuki. Bezbolesne pukanie w czoło«. Mowa jest czasem o tym, że nastąpił
koniec sztuki, że z cywilizacją jest niedobrze, że biada ludziom, którzy nie maja
żadnych wątpliwości etc. Dominuje w tych tekstach atmosfera niefrasobliwej
prowokacji, intelektualnego żartu. […] Dziwne wydawać się może jednak to,
że przedstawiciele sztuki konceptualnej, zamiast działalność swoją ograniczać
do kręgu znajomych – wysyłają wspomniane karteczki do ludzi takich jak ja,
do krytyków, zawodowych sprawozdawców prasowych”24.
Twórczość Wiśniewskiego w nurcie mail artu trwała przez całe lata 70., do
początku lat 80. XX wieku. Wykonał on w tym czasie około 100 prac, które
w przeważającej części były nośnikiem jego artystycznych idei. Inna grupa
to mail arty o charakterze interwencyjnym, krytycznie odnoszące się do
ówczesnego, oficjalnego życia artystycznego. Były też takie, które dotyczyły
spraw politycznych i społecznych. Wartość tych prac trafnie określił Waniek,
pisząc: „To nie artystyczne figlowanie, ale coś bardziej istotnego wyznacza
jego [Wiśniewskiego – W.B.] działaniom właściwy sens. I w całym jego pozornym błazeństwie sens ten jest obecny”25. Sporą część swojej twórczości
dotyczącej sztuki poczty na początku lat 80. Wiśniewski zgromadził, udokumentował i przygotowywał jako makietę książki Teoria do widzenia. Niestety,
książka ta nie ukazała się drukiem, istnieje tylko w prywatnych archiwach jako
zbiór fotografii.
Lata 70. były również okresem parainstytucjonalnych działań kontestatorskich artysty. Wynikły one z faktu, że na przełomie dekad Wiśniewski natrafiał na opór i przeszkody w możliwościach prezentacji swoich artystycznych
realizacji. Dotyczyło to pewnych ośrodków i niektórych oficjalnych instytucji
kultury. Pisemne ślady takich konfliktów (na przykład z prezesem bydgoskiego
okręgu ZPAP) można znaleźć wśród „notatek służbowych” zamieszczonych
w publikacji Zeznania kontestatora. Taki stan rzeczy stał się impulsem do
powołania przez Wiśniewskiego oraz Leszka Przyjemskiego w 1970 roku
Nieistniejącej Przytakującej Galerii TAK. O istnieniu „nieistniejącej” galerii
autorzy poinformowali liczne grono polskich artystów i krytyków sztuki
poprzez rozesłany pocztą afisz. Oznajmiali w nim, że Galeria TAK siedzibę
swoją ma w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, że kierownictwo
„być może artystyczne” sprawują A. Wiśniewski i L. Przyjemski. Galeria prosi
o zgłaszanie wszelkich poczynań artystycznych, a czas zrobi swoje.

24

A. Osęka, Zgodnie z zasadami, „Kultura”, nr 27, 1971.

25

H. Waniek, dz. cyt., s. 160.
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Anastazy B. Wiśniewski, Wszystko co rozłożone, 1971, 1988, 1995
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W owym czasie takich autorskich galerii (poza oficjalnymi strukturami upowszechniania sztuki) powstawało znacznie więcej. W 1971 roku Andrzej
Partum w swoim warszawskim pokoiku lokuje Biuro poezji. Jak głosił Partum:
„Biuro posiada charakter kreacyjny i autorytatywny. Nie porządkuje rzeczy,
nie kupuje i nie sprzedaje. […] Rejestruje fakty twórcze. […] Prowadzi działalność myśli awangardowej, mając na względzie przede wszystkim własne
dobro”26.
W tym samym roku Andrzej Kostołowski i Jarosław Kozłowski stworzyli
pozainstytucjonalną „sieć galerii”. Jak cytuje Grzegorz Dziamski w swoich
Szkicach o nowej sztuce, według autorów ową „sieć galerii” miały stanowić
„mieszkania prywatne, pracownie i inne miejsca, w których pojawiają się
propozycje sztuki. […] Sieć nie ma punktu centralnego i pozbawiona jest
koordynacji, punkty sieci znajdują się w różnych miastach i krajach, między
poszczególnymi punktami istnieje kontakt polegający na wysyłaniu koncepcji,
projektów, zapisów oraz innych artykulacji, która to wymiana umożliwi im
równoległą prezentację we wszystkich punktach sieci”27.
Powstają też inne galerie powoływane przez artystów i teoretyków sztuki: we
Wrocławiu Jerzy Ludwiński zakłada Ośrodek Dokumentacji Sztuki, Andrzej
Lachowicz – Galerię Permafo; w Poznaniu Jarosław Kozłowski – Akumulatory
2, a w Lublinie Andrzej Mroczek – Labirynt.
Powołana przez Wiśniewskiego Nieistniejąca Przytakująca Galeria TAK (wraz
z późniejszymi mutacjami – Niezależna Galeria Nieistniejąca NIE, Galeria TAK
i NIE) stanowiły dla ich autora nową przestrzeń do artykułowania swoich
idei i publicznego ujawniania na szerszą skalę swojej artystycznej twórczości.
Często też wykorzystywał on tę przestrzeń do wyrażania swoich krytycznych
spostrzeżeń wobec ówczesnego życia artystycznego i realiów społecznych.
Ta nieistniejąca w rzeczywistości galeria stwarzała (dzięki konsekwentnym
i uporczywym działaniom twórcy) pozory realnego istnienia. Posiadała swoje
pieczęcie, adresy i swoje agendy: Bibliotekę Galerii TAK, Izbę Pamięci Galerii
TAK, Archiwum. Często występowała jako wydawca broszur, katalogów,
ulotek itd.
„Podstawowym przejawem istnienia a zarazem aktywności Galerii TAK i NIE
były rozsyłane przez nią informacje, wzorowane często na urzędowych
drukach, zaproszenia na wernisaże, na organizowane przez galerię plenery
(odbywające się w promieniu x od zaproszonej osoby), powiadomienia o koncertach (np. o obejmującym cały kraj koncercie na dziesięć tysięcy ptaszków),
wystawach (wystawa na szosie Bydgoskiej, gdzie pokazywane były prace
1 2, 3…) i innych inicjatywach. […] Wysyłkami tymi, ironicznie komentującymi
bieżące wydarzenia artystyczne, […] galeria A. Wiśniewskiego dokumentowała swoją obecność w polu sztuki aktualnej”28.
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Galeria TAK rodziła się nie bez przeszkód. W owych czasach powoływanie
do życia bytu, jakim była niezależna i nieistniejąca galeria, wywoływało opór,
zarówno ze strony władz, jak i lokalnego środowiska. Jak pisał twórca galerii,
„[...] w kwietniu 1970 na makiecie Galerii »Tak« oraz wystawy »Tak« znalazły się
pieczątki cenzora cały czas przeszkadzał nam w robocie nijaki prezes puciata
popierany przez środowisko mimo to dzięki dzielnej postawie drukarzy ze
S-ni »Drukator« z Bydgoszczy druk Galerii TAK ujrzał światło dzienne ku
zdumieniu prezesa”29.
Po latach, w 1995 roku, Wiśniewski wspominał tamten czas:
„Swoje prace artystyczne powstałe w latach 70. upowszechniałem poprzez
powołane przeze mnie, na mocy własnej wyobraźni, »Nieistniejace Galerie
TAK i NIE«. Te ponadprzestrzenne i nieistniejące fizycznie w uznawanym
dotąd układzie galerie-pojęcia, zaistniały w świadomości licznych odbiorców.
[…] Jak bardzo ówczesna rzeczywistość była nieprzychylna takiej erupcji
pomysłów i wyobraźni twórczej, świadczy nakaz zlikwidowania nieistniejącej
w materialnym bycie galerii”30.
Aktywność Wiśniewskiego pod szyldem Galerii TAK (nawet nieistniejącej),
pozwalała mu na nadanie swoim działaniom paraformalnego charakteru.
Instytucjonalne mechanizmy i metody postępowań, cała „biurokratyczna
machina” chętnie wykorzystywana przez autora, stanowiły zasłonę i „tarczę
obronną” przed atakami z zewnątrz. Jak celnym posunięciem było stworzenie
przez Wiśniewskiego wirtualnej galerii, najlepiej świadczy fakt, że artysta do
lat 90. posługiwał się jej szyldem.Ważną cechą artystycznej aktywności Wiśniewskiego była dwutorowość jego działań. Z jednej strony był praktykiem,
artystą, który swoją twórczą pracą wprowadzał teorie w artystyczne życie.
Z drugiej natomiast sam te teorie i koncepcje artystyczne tworzył („negacja
pozytywna”, „tapeart”, „wyzwalanie wyzwolonego”, „sztuka powspółczesna”).
Były one pojemne na tyle, że mogły się w nich mieścić twórcze dokonania
zarówno jego, jak i wielu innych artystów. Był w swoich działaniach konsekwentny, zdeterminowany i wiecznie młody. Jak mówił w wywiadzie udzielonym redaktorowi „IKP” w 1983 roku:
„Każdy musi przebyć setki barier związanych nawet nie z samą sztuką, a wręcz
natury organizacyjnej. Ja sam deklaruję swą przynależność do młodego ruchu
artystycznego, ponieważ nie jest to związane z wiekiem, lecz w większym
stopniu z podejściem do twórczości. Chodzi tu o swobodne poszukiwania
artystyczne z dość wyraźnie zaznaczonym śladem swego działania i własnej
osobowości. Za takim podejściem do sztuki byłem i jestem. […] Red.: Co pana
interesuje poza sztuką? A.B. Wiśniewski: NIC!”31.
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A.B. Wiśniewski, Zeznania…, dz. cyt.
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A.B. Wiśniewski, Artysta Powspółczesny…, dz. cyt.
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J. Utkin, W stronę sztuki…, „IKP”, nr 264 z dnia 10 października 1983, Bydgoszcz 1983.
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Całe swoje życie poświęcił więc sztuce. Ze sposobu na życie zrobił sposób
na sztukę. Pozornie mogło wydawać się, że Wiśniewski „nigdy i niczego nie
traktował poważnie. Dotyczyło to także samego siebie, ludzi, z którymi był
związany i własnego życia. Jedynie sztuka, taka, jaką ją wymyślił, drwiąca,
ironiczna, epatująca i prowokacyjna, od początku jego działań aż do ich końca
była dla niego ważna. Dla niej był gotów wszystko poświęcić i robił to”32.
Choć niniejszy artykuł jest tylko częścią większej pracy monograficznej
i przybliża jedynie fragment szerokiego i bogatego dorobku artystycznego
i teoretycznego Anastazego B. Wiśniewskiego, nie sposób nie postawić na
zakończenie pytania: co z tego dorobku pozostało? Jak jest on dziś oceniany
i jakie wartości zawarte w tej spuściźnie są na tyle nośne i trwałe, że współcześni artyści zechcą je podejmować (jeżeli w ogóle zechcą) i interpretować
na swój sposób? Ilu ich może być i jaki zakres mogą mieć ich działania? Do
nielicznego grona twórców, którzy zetknęli się z twórczością Wiśniewskiego
i postanowili odnieść się do niej w swoich artystycznych działaniach należy
Zbigniew Libera. W swoim cyklu Mistrzowie, zrealizowanym i eksponowanym
w 2004 roku w łódzkim Atlasie Sztuki, Libera prezentował serię prac, które
zrealizowane były w formie gazetowych artykułów (w graficznej stylistyce
znanych polskich tytułów prasowych: „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Przekroju”). Były to materiały prasowe, które tak naprawdę nigdy nie powstały
i nie były nigdzie publikowane. To Libera stworzył je sam jako wystawowe
prace.
Były to artykuły i wywiady ze znaczącymi dla niego postaciami polskiej
sztuki, między innymi Partumem, Świdzińskim, Kulik, Wiśniewskim i innymi.
Zdaniem autora, ujęci w cyklu Mistrzowie artyści to panteon wybitnych,
lecz niedocenionych, czy wręcz zapomnianych artystów, którzy odegrali
największą rolę w polskiej sztuce. W pracy pod tytułem Zachęta wydaje
„Zaświadczenia” (artykule niby to z „Polityki”), poświęconej Wiśniewskiemu,
Libera przedstawia relacje z wyimaginowanej wystawy, która to miała się
odbyć w warszawskiej Zachęcie. W artykule tym autor wymienia liczne
dokonania artystyczne Wiśniewskiego, przedstawia „Anastazego jako
pierwszego prawdziwego kontestatora wśród polskich artystów, […] bohatera
sztuki lat 70. Jako artystę, bez którego sztuka do dziś tkwiłaby w okowach
jałowego, oderwanego od życia formalizmu”33.Jak wyprzedzające swoje czasy
były niektóre z dzieł Wiśniewskiego, świadczy realizacja przez Maurycego
Gomulickiego w 2010 roku pracy pt. Różowy obelisk (40 lat po Pręgierzu
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Anastazego). Był to różowy, sporych wymiarów pionowy obiekt o fallicznym
kształcie. Stanął na poznańskim Starym Rynku przed Galerią Arsenał. Dla
Gomulickiego była to „okazja, by kontestować jeszcze jedną ikonę cierpienia
i poniżenia, by spróbować stworzyć paralelny monument ku chwale witalności i zmysłowej radości”34. „Spiskowcy rozkoszy” – tak Aneta Rostkowska
zatytułowała zauważone i zmieszczone na swoim blogu analogie pomiędzy
tymi dwoma realizacjami. Dalej pisze: „Absolutnie nie podważam oryginalności pomysłu M. Gomulickiego. Powstał on wszak w innym kontekście. Ale
zestawienie go z projektem Wiśniewskiego uważam za ciekawe, zachęcam do
porównań...”35. Jak zapewniał ją w internetowej korespondencji Gomulicki, nie
znał on wcześniejszej pracy Wiśniewskiego. Określił ją słowem: „klasa”.

34

Zob. [http://jagiellonian.academia.edu/AnetaRostkowska/Papers].

35

Tamże.
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Najbardziej rozpoznawalne prace Indrė Šerpytytė
to te, w których podejmuje wątki związane
z historią Litwy. Zwracają one uwagę nie tylko
rzadko spotykaną tematyką, ale przede wszystkim specyficznym podejściem artystki, które
wyróżnia ją na tle innych twórców dotykających
totalitarnej przeszłości krajów postsowieckich.
Dla Šerpytytė sprawą kluczową jest znalezienie odpowiedniej formy, która
będzie stanowiła zwieńczenie długiej pracy nad projektem i najlepiej wyrazi to, co chciałaby w nim przekazać. Artystka urodziła się w 1983 roku
w Połądze na Litwie. Od 1997 roku mieszka w Londynie, gdzie ukończyła
Royal College of Art. Mimo że od 14. roku życia funkcjonuje poza krajem
pochodzenia, często mówi się o niej jako o artystce litewskiej, z czym sama
nie do końca się zgadza. W swoich pracach podejmuje tematy związane
z historią rodzinną i politycznymi dziejami Litwy, lecz zainteresowanie tymi
wątkami wynika u niej bardziej z potrzeby poszukiwania tożsamości i próby
zrozumienia miejsca, z którego pochodzi, niż z identyfikowania siebie samej
jako Litwinki1. Łączy wątki prywatne i historię zbiorową, aby lepiej zrozumieć wydarzenia z przeszłości. Podejmowanie tego typu zagadnień wpisuje
ją w szerszą grupę artystów z Europy wschodniej, którzy opuściwszy kraje,
z których pochodzą, próbują budować swoją tożsamość poprzez odnoszenie
się w pracach do historii tych miejsc.
Według Šerpytytė, we wschodniej Europie wszechobecne jest doświadczenie
systemu totalitarnego, a współczesne pokolenia starają się przepracowywać
historię, która była obecna w opowieściach ich rodziców2. Pomijając partykularne historyczne aspekty, zagadnienia poruszane w jej pracach są dość
uniwersalne – wpływ przeszłości na teraźniejszość, sposób w jaki wydarzenia
polityczne oddziałują na jednostkę i kwestie związane z traumą i pamięcią
zbiorową3.XX wiek to otchłań obrazów cierpienia. Za przełomowy pod
tym względem można uznać rok 1945, w którym świat obiegła realistyczna
dokumentacja tego, co odkryto po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych.
Jak twierdzi Georges Didi-Huberman, rozpoczęła się wówczas „nowa epoka
doświadczenia wizualnego – epoka »nauczania przez horror«, które sprzymierzone rządy postanowiły wprowadzić w życie i które czasopisma z całego
świata, podobnie jak i filmowe wiadomości, również intensywnie realizowały.
Od tamtej chwili obrazy fotograficzne stały się, na dobre i na złe, integralną
częścią pamięci o obozach”4.

1.

I. Šerpytytė (prywatna rozmowa z artystką, 2017).
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C. Harding, Visible Memories: Reclaiming the relics of the Soviet era, „British Journal of Photography” [dostępne online:
http://www.bjp-online.com/2016/09/visible-memories-reclaiming-the-relics-of-the- soviet-era].
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Doświadczenie to było szokiem, ale jak słusznie zauważa Susan Sontag
w O fotografii, „kiedy się już widziało takie zdjęcia, wkroczyło się na drogę,
na której obejrzeć można więcej – coraz więcej”5.Badaczka zauważa, że o ile
początkowo obrazy te szokowały, o tyle po trzydziestu latach nastąpił stan
nasycenia. W międzyczasie ludzkość obejrzała nieprzebraną liczbę fotografii
nędzy i cierpienia i oswoiła się z nieszczęściem, „skutkiem czego najpotworniejsze sceny wydają nam się całkiem zwyczajne, opatrzone, odległe (»to tylko
fotografia«) i nieuniknione. […] fotografia »zaangażowana« uczyniła przynajmniej równie wiele dla uśpienia sumień co dla ich rozbudzenia”6. Dlatego, aby
mówić współcześnie o wydarzeniach traumatycznych, zarówno bliskich, jak
i odległych, należy poszukiwać alternatywnych sposobów ich wyrażania.
Zadaniem artysty jest znalezienie nowej narracji, albowiem – jak w opracowaniu Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce
krytycznej zauważa Izabela Kowalczyk – kultura wizualna staje się coraz ważniejsza dla tego, by mówić o historii7.Indrė Šerpytytė uważa, że fotografia dokumentalna i reportaż są niewystarczające, by poruszać wspomniane tematy.
Według niej, tego typu obrazy ukazują jedynie moment w historii, a tej nie da
się w ten sposób opowiedzieć ani zinterpretować. Dla artystki historia nie jest
pojedynczym wydarzeniem, a zbiorem, którego nigdy w pełni nie pojmiemy.
Sztuka dotykająca tych kwestii powinna być takim samym procesem, o jakim
możemy mówić w przypadku historii oraz jej przepracowywania8.
To procesualne podejście odgrywa bardzo ważną rolę chociażby w cyklu
(1944–1991) [2009–2015]. Praca nad tym projektem zajęła lata i przebiegała
wieloetapowo: poszukiwanie obiektów w archiwach, fotograficzna dokumentacja odnalezionych domów – niegdyś katowni bezpieki – wysyłanie zdjęć
do stolarza, który robił z nich obiekty i ostatecznie ich fotografowanie.
W jednym z wywiadów Šerpytytė mówi, że kiedy myśli się o jakiejś opowieści
z przeszłości, staje się ona mitem przez jej ciągłe przetwarzanie: jakieś elementy umykają, coś jest dodawane, opowiadane inaczej9. W sposobie pracy
nad (1944–1991) w pewnym sensie powtarza ten proces i ukazuje to, jak jej
zdaniem wygląda historia dziedziczona.
Określenie „historia dziedziczona” jest warte uwagi ze względu na kontekst,
w jakim używa go Šerpytytė. Korzysta z niego, kiedy mówi o historii, którą
dziedziczymy w opowieściach naszych rodziców i dziadków, żyjąc i dorastając
w pewnym środowisku. Wydaje mi się, że zwłaszcza w kontekście krajów
nadbałtyckich i postsowieckich można powiedzieć, że historia dziedziczona
to innymi słowy historia traumatyczna. Niektórzy teoretycy, jak choćby Cathy
Caruth, której hipotezę w eseju Poza eurocentryzm. Teoria traumy w epoce globalizacji przytacza Stef Craps, pojmują „historię jako z gruntu traumatyczną,
traumę zaś jako przytłaczające doświadczenie, które opiera się możliwości
scalenia i wyrażenia”10.
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S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009, s. 28.
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Tamże, s. 29.
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I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Warszawa 2010, s. 45.
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E. Goze, Interview with Indrė Šerpytytė, „FK Magazine” [dostępne online: http://fkmagazine.lv/2015/08/24/interview-with-indreserpytyte].
9

10
S. Craps, Poza eurocentryzm. Teoria traumy w epoce globalizacji [w:] Antologia Studiów nad traumą, Tomasz Łysak [red.], Kraków 2015,
s. 418.
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Po pisma Caruth sięga także Katarzyna Bojarska, która w obszernym opracowaniu Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman powołuje
się na jej interpretację dwóch tekstów Freuda: Poza zasadą przyjemności oraz
Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna. Caruth twierdzi, że „te dwa
teksty czytane razem stanowią wykład traumy jako teorii niezrozumiałości
ludzkiego przetrwania: na tym polega bezpośrednia relacja między Freudowską teorią a rzeczywistością historyczną: wojną, przemocą, grozą”11. Bojarska
zauważa za Caruth, że Freud tworzy nie tylko teorię traumy, ale także „teorię
historii w zmienionych warunkach doświadczenia historycznego”12.
Wnioskiem, który wynika z tego dowodzenia, a który istotny jest dla tematu
tej pracy, jest fakt, że „historia jako trauma przeżywana jest wtedy, kiedy
powraca: jako transmisja i translacja”, a więc między innymi za pośrednictwem
sztuki13.W niniejszym artykule zajmę się trzema pracami dotykającymi traumy,
jaką dla autorki, jej rodziny oraz litewskiego społeczeństwa było doświadczenie życia w systemie totalitarnym. Pierwszy z cykli to bardzo osobisty
projekt A State of Silence [2006], który wypłynął z bolesnych doświadczeń
samej artystki, natomiast dwa pozostałe – (1944–1991) oraz Pedestal [2016]
– mówią o doświadczeniu całej zbiorowości uwikłanej w sowiecki system.
Wszystkie trzy łączy nieoczywisty i niebezpośredni sposób, w jaki Šerpytytė
mówi o granicznych wydarzeniach z przeszłości.
Przez powrót do trudnej historii, rekonstruowanie swojej – jak sama ją
określa – „odziedziczonej pamięci” artystka chce uczynić przeszłość bardziej
namacalną. Pokazując ją we współczesnych ramach, reinterpretując i przebudowując, stara się w pewnym sensie odzyskać tę historię i przywrócić pamięć
o przeszłości14. Można powiedzieć, że sposób, w jaki Šerpytytė zmaga się
z tymi zagadnieniami, sytuuje ją wśród twórców, których prace mieszczą się
w sformułowanej przez Hala Fostera w książce Powrót Realnego. Awangarda
u schyłku XX wieku koncepcji traumatycznego realizmu15. Koncepcja ta została
wypracowana w oparciu o teorię Jacquesa Lacana i stworzone przez niego
pojęcie Realnego. Możemy określić je jako coś, co nie ma reprezentacji symbolicznej, coś niewyobrażalnego i niewypowiedzianego, wokół czego krąży
mówienie, ale nigdy nie może go wyrazić16. To także nieświadome pragnienia,
a w dalszym etapie także trauma, którą w The Four Fundamental Concepts
of Psychoanalysis Lacan zdefiniował jako przegapione spotkanie z Realnym17.
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Według Leny Magnone, realizm traumatyczny „wyraża pragnienie całości
i bezpośredniości, które utożsamić można z pragnieniem pierwotnego
obiektu. Jednak pierwotny obiekt czy doświadczenie, do którego odsyła
reprezentacja, jest bezpowrotnie stracony. W tej optyce realizm okazuje się
więc paradoksalnie ekspresją straty, bólu i separacji: nie odzwierciedla wcale
rzeczywistości, lecz dramat naszej separacji od niej. Ujawnia to, co chce
ukryć”18. W sztukach plastycznych wyraża się to między innymi poprzez
ukazywanie rzeczywistości jako zniekształconej poprzez jej defragmentację,
zamazywanie motywu lub zwielokrotnienie czy powtórzenia.
Foster twierdzi, że aby przeżyć żałobę i zapanować nad traumą, należy stopniowo oddzielić się od jej przedmiotu. Temu oddzieleniu ma służyć właśnie
powtórzenie. Autor Powrotu Realnego przytacza Freuda, mówiącego o tym,
że „powtarzamy traumatyczne wydarzenia (w rzeczywistych działaniach,
w snach, na obrazach), aby na powrót włączyć je w ekonomię psychiczną
i porządek symboliczny”19. Foster przywołuje również rozróżnienie, którym
posługiwał się Freud, a za nim Lacan: „powtórzenie to nie reprodukcja”20.
Odnosi to do prac Andy’ego Warhola: „powtórzenie nie jest reprodukcją
w sensie reprezentacji (pewnego referentu) ani symulacją (czystym obrazem,
uwolnionym znaczącym). Powtórzenie służy raczej zasłonięciu [wyróżnienie
– H.F.] Realnego, pojmowanego jako traumatyczne. Ale właśnie ta potrzeba
wskazuje na Realne, i wtedy Realne rozrywa zasłonę powtórzenia. Do tego
rozdarcia dochodzi nie tyle w świecie zewnętrznym, ile w podmiocie – pojawia się ono między percepcją a świadomością podmiotu dotkniętego przez
obraz”21. Powtórzenie ma na celu uniknięcie mówienia o wydarzeniu w sposób
dokumentalny, a jedynie oddziałanie na wyobraźnię i świadomość odbiorcy.
Šerpytytė sama często podkreśla, że używa obrazów, by wywoływać emocje, widzi w fotografii i innych mediach, którymi się posługuje, potencjał, by
działać podskórnie.
W opracowaniu Wydarzenia po Wydarzeniu wśród cech charakterystycznych
dla realizmu traumatycznego Katarzyna Bojarska wymienia: wysublimowaną
formalną stronę dzieła, „wyobcowanie (efekt obcości), dystans, niemożność
łatwej identyfikacji z »psychologią« postaci: bohatera czy autora, zrywanie
ciągłości, cytowanie, znaczenie gestu wyrwanego ze struktury praktyk
społecznych, odrzucenie odbiciowego charakteru realizmu na rzecz uznania
technologicznych przekształceń rzeczywistości i włączenie ich oraz ich
efektów do sztuki”22. Tej charakterystyce odpowiada znaczna część prac Šerpytytė, nie tylko odnoszące się do historii rodzinnej Litwy, które tu omawiam,
lecz także te dotyczące współczesnych wydarzeń o charakterze globalnym
(jak malarskie przetworzenia obrazów z zamachów na World Trade Center
w cyklu 150 mph [2014–2015]).
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Bojarska zauważa dalej: „realizm traumatyczny, świadom wymogów dokumentalności i zaświadczania, ale i niewystarczalności dostępnych mu form
[…] oraz, co może być najważniejsze, dystansu i konieczności dystansowania.
Realizm traumatyczny nie zajmuje się bowiem wtórnym traumatyzowaniem
swoich odbiorców ani przenoszeniem ich do scen grozy, katastrofy i śmierci,
nie tworzy wspólnoty zawłaszczonego cierpienia i fałszywej identyfikacji”23.
Mówiąc o pracach wpisujących się w ten nurt, Bojarska używa określenia
„awangarda”. Należy wyjaśnić, że nie chodzi jej o formację, ale o awangardowość, a więc „pewien szczególny zestaw procedur, skupiony na współistnieniu tego, co artystyczne z tym, co polityczne”24. Jak u Šerpytytė, która
w A State of Silence za pośrednictwem sztuki mówi o kwestiach związanych
z opresyjnością systemu. Nie pokazuje tego jednak wprost, ale przy użyciu
środków, które w sposób nienachalny i niebezpośredni jedynie naprowadzają
na ten problem.
Ten sposób działania można określić jako gest awangardowy, o którym Bojarska
pisze, że jest to gest założycielski realizmu traumatycznego. To dla niej możliwa strategia działania, która ma służyć artystom do mówienia o powojennym
doświadczeniu historycznym, alternatywny model poznawczy, umożliwiający
„szczególny wgląd w materię doświadczenia (życia i sztuki), przedstawienia,
w strukturę czasu (pamięci i procesu historycznego), wydarzenia, to samo(nie)
świadome użycie form artystycznych przeciwko formom opresji, tak realnej,
tak fantazmatycznej i wreszcie – to gest niezamilknięcia w obliczu Realnego,
ale i nie zagadania go”25.Zgodnie z tym, co Šerpytytė sądzi na temat poruszania zagadnień związanych z traumą i historią przez sztukę, w swoich pracach
unika mówienia o nich w sposób dokumentalny i bezpośredni. Woli śledzić,
jak przeszłe okrucieństwa są doświadczane przez społeczności, internalizowane oraz kreowane przez media. Wnioski, które wyciąga i które odnaleźć
można w jej pracach, są mocne, silnie oddziałujące, ale nie oskarżycielskie.
Mają charakter wspomnieniowy, ale nie sentymentalny, są metodyczne i uporządkowane, ale nie chłodne i analityczne. Jej prace mają na celu ukazanie
pamięci i przemocy, na które artystka i widz nie są bezpośrednio narażeni
i przeniesienie emocji tamtych wydarzeń na współczesnego odbiorcę26.
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Stosując oszczędne środki i unikając epatowania opatrzonymi już obrazami
grozy, Šerpytytė nie chce wywoływać w odbiorcy ponownej traumy, a jedynie
z perspektywy dystansu uwrażliwić i pobudzić go do refleksji. Zgodnie z tym,
co o geście awangardowym pisała Bojarska, Šerpytytė nie unika mówienia
o traumie, ale robi to w taki sposób, że przekaz jest subtelny, nieprzegadany
i niezdominowany przez formę. Prace takie jak A State of Silence, (1944–1991)
czy Pedestal wymagają skupienia, zagłębienia się w treść i dopiero w następnej
kolejności doświadczenia i przeżycia. Wydłużona percepcja dzieła to kolejny
aspekt, który zbliża dokonania Šerpytytė do realizmu traumatycznego. Bojarska pisze: „[…] realizm ten zwiększa trudność i czas percepcji, innymi słowy:
rozciąga traumę w czasie, nie pozwala jej na uderzenie znienacka, nie ma ona
już siły rażenia”27.
W A State of Silence mamy do czynienia z katalogiem rzeczy sfotografowanych
w sposób nie tyle obiektywny, co wręcz sterylny. Wrażenie to potęgują dodatkowo dość duże wydruki (50,80×60,96 cm). Przedmioty zaprezentowane
niczym dowody w sprawie, wydobyte z tła punktowym światłem, sprawiają
wrażenie zawieszonych w próżni i pozbawionych kontekstu. Pojawia się on
dopiero wówczas, gdy dowiadujemy się, że przedstawione obiekty należały
do ojca artystki. Pusta przestrzeń, w której umieszczone zostały pamiątki
po Albinasie Šerpytis, przywołuje na myśl puste przestrzenie paryskich ulic
utrwalone w 1900 roku na fotografiach Atgeta. W eseju Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej Walter Benjamin pisał, że współcześni Atgetowi
porównywali je do zdjęć miejsc przestępstw28. Jak zauważa Bernd Stiegler,
według Benjamina zdjęcia, z których zniknął człowiek, pokazują „miejsca
przestępstwa, gdzie można znaleźć, rozpoznać i pozbierać poszlaki i dowody
rzeczowe. Fotografie przedstawiają przestrzeń, z której zniknęli ludzie jako
działający i sprawcy, a zatem jako agenci historii”29. W cyklu A State of Silence
również mamy do czynienia jedynie z poszlakami i dowodami rzeczowymi,
poza nimi jest pustka i tytułowa cisza. Šerpytytė mówi, że te obrazy są jak
puste kartki papieru i strzępki informacji o ojcu30. W ten sposób przy użyciu
fotografii prowadzi prywatny dialog z historią.
A State of Silence to dla autorki również próba uspokojenia emocji, jakie wywołuje w niej trauma związana ze śmiercią ojca. Fotografie Šerpytytė są jednak bardzo powściągliwe, artystka nie uwzniośla utraty. Pochyla się nad nią,
zadaje pytania, bada, prowadzi dochodzenie. Przeżywa ukazaną na zdjęciach
nieobecność w ciszy. Wykorzystując obrazy, stara się naprowadzić odbiorcę
na to, by wraz z nią przeżył doświadczenie utraty i poddał je refleksji. Jest to
jedno z głównych założeń jej działalności artystycznej.
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W pracach Šerpytytė bardzo ważny jest ich współczesny kontekst. W pewnym sensie odnosząc się do przeszłości, mówi o teraźniejszości. Jej punkt
widzenia pokrywa się z metodą regresywną studiów nad historią, której
zwolennikiem był Marc Bloch. W książce Historia i pamięć Jacques Le Goff
przytacza jego teorię, według której istotą przeszłości jest „[…] wyjaśnienie teraźniejszości. Można dotrzeć do przeszłości wychodząc od teraźniejszości”31.
Coraz większa grupa specjalistów z różnych dziedzin nauk humanistycznych
widzi korzyść w odnoszeniu współczesnych wydarzeń do przeszłości. Jak za
Philipem Abramsem powtarza Le Goff: „Sedno sprawy nie polega na poznaniu
przeszłości, lecz na ustaleniu idei przeszłości, którą można się posłużyć jako
pojęciem porównawczym pozwalającym zrozumieć teraźniejszość”32. Šerpytytė przenosi tę teorię do sztuki. Jeden z jej najnowszych projektów, Pedestal,
to nie tylko rozliczenie z sowieckim reżimem, lecz także pewnego rodzaju
przestroga. Jak sama zauważa, w kontekście tego, co dzieje się współcześnie
na arenie międzynarodowej (między innymi zwycięstwa skrajnych populistycznych ugrupowań, odradzanie się ruchów nacjonalistycznych oraz strach,
że światem znów zaczną rządzić totalitaryzmy), ta praca stała się jeszcze
bardziej istotna, bo problemy, o których mówi, zyskały na aktualności33.
W kolażach z cyklu Pedestal Šerpytytė pragnie ukazać płynny ruch w czasie,
za sprawą którego uwiecznione na archiwalnych fotografiach pomniki komunistycznych oficjeli znalazły się w założonym w 2001 roku parku Grūtas.
Interesuje ją droga, która doprowadziła do tego, że otaczane kultem i budzące
grozę monumenty znalazły się w sferze archiwum. Zauważa, że to przemieszczenie mówi o tym, w jakim punkcie znajdują się obecnie kraje nadbałtyckie,
ale także o tym, że żadna potęga nie jest niewzruszona, a władza dana raz
na zawsze. To praca mówiąca o upadku żelaznej kurtyny i o tym, że to, co
wszystkim wydawało się wieczne, wcale się takim nie okazało34. Pedestal
można jednak czytać także w drugą stronę – jako przestrogę. W tym kontekście to praca mówiąca nie o historii, ale o teraźniejszości. Šerpytytė pyta, czy
obecnie społeczeństwa nie kierują się znów w tamtą samą stronę i czy świat
z archiwalnych fotografii nie wtargnie do współczesności35.
W Pedestal uwagę przyciągają wyraźne linie podziału między zdjęciami,
spotęgowane dodatkowo zderzeniem dwóch różnych materiałów, na których
zostały wydrukowane – winylu i metalu. Luki można interpretować jako
przestrzeń czasową między teraźniejszością a przeszłością (czasami przed
transformacją)36.Mieści się tam wszystko to, co wydarzyło się pomiędzy –
w tym, jak twierdzi Alice Primrose z Royal Academy of Arts, tajemnicza śmierć
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Indrė Šerpytytė, Summer Crowd,z cyklu Pedestal, 2016; archiwalna fotografia wchodząca w skład pracy autorstwa M. Rebi, dzięki
uprzejmości Litewskiego Centralnego Archiwum Publicznego
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ojca artystki37. W tym sensie można tę pracę interpretować jako pewnego
rodzaju podsumowanie prywatnego dochodzenia Šerpytytė. Jednak sama
artystka uważa, że nie chodziło tu o rozliczenie z osobistą traumą, ale o pokazanie upływu czasu i zwrócenie uwagi na traumatyczną historię Litwy38.
Czas jest kluczowym elementem, jeśli chcemy mówić o historii – jak zauważa
Jacques Le Goff: „Rozróżnienie między przeszłością a teraźniejszością jest
zasadniczym elementem pojmowania czasu. Dokonanie tego rozróżnienia
jest więc fundamentalne dla świadomości historycznej i historii jako nauki”39.
Mówiąc o rozpatrywaniu przez Šerpytytė przeszłości w kontekście teraźniejszości, chciałabym wrócić do wątku realizmu traumatycznego. Przemieszanie
tego, co historyczne z tym, co współczesne, oraz chęć przeniknięcia czasu
są jedną z cech charakterystycznych dla dzieł, które wpisują się w ten nurt.
W opracowaniu Wydarzenia po Wydarzeniu Katarzyna Bojarska zwraca uwagę, że stają się one „bardzo szczególnymi, traumatycznymi, znakami swoich
czasów: choć ich znaczenie, prawdziwy sens, będzie się odsłaniał dopiero poniewczasie, w kolejnym ruchu spóźnionego rozpoznania i uznania”40. Bojarska
odnosi się w tym punkcie do teorii pamięci wielokierunkowej Michaela Rothberga. W opracowaniu Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce
dekolonizacji autor zauważa, że ten rodzaj pamięci ma „zwrócić uwagę na proces dynamicznego przekazywania, jakie zachodzi między różnymi miejscami
i czasami w ramach aktu pamiętania”41. Chodzi tu o patrzenie na wydarzenia,
rozumienie ich i upamiętnianie w kontekście lub za pośrednictwem innych
wydarzeń, pochodzących często z innego czasu lub porządku kulturowego.
Warto w tym momencie przywołać mało znaną pracę Šerpytytė – Drancy,
nad którą artystka pracowała w 2009 roku. Przy użyciu podobnych środków
wyrazu jak w Pedestal, opowiedziała historię jednej z dzielnic tego francuskiego miasta – Cité de la Muette – będącej w czasie II wojny światowej
obozem przejściowym dla Żydów, a dziś zamieszkałej przez imigrantów.
I w tym przypadku artystka zderzyła przeszłość z teraźniejszością, wskazując
przy okazji na problem warunków, w jakich żyją w Paryżu imigranci. Šerpytytė
zazębia tu dwie formy przemocy – przeszłą i teraźniejszą – a jak zauważa
Michael Rothberg „uczynienie przeszłości teraźniejszą otwiera drzwi pamięci
dla przecinających się przeszłości i nieokreślonych przyszłości”42. Artystka
zwraca tutaj uwagę na pewną powtarzalność sytuacji. Obecnie – po ośmiu
latach i niedawnych zamachach terrorystycznych we Francji – projekt, w którym Šerpytytė mówiła o wykluczeniu mniejszości muzułmańskiej, może być
interpretowany jako przestroga.
Ostatnia z prac, które chciałam omówić – (1944–1991), dotyka tematów dla
artysty najtrudniejszych, a więc tych, które ciężko zmieścić w jakiejkolwiek
z dostępnych form wyrazu. Mam tu na myśli wydarzenia, takie jak Zagłada
czy czystki i represje związane z funkcjonowaniem systemów totalitarnych.
Niektórzy teoretycy określają je mianem antyprzedstawialnych, uważając, że

A. Primrose, This week: five top art shows to see 23 – 29 September, Royal Academy of Arts [dostępne online:
https://www.royalacademy.org.uk/article/ra-recommends-23-29-september-our-pick-of-the- weeks-art-events].
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każda ingerencja artystyczna oddala od ich istoty43. Są jednak i tacy, którzy
jak Georges Didi-Huberman twierdzą, że tego typu reprezentacja wydarzeń
jest konieczna i potrzebna. W książce Obrazy mimo wszystko uznaje on, że obrazy nie muszą mieć charakteru dowodowego. Uważa, że nadrzędne wobec
oglądania traumatycznych wydarzeń (w tym przypadku obrazów ukazujących
obozy śmierci) jest ich wyobrażanie. Swoją książkę rozpoczyna od zdania:
„Aby wiedzieć, trzeba sobie wyobrazić”44. Twierdzi, że nawet jeżeli nigdy nie
będziemy w stanie pojąć tych wydarzeń, konieczne jest poddanie ich refleksji
i uświadomienie sobie tej, jak ją określa, „trudnej wyobrażalności”.
W tym procesie może nam pomóc sztuka. Jak w opracowaniu Podróż do przeszłości zauważa Izabela Kowalczyk, „przeszłość zjawia się w naszej pamięci
pod postacią obrazów”, które wytwarzane są między innymi za sprawą działalności artystycznej45. Artysta powinien mówić o wydarzeniach granicznych,
ale by to robić, musi znaleźć jak najlepszą formę reprezentacji. Katarzyna
Bojarska zwraca uwagę na to, że wydarzenia „same z siebie nie posiadają
«fabularnego sensu»”46. Aby je sobie wyobrazić, należy im nadać narrację lub
zamknąć w obrazie.
Artyści, którzy tak jak Indrė Šerpytytė pochodzą ze wschodniej Europy,
często podejmują tematy związane z traumatyczną przeszłością swoich krajów. Jak zauważają Christine Frisinghelli i Francesca Lazzarini, autorki tekstu
wprowadzającego do zbioru Contemporary Photography from Eastern Europe,
życie twórców wywodzących się z tego rejonu zostało naznaczone przez
ścieranie się ideologii: faszyzmu z komunizmem czy socjalizmu z kapitalizmem
oraz konflikty na polu etnicznym i religijnym. Te doświadczenia sprawiły, że
wątki związane z tożsamością i mierzenie się z traumatycznymi wydarzeniami
stały się dla nich istotnym zagadnieniem47. Frisinghelli i Lazzarini zwracają
też uwagę na to, że ważną rolę w pracach artystów z Europy Wschodniej
odgrywa strona formalna. Wybór odpowiedniego medium i materiałów oraz
strona techniczna to, według autorek, kwestie sprawiające, że każdy obraz
traumy jest unikalny i odwzorowuje doświadczenia autora.
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W tym miejscu pojawia się przestrzeń dla „gestu awangardowego”, o którym
pisała Katarzyna Bojarska. Autorka Wydarzenia po Wydarzeniu zwracała uwagę, że gest ten wynika „w najgłębszym sensie z traumy. Jego radykalność polega z jednej strony na zdolności (i chęci) przekształcania języka, a wraz z nim
doświadczenia i historii, na wyjściu poza dokumentaryzm. Z drugiej zaś na
usytuowaniu się poza dyskusjami o niewrażliwości i/lub nieprzedstawialności,
wyjściu poza bieguny milczenia i dokumentaryzmu, poza nakaz historiografii
i zakaz literatury, czy wreszcie poza nakaz faktu i zakaz wyobraźni”48. Poszukiwanie idealnej narracji i eksperymenty z formą, z jakimi mamy do czynienia
u artystów z Europy Wschodniej, wypływają więc z potrzeby mówienia o wydarzeniach z przeszłości w taki sposób, by oddziaływać na wyobraźnię widza.
W (1944–1991) Šerpytytė podejmuje temat antysowieckiego ruchu oporu
i represji, jakie przez lata dotykały jego członków. Na Litwie walka z sowieckim okupantem to nadal temat żywy i trudny, choćby ze względu na
to, że w ruch oporu zaangażowana była znaczna część litewskiego narodu,
a walka pochłonęła wiele ofiar. W opracowaniu na temat historii Litwy Piotr
Łossowski zauważa, że „litewski ruch oporu ze względu na swoje rozmiary
i długość trwania był zjawiskiem wyjątkowym”49. Źródła podają, że należało
do niego od 50 do nawet 100 tysięcy obywateli, a około 20,5 tysiąca zginęło
z rąk NKWD i podlegających temu organowi istriebitielnych batalionów50.
Służby bezpieczeństwa inwigilowały wsie i małe miasta, a w większości z nich
zakładały siedziby, w których więziono i torturowano członków ruchu oporu
oraz tych, których podejrzewano o sprzyjanie partyzantom.
Šerpytytė zmierzyła się z tym tematem we właściwy dla siebie metodyczny
sposób. O traumie doświadczonej przez litewskie społeczeństwo postanowiła opowiedzieć za pośrednictwem historii budynków, które przed zmianami
ustrojowymi były siedzibami służb bezpieczeństwa, a po upadku systemu
komunistycznego albo przestały istnieć, albo zmieniły swój charakter, stając
się na przykład prywatnymi domami lub obiektami użyteczności publicznej.
Punktem wyjścia do pracy nad projektem były pytania, które nasunęły jej
się, gdy zaczęła interesować się tym tematem. Zastanawiała się, czy budynek
może się sam oczyścić? Jak to jest, kiedy dom zmienia się najpierw w miejsce
tortur, a później znowu staje się dla kogoś domem? Czy budynek może się
stać pomnikiem51?
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Praca nad projektem zajęła jej lata. Šerpytytė założyła bowiem, że odnajdzie
jak największą liczbę tego typu obiektów. Przeszukiwała archiwa, jeździła po
kraju, by fotografować odnalezione domy oraz zaczęła prowadzić notatnik,
w którym umieszczała współczesne i archiwalne zdjęcia budynków oraz ich
opisy. Architektura jako świadek przemian i wydarzeń to wątek często przewijający się w pracach artystów z Europy Wschodniej. W zbiorze Contemporary
Photography from Eastern Europe autorzy przybliżają sylwetki kilku twórców,
którzy zainteresowali się tego typu motywami. Są wśród nich między innymi
Marika Asatiani urodzona w 1977 roku w Gruzji, która w projekcie Soft Ground
z 2008 roku fotografowała naroża luksusowych hoteli w Tibilisi, będących
wcześniej siedzibami rządu i administracji państwowej, a także Adreas Fogarasi, urodzony w 1977 roku w Wiedniu w rodzinie węgierskich imigrantów.
Fogarasi jest autorem powstałego w 2007 roku cyklu Kultur und Freizeit, w
którym ukazuje sylwetki budapesztańskich centrów kultury (na zdjęciach
archiwalnych i fotografiach wykonanych współcześnie), które w poprzednim
systemie z jednej strony służyły krzewieniu wysokiej kultury, a z drugiej były
centrami propagandy52.
Asatiani i Fogarasi podejmują temat architektury w sposób nieco inny niż
Šerpytytė w (1944–1991). Obie wspomniane prace mają w sobie element
dokumentalny, co zbliża je bardziej do projektów takich, jak Drancy czy
Forest Brothers [2009]. Wobec wszystkich tych prac możemy za to mówić
o postawie anty-reportażowej. Według Charlotte Cotton jest to droga,
którą fotografowie wybierają, aby wykorzystując strategie sztuki, zachować
społeczne znaczenie fotografii53. W ten sposób zapełniają lukę po fotografii
reportażowej, która za sprawą telewizji i mediów elektronicznych utraciła
siłę jako dokument. Jako cechy charakterystyczne anty-reportażu Cotton
wymienia: „spowolnienie procesu tworzenia obrazu, pozostawanie poza
centrum głównych wydarzeń, a także znalezienie się na danym miejscu już po
decydujących wydarzeniach”54.
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Indrė Šerpytytė, (1944 – 1991), 2009-2015, dzięki uprzejmości artystki
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Indrė Šerpytytė, Forest Brothers, 2009, dzięki uprzejmości artystki
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Wszystkie wymienione przez Cotton elementy znajdziemy we wspomnianym
wyżej cyklu Forest Brothers. Projekt powstał w 2009 i jest zazwyczaj prezentowany razem z (1944–1991). Składają się na niego klaustrofobiczne fotografie
gęstego lasu prezentowane w formie dużych wydruków (101,6×127,0 cm).
Można je opisać słowami Martina Pollacka z eseju Skażone krajobrazy: „niepokojące przez swoją oczywistą banalność, swoją powszedniość. I właśnie owa
zewnętrzna niepozorność, fakt, że nie ma na nich niczego, co by przybliżało
ich historię, przydaje tym miejscom upiornej, a nawet złowieszczej wymowy”55. Las to w historii Litwy (i całej środkowo-wschodniej Europy) miejsce,
któremu przypisać można specyficzny status. W czasie wojny i okupacji
z jednej strony chronił, a z drugiej pozwalał ukryć zbrodnie. Był jednocześnie
domem i więzieniem dla partyzantów. Tytuł Forest Brothers to nawiązanie do
potocznej nazwy, jaką nadano partyzantom z formacji antykomunistycznych
działających na terenach Litwy, Łotwy i Estonii w okresie II wojny światowej
i po jej zakończeniu. Na Litwie najbardziej wytrwałe oddziały walczyły aż
do 1954 roku, a poszczególni partyzanci ukrywali się i stawiali opór jeszcze
dłużej. Ostatni z nich zginął w walce w 1965 roku56.
Zestawienie fotografii przedstawiających chaotyczny, dziki las i uporządkowanych, oszczędnych zdjęć ukazujących modele domów z (1944–1991) można
interpretować jako metaforę aktu nieposłuszeństwa, jakim były działania partyzanckiej formacji Leśni Bracia57. Mamy tu do czynienia z odwróconą symboliką domu i lasu. W okresie terroru i represji, stosowanych wobec członków
ruchu oporu przez władze komunistyczne, nastąpiła zamiana porządków:
zwykle niebezpieczny i budzący grozę las stał się miejscem, w którym można
było znaleźć schronienie, a dom zaczął się kojarzyć ze strachem i opresją.
Początkowo również (1944–1991) miało być projektem bardziej dokumentalnym, czy też, korzystając z terminu Charlotte Cotton, anty-reportażowy.
Miały się na niego składać dokumentalne fotografie domów. Dopiero po
pewnym czasie Šerpytytė uświadomiła sobie, że tematyka, którą porusza,
wymaga innego, mniej oczywistego rozwiązania formalnego. Wszystkie
dostępne formy reprezentacji wydawały się jej niewystarczające. W końcu
postanowiła nadać budynkom formę przestrzenną. Eksperymentowała z różnymi materiałami, ale żaden z nich nie był w stanie wyrazić doświadczenia,
o którym chciała opowiedzieć. Tak było do momentu, w którym – jak mówi
– uzmysłowiła sobie, jak ważnym materiałem dla kultury i historii Litwy jest
drewno58. Nawiązała współpracę z litewskim stolarzem, któremu wysyłała
fotografie odnalezionych domów, a on na ich podstawie tworzył bardzo
szczegółowe, drewniane miniaturki.
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Rezygnując z dokumentalnych elementów na rzecz poszukiwania równowagi
między doświadczeniem, o którym chciała opowiedzieć, a niezbyt oczywistą
formą, Šerpytytė po raz kolejny zwróciła się ku realizmowi traumatycznemu.
W Wydarzeniach po Wydarzeniu Bojarska pisze, że jest to równowaga, która
pozwala „na wejście w obraz i/lub tekst, i zbliżenie się do doświadczenia
traumy, ale która jednocześnie nie pozwoli, a nawet uniemożliwi, nazbyt
łatwy dostęp do tej szczególnej przeszłości i tej szczególnej opowieści/
obrazu”59. Wprowadzając do (1944–1991) drewno jako materiał, Šerpytytė
nadała mu dodatkowe znaczenia i jeszcze silniej, w sposób niebezpośredni
i zaskakujący, osadziła swoją pracę w „litewskości”. Quentin Bajac zauważa, że
w ten sposób artystka wprowadziła do pracy litewską tradycję oraz związane
z nią wspomnienia ze swojego dzieciństwa60. Poszerzając kontekst, Šerpytytė
z jednej strony oddala odbiorcę od traumatycznego wydarzenia, o którym
mówi, a z drugiej jeszcze silniej, przy użyciu pamięci zbiorowej, wciąga go
w tę historię.
Na Litwie rzeźbienie w drewnie ma długą tradycję, wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich, a w XV wieku po chrystianizacji (w 1387 roku) rozwinęła się
tradycja rzeźbienia krzyży, które można do dziś zobaczyć w prawie każdej
wsi. Z czasem stały się one symbolem litewskiej tożsamości i, co istotne
w kontekście (1944–1991), oporu. Po rozbiorach, kiedy terytorium Litwy
zostało zaanektowane przez Imperium Rosyjskie, próbowano narzucić tam
prawosławie i zakazano niektórych katolickich praktyk religijnych, w tym stawiania krzyży. Mimo zakazu, mieszkańcy Litwy kontynuowali tę praktykę, by
zademonstrować swój sprzeciw wobec okupacji. Za każdy zniszczony przez
carskie władze krzyż stawiali kolejny. Stały się one wówczas symbolem oporu
wobec najeźdźcy, a po odzyskaniu niepodległości, także litewskiej tożsamości
narodowej. W czasie II wojny światowej władze sowieckie, w ramach ateizacji
i walki z litewską tożsamością, przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję niszczenia drewnianych krzyży. Zakazano ich naprawiania oraz produkcji. Krzyże
nadal jednak powstawały, a stawiano je nocą w słabo widocznych miejscach.
W latach 70., by mimo zakazu stawiania krzyży podtrzymać tradycję rzeźbiarską, zaczęto tworzyć rzeźby i płaskorzeźby o charakterze świeckim. Podczas
warsztatów, na których szkolono artystów i majstrów, w tajemnicy mówiono
im także o zakazanym przez władze zwyczaju61.
Dla Šerpytytė drewno to nie tylko symbol oporu i religii, lecz także nośnik
opowieści i pamięci oraz przekaźnik kodów. Decydując się na wykorzystanie
tego materiału w (1944–1991), myślała o tym, że był to materiał często wykorzystywany do przekazywania wiadomości w łagrach i obozach koncentracyjnych62. Także wiele pamiątek, które pozostały po ukrywających się w lasach
partyzantach, to również drobne przedmioty wykonane z drewna, jedynego
dostępnego tam materiału.
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Również wiele domów, które Šerpytytė fotografowała, a które były miejscami
tortur, zostało zbudowanych z drewna. Wykorzystanie tego materiału przy
produkcji modeli to więc, jak sama zauważa, pewien rodzaj zapętlenia. Według Šerpytytė architektura niesie w sobie duży potencjał metaforycznych
znaczeń – jako świadek historii może być naznaczona różnymi traumami63.
Domy, o których opowiada w (1944–1991), utraciły swoją niewinność na
skutek wydarzeń, które się w nich rozegrały.
(1944–1991) i Forest Brothers były prezentowane na wielu indywidualnych
i grupowych wystawach oraz festiwalach. Znalazły się także w publikacjach,
takich jak wydana w 2011 roku w bardzo niskim nakładzie książka (1944–1991),
opatrzona tekstem autorstwa Simona Bakera, kuratora fotografii z galerii
Tate. W publikacji uwzględniono także skany notesu, w którym Šerpytytė
zamieszczała fotografie domów oraz notatki. Był to rodzaj podsumowania
całej pracy nad projektem, ukazanie go, tak jak chciała autorka – jako procesu oraz potraktowanie riserczu jako jego pełnoprawnej części. Oba cykle
znalazły się także w publikacji będącej podsumowaniem wystawy Post-War
Stories, która odbyła się w 2014 roku w Kowieńskiej Galerii Fotografii. Obok
Indrė Šerpytytė, na wystawie i w publikacji, znalazły się prace innych autorów
z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tak jak ona mierzą się z traumatyczną
historią swoich krajów: Niemki Claudii Heinermann oraz Polaka Michała
Iwanowskiego.
Mimo że (1944–1991) był już wielokrotnie prezentowany, według Šerpytytė
nadal nie jest to projekt skończony. Nieprzerwanie prowadzi ona poszukiwania kolejnych domów. Jak dotąd udało się jej znaleźć i sfotografować ich
prawie dwieście. Z jej badań wynika, że powinno ich być ponad trzysta, jednakże znaczna część została zburzona jako niezbyt wartościowe historycznie
i architektonicznie obiekty. Po dziesięciu latach pracy nad projektem artystka
planuje poświęcić mu jeszcze kolejne dwa. Chce odnaleźć jak najwięcej
budynków, bo ma świadomość, że znikają i że za dziesięć czy dwadzieścia
lat może ich już nie być. Tych domów, które zostały zniszczone lub przebudowane nie odtwarza, fotografuje wówczas jedynie czarne studyjne tła. Uważa,
że nie należy ich zupełnie pomijać, gdyż miasta, wsie i ulice, przy których
stały, nadal istnieją. W ramach podsumowania pracy planuje wydać książkę,
w której pokaże wszystko – zarówno istniejące, jak i nieistniejące budynki.
Wobec takiego podejścia bardzo istotne jest jeszcze zwrócenie uwagi na
antynarracyjny charakter prac Šerpytytė. Jak zauważa cytowany już wcześniej Stef Craps, zainteresowanie formami fragmentarycznymi i nielinearną
narracją wynika według teoretyków traumy z „podobieństwa między nimi
a psychicznym doświadczeniem traumy. Zgodnie z tą logiką, najlepszym sposobem przedstawienia doświadczenia, które wykracza poza możliwość wiedzy narracyjnej, jest właśnie porażka narracji64. Šerpytytė działa na odbiorcę
czystymi obrazami, nie buduje narracyjnej historii o wydarzeniu, o którym
mówi. Jej prace są wrażeniowe, a przekaz, choć głęboko ukryty pod warstwą
wizualną i formalną, czytelny i w wydłużonym procesie uświadamiany przez
odbiorcę. Dotyczy to zarówno prac, których tematyka związana jest z historią
Litwy, jak i pozostałych, które nie zostały ujęte w niniejszym artykule.
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Postmedium

Katja Novitskova urodziła się w 1984 roku
w Tallinie. Dzielnica Lasnamäe, w której dorastała, znajduje się we wschodniej części miasta
i jest zamieszkiwana głównie przez ludność
rosyjskojęzyczną. Związki Estonii i Rosji mają
swoją niełatwą historię, która niestety nadal
ma wpływ na najmłodsze pokolenia, a rodowici
Estończycy negatywnie postrzegają mieszkańców Lasnamäe.
Novitskova, jako etniczna Rosjanka, po upadku Związku Radzieckiego na
własnej skórze doświadczyła dyskryminacji, co pozostawiło ją z mieszanymi
uczuciami wobec obu ideologii – zarówno marksistowskiej, jak i kapitalistycznej. Rosyjskojęzyczni Estończycy nie posiadają pełni praw obywatelskich,
a często i estońskiego obywatelstwa – są bezpaństwowcami. To dziwne
napięcie pomiędzy Estończykami a Estończykami pochodzenia rosyjskiego
powoduje, że wiele młodych osób w poszukiwaniu własnej tożsamości dokonuje samokolonizacji i szuka jakiegokolwiek sposobu, by uciec z Estonii na Zachód1. Tak też było w przypadku Novitskovej, gdy ze względu na pochodzenie
nie została przyjęta na Akademię Sztuk Pięknych2. Po ukończeniu studiów
z semiotyki na Uniwersytecie w Tartu przeniosła się do International School
of New Media na uniwersytecie w Lubece, a następnie do Amsterdamu, gdzie
skończyła projektowanie graficzne w Sandberg Instituut. Obecnie podróżuje
pomiędzy Amsterdamem a Berlinem, gdzie mieści się jej studio oraz jedna
z dwóch reprezentujących ją galerii – Kraupa-Tuskany Zeidler.
Dopiero jednak internet, jako postnarodowe medium, pozwolił Novitskovej
odnaleźć odpowiednią dla siebie rolę społeczną i kulturową. Katja Novitskova
należy do pokolenia digital natives, czyli osób wychowanych wśród najnowszych technologii. Marc Prensky definiuje digital natives jako osoby przyzwyczajone do szybkiego przepływu informacji, wielozadaniowości, dominacji
grafiki nad tekstem czy losowego dostępu do informacji3. Jak przyznaje sama

Pojęcie samokolonizacji może być użyte w odniesieniu do kultur, które uległy cywilizacyjnej dominacji Europy i Zachodu, mimo że
nie zostały faktycznie podbite ani skolonizowane. Okoliczności historyczne uczyniły z nich pozakolonialne »peryferia« – pobocznych
obserwatorów […]. Te same okoliczności wytworzyły sytuację, w której uznanie obcej dominacji kulturowej i dobrowolne przyswojenie
podstawowych wartości i idei kolonialnej Europy musiało przyjść naturalnie”. A. Kiossev, Metafora samokolonizacji, „Czas Kultury”, 4/2016,
s.80.
1

K. Bell, In Focus: Katja Novitskova. Silicon Wafer Weapons and Mars Missions, „Frieze” [dostępne online: https://frieze.com/article/focus
-katja-novitskova].
2

3
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Novitskova w rozmowie z Hansem Ulrichem Obristem podczas konferencji
DLD Women w 2014 roku, jako dwudziestokilkulatka spędzała bardzo wiele
godzin, surfując po serwisie Tumblr, gdzie poznawała osoby o podobnych zainteresowaniach4. Te internetowe znajomości przekształciły się w prawdziwe
relacje podczas studiów w Amsterdamie. To dzięki tym osobom – głównie
artystom (takim jak Kari Altman, Amalia Ulman, Anne de Vries, Iain Ball, Oliver
Laric, Timur Si Quin i wielu innych) – na przełomie 2008 oraz 2009 roku
Novitskova poznała świat sztuki współczesnej. Swoją aktywność w jej polu
rozpoczęła od działań kuratorskich ze wspomnianymi artystami. Dzięki tym
doświadczeniom Novitskova nabrała odwagi, by zacząć postrzegać siebie
i swoją działalność jako artystyczną. Wtedy też natrafiła po raz pierwszy
na termin „postinternet”. Początkowo dość trafnie określał on to, co działo
się w sieci we wczesnych latach dwutysięcznych. Właśnie to interesowało
Novitskovą i w ten sposób rozpoczęła pracę nad projektem Post Internet
Survival Guide 2010, który jednocześnie był pracą dyplomową z projektowania graficznego na Sandberg Instituut oraz pierwszym krokiem w kierunku
samodzielnej działalności artystycznej.
Sama definicja postinternetu kształtowała się mniej więcej od 2006 roku w ramach refleksji nad wpływem internetu na życie człowieka. Po raz pierwszy
określenie „postinternet” zostało prawdopodobnie użyte przez Marisę Olson
w roku 2006, choć – znając sposób działania internetu – wcale nie musi być
to prawdą5. W wywiadzie mailowym opublikowanym przez „Time Out New
York” w 2006 roku, Olson mówi o sztuce „po internecie” jako tworzeniu prac
z elementów z internetu, ale niekoniecznie online6. Olson rozwinęła swoją
definicję w eseju zatytułowanym Lost Not Found: The Circulation of Images
in Digital Visual Culture7 z września 2008, by następnie w listopadzie 2011
roku na zaproszenie „FOAM Magazine” rozwinąć myśl w eseju pod tytułem
Postinternet: Art After The Internet8. W międzyczasie Gene McHugh otrzymał
grant na pisanie bloga pod tytułem „Post Internet”, na którym próbował
skontekstualizować to pojęcie. Z kolei artysta Artie Vierkant w 2010 wydaje
książkę-manifest w pdfie The Image Object Post-Internet, w której również
stara się sformułować definicję terminu9. Co najważniejsze, w 2010 roku
powstawała książka Katji Novitskovej Post Internet Survival Guide 2010, która
swoją premierę miała w marcu 2011 roku i wydana została nakładem niemieckiego wydawnictwa Revolver. Publikacja w znaczący sposób przyczyniła
się do rozpowszechnienia terminu „postinternet”, co przyznaje sama artystka,
zwracając uwagę, że stał się on wtedy chwytliwym hasłem i został zauważony
przez popkulturowe magazyny, galerie oraz kuratorów10.

K. Novitskova, Patterns of Activation, DLD (Digital-Life-Design) Conference 2014, [dostępne online: https://www.youtube.com/
watch?v=m2zUMbfirTA].
4

5

Postinternet [w:] „Wikipedia” [dostępne online: https://en.wikipedia.org/wiki/Postinternet].

L. Cornell, M. Olson, C. Arcangel, W. Staehle, Net Results, „Time Out New York” [dostępne online: http://www.timeout.com/
newyork/art/net-results].
6

7

M. Olson, Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture [w:] Words Without Pictures, New York 2010.

8

M. Olson, Postinternet: Art After The Internet, „Foam Magazine”, nr 29/2011.

9

A. Vierkant, The Image Object Post-Internet [dostępne online: http://jstchillin.org/artie/vierkant.html].

R. Grayson, An Internet of Things: Post Internet Art, „Broadsheet Magazine”, nr 44.1/2015 [dostępne online: http://www.richardgrayson.co.uk/texts/Post-Internet.html]; biografia artystki, MHKA Ensembles [dostępne online: http://ensembles.org/actors/
katja-novitskova--2?locale=en].
10
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Katja Novitskova, Post Internet Survival Guide 2010, 2010,. dzięki uprzejmości artystki.
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Katja Novitskova, Post Internet Survival Guide 2010, 2010,. dzięki uprzejmości artystki.
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Post Internet Survival Guide 2010 jest próbą przeskanowania trendów i tendencji w sztuce w kontekście cyfrowych technologii online i próbą odpowiedzi na pytanie, co znaczy być człowiekiem w XXI wieku. Wybór treści ma
pewne ramy – jak zaznacza sama Novitskova w wywiadzie dla „Exberliner”,
celem było wytropienie tego, co było popularne w sztuce, internecie oraz
technologii, których ludzie używali w tym konkretnym 2010 roku11. Novitskova w swojej praktyce artystycznej często sięga bardzo głęboko do historii, by
nabrać dystansu i innej perspektywy. Tak też było w tym przypadku. Artystka
przygląda się ludzkiej ewolucji jak narracji i próbuje odgadnąć, czym jest napędzana, odkryć trendy i fascynacje z początków naszego gatunku. Szuka
połączeń pomiędzy pozornie niezwiązanymi ze sobą dziedzinami a „technologiami” ewolucji – tam doszukuje się sedna zagadnienia.
Post Internet Survival Guide 2010 jest projektem, którego Novitskova nie
rozpoczęła z myślą o papierowej książce. Artyści zaproszeni do współpracy
działali na zasadach surf clubu12 i początkowo prowadzili wspólnie bloga
survivaltips.tumblr.com, na którym zamieszczali znalezione, często szokujące
lub radykalne wizualnie obrazy, publikowali teksty, które uważali za znaczące
dla swojego pokolenia i kluczowe dla prób odnalezienia sensu w oglądanych
przypadkowych treściach. Post Internet Survival Guide 2010 stał się swego
rodzaju kuratorowanym archiwum internetu.
Jeśli chcemy rozważać pracę pro surferów w relacji do fotografii, powinniśmy
rozpocząć od koncepcji cyrkulacji – sposobów, w jakie obrazy są produkowane i wymieniane, jaka jest ich wartość, co jest walutą13. Obrazy, które są
zawłaszczane, prezentuje się w oderwaniu od pierwotnego kontekstu, często
bez podania autora czy źródła, które znane jest tylko pro surferowi (często
mogą to być nielegalne strony). Artyści prowadzący bloga śledzili ponad setkę
innych blogów i stron związanych z tematem przetrwania w postinternecie.
Publikacja prezentuje nam poradnik, dzięki któremu powinniśmy lepiej poruszać się w obliczu zmian ewolucyjnych, jakie dokonały się w świecie na
wielu poziomach, a z którymi przyszło nam się mierzyć i których przyczyn
Novitskova doszukuje się właśnie w niekontrolowalnej sieci.

S. Davies-Crook, K. Novitskova, The Topic Is the Birth and Evolution of Worms, „Exberliner” [dostępne online:
http://www.exberliner.com/culture/art/for-each-new-project-i-go-back-to-basics/].
11

M. Olson, Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture [w:] Mass Effect, Art and The Internet in the Twenty-First
Century, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London 2015, s. 159.
12

Pro surfer – termin ukuty w 2006 roku przez działalność internetowego surf clubu Nasty Nets. Terminem tym określa się artystów,
entuzjastów sieci, którzy zajmują się apropriacją treści internetowych, ich remiksowaniem, a przede wszystkim głębokim wyszukiwaniem treści poprzez surfowanie w sieci przy jednoczesnym jej afirmowaniu i krytykowaniu.
13
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Co warto zaznaczyć, internet, do którego ma dostęp przeciętny użytkownik,
to tylko 4 procent całości – pozostałe 90 procent to deepweb, a 6 procent to
darkweb14. Zmiany, które dokonują się dzięki istnieniu sieci, zdaniem artystki
znajdują się w momencie przełomowym, choć pozostają jakby niezauważalne.
Novitskova ma tu na myśli nie tylko gatunek ludzki, który staje w ich obliczu,
lecz także każdy inny organizm tworzący ziemski ekosystem. Jak możemy
przeczytać we wstępie: „Koncepcja poradnika powstała jako odpowiedź
na podstawową ludzką potrzebę radzenia sobie ze wzrastającą złożonością
świata. W obliczu śmierci, osobistego przywiązania i poczucia dezorientacji,
trzeba czuć, potrafić zinterpretować i zindeksować ten ocean znaków, po to,
by przetrwać”15.
Mimo wszystko, czytając lub przeglądając Post Internet Survival Guide 2010,
wcale nie czujemy, by internet był bardziej oswojony – pobudza on raczej
naszą uważność, dziwi i fascynuje. Przewodnik kładzie nacisk nie tyle na samą
treść, co na ramy i kontekst naszych poszukiwań. Wychodzi też dalej, pokazując świat na kształt obrazu z internetu, w którym próbujemy się poruszać.
Artystka jako digital native przyzwyczajona jest do przechodzenia pomiędzy
off- i online, do świata, w którym jedna fizyczna rzecz istnieje w bardzo wielu
formatach, kopiach i edycjach. Novitskova nie jest tu wyjątkowa i nowatorska
w tej praktyce. Gdy patrzy się na szybki rozwój jej kariery, można odnieść wrażenie, że miała szczęście, wpisując w tytuł swojej książki słowo „postinternet”,
które natychmiast zostało podchwycone przez masowe media. Możliwe jest
również, że było to celowe działanie Novitskovej, która jest bardzo biegłą pro
surferką, badaczką i absolwentką semiotyki oraz nowych mediów. Sam Post
Internet Survival Guide 2010 jest nie tylko publikacją, ale również serią wystaw
i wydarzeń, które odbywały się na przełomie 2010 i 2011 roku między innymi
w Amsterdamie, Berlinie, Londynie i Bukareszcie. Razem z premierą książki
powstała także pierwsza instalacja Novitskovej, Formats – panel solarny,
kubek z grafiką z filmu Avatar, kość zwierzęca, domyślne niebieskie światło
projektora i oczywiście sama książka.

Cyrkulacja
Technologie bioinformacyjne są bardzo zaawansowane, a najlepszym i najtrwalszym nośnikiem informacji jest DNA. Myśląc w ten sposób o źródłach
informacji – bazach danych dla całych systemów teleinformatycznych – wizja
przyszłego świata może stać się przerażająca. Zależności pomiędzy informacją,
hardware’em, rynkiem, a pojawieniem się nowych form organizmów żywych
są bardzo bliskie. Myśląc o nich jak o cyklach ekologicznych – z kopalni do
fabryki, elektrowni, sklepu, internetu, wysypiska śmieci – Novitskova postrzega je jako znamienne dla ogólnego rozwoju świata. Informacja genetyczna
staje na równi z teleinformatyczną, a technologie informatyczne na równi
z technologiami rozwoju organizmów żywych. Jest to dziwna wizja, w której
technologie i życie koegzystują w jedności swoich źródeł „kodowych” (genetycznych oraz informatycznych) i źródeł materialnego istnienia (wspólnych
ekosystemów i zależności), lecz każde rozwija i proponuje swój „program”
(sposób działania).

Hasło: Deep Web [w:] „Wikipedia” [dostępne online: https://en.wikipedia.org/wiki/Darknet]; hasło: Darknet [w:] „Wikipedia” [dostępne online: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_web].
14

15

K. Novitskova, Post Internet Survival Guide 2010, Berlin 2011, s. 6.
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Katja Novitskova podaje przykład rewolucji agrarnej, która nie powinna być
postrzegana jako wynalazek, ale jako pewna zmiana, która doszła do skutku
dzięki ewolucyjnemu rozwojowi człowieka i traw. W tym procesie wspólnego
wylesiania ziemi tylko część korzyści przeznaczona była dla ludzi. Jeśli spojrzymy na rozwój internetu jako równoważny z rewolucją agrarną, to jakie relacje
zachodzą pomiędzy technologiami informacyjnymi a ludźmi jako gatunkiem?
Wizja świata w Post Internet Survival Guide 2010 istotę ludzką traktuje niekoniecznie jako podmiot cyrkulacji znaczeń, ale jako ogniwo w łańcuchu zależności. Świat materialny istnieje niezależnie od nas, a ludzka perspektywa jest
tylko jedną z wielu. Internet pośredniczy tu w relacjach społecznych – jest
społeczną podświadomością pełną gotowych podpowiedzi, a jednocześnie
niekontrolowalną i całkowicie wolną w charakterystycznym dla siebie chaosie
informacji. Książka w większości poprowadzona jest dziwnym, mistycznym
czy też magicznym myśleniem, które jest dla Novitskovej bardzo intuicyjne.
Publikacja jest pozornie przypadkowym wyborem obrazów i tekstów, tudzież
ich fragmentów, wyrzuconych na powierzchnię przez sieć internetową. Książka nie do końca pokazuje osobiste preferencje kuratora, a raczej każe nam
myśleć o związkach, jakie możemy odnaleźć w pokazanym nam materiale,
który zdaje się być poza zasięgiem racjonalnego rozumienia. Jeśli tylko pozwolimy swojemu spojrzeniu zagłębić się w obrazy, dostrzeżemy nowe symbole
duchowego przewodnictwa: świecące ekrany jak bramy do innych wymiarów,
cyfrowe awatary, niewidoczną materię łączącą się ze „starym światem”.
Proste gesty dokonane przez twórców na obrazach, które w cyfrowym
świecie nie są żadnym skomplikowanym zabiegiem, w świecie realnym wymykają się zasadom racjonalności czy podstawowym zasadom fizyki. Większość
prac w Post Internet Survival Guide 2010 jest stworzonych podstawowymi
narzędziami Photoshopa, co wydawać się może prymitywne i płytkie, lecz
ta właśnie surowość i odarcie z iluzyjności najtrafniej i najmocniej podważa
znane nam symbole i idee. Post Internet Survival Guide 2010 pokazuje nasze
zmagania w tworzeniu sensu w cyfrowym świecie i to, jak możemy stworzyć
nowe interpretacje i jakości poprzez rekontekstualizację i przekształcenia.
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Kari Altman opowiada w jedynym z wywiadów: „Naturalnym jest, że człowiek
w obliczu stosu danych, rzekomych odpadów, zawartości, idei i tym podobnych, przez które musi się przebić, próbuje stworzyć swój własny system
wartości jako punkt startowy”16. To zdanie trafnie podsumowuje również
propozycję przedstawioną w Post Internet Survival Guide 2010. Jak czytamy
we wstępie, książka jest narzędziem wychodzącym ponad naszą codzienną
rutynę przeglądania sieci, by dotknąć sfery, która leży gdzieś pomiędzy głównymi tekstami religijnymi, oglądaniem kolonialnego dokumentu o „dzikusach”,
a oglądaniem siebie w lustrze. To jest miejsce, w którym zadajemy sobie
pytania o to, co znaczy być człowiekiem dziś17.

Ewolucja
Poszukiwanie form dla tych rozważań doprowadziło sztukę Novitskovej do
fotoobiektów, które opierają się na relacjach między popkulturą, technologią
i współczesną sztuką, zestawiając je z najgłębszymi procesami, z których te
rzeczy się wywodzą – geologią, ekologią, ewolucją gatunku ludzkiego i relacjami z innymi gatunkami czy ewolucją samą w sobie, cały czas będącą
przecież w procesie. Novitskova zauważyła, że internet jest miejscem, gdzie
wszystkie te zjawiska przecinają się bez określonej hierarchii. Technologia
cyfrowa, dzięki której przeciętny człowiek może mieć szeroki dostęp do
informacji, polega na spłaszczaniu wszystkich materialnych, realnych rzeczy
do postaci stron tekstowych z obrazami, które przechodzą w postać kodu
i na powrót mają reprezentować siebie jako rzeczywiste – wszystko w tym
miejscu staje się równe. Kiedy podejmiemy taką refleksję, szybko dojdziemy
do wniosku, że obraz cyfrowy jest właściwie energią przesyłaną w niezrozumiałej dla nas postaci z bardzo odległego miejsca, w którym znowu znajdują
się materialne przedmioty (serwery), które przetwarzają tę energię na sposób, który będzie zrozumiały dla człowieka (w postać tekstu i obrazów). Ten
„ekosystem” jest dla Novitskovej potężnym źródłem inspiracji. Wychodząc od
myślenia o przedmiotach i ich cyfrowych reprezentacjach, Novitskova zrozumiała, że ma prawo do transformowania dowolnych obrazów dowolnych
rzeczy. Ta refleksja o naturze i kondycji obrazów rozpoczęła długie badania
nad równościową (dla obrazów) stroną internetu.
Jeśli wszystkie obrazy są sobie równe, nielinearne i niehierarchiczne, to potrzebny byłby element, który pozwoliłby się im jakoś wyróżnić. Wyróżnikiem
tym są ludzkie emocje i uwaga, która stała się walutą, została zmonetyzowana.
Wszystkie podmioty używające sieci cyfrowej do komunikacji z człowiekiem
konkurują o nią. Ta walka spowodowała powstanie i ewolucję algorytmów
sortujących według określonych zasad dane ukazujące się naszym oczom.
Obrazy „trendujące” badała również Novitskova, dochodząc do wniosku, że
to wizerunki zwierząt najbardziej przyciągają naszą uwagę i wzbudzają najwięcej pozytywnych emocji.

16

R-U-I-N-S Survival Quiz, An Interview with Blackmoth.org [w:] K. Novitskova, Post Internet…, dz. cyt., s. 131.

17

K. Novitskova, Post Internet…, dz. cyt., s. 7.
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Jedną z pierwszych prac dotyczącą tematu uwagi i zwierząt jest Papyrus series
[2012]. Jest to seria papirusów przedstawiających cyfrowe kolaże zestawiające zwierzęta z technologiami i ludźmi. Jednym z przykładów przytaczanych
przez Novitskovą w wykładzie na sesji TEDxVaduz jest Justin Bieber, który do
wypromowania swojej płyty użył wieloryba (dokładnie białuchy arktycznej),
aby uatrakcyjnić swój wizerunek18. Podążając za myślą Katji Novitskovej,
zwierzęta tak bardzo przykuwające naszą uwagę są technologiami bardziej
zaawansowanymi niż jakakolwiek technologia wytworzona przez człowieka
(na przykład komputer czy tablet). W formie zwierzęcia jest coś, co nadal
wygrywa w walce o naszą uwagę, kształtującą się na drodze ewolucji razem
z oraz dzięki zwierzętom, które człowiek od zawsze obserwował.
Spoglądając na Intensive Differences 003 (wydruk na papirusie wspomnianego
Biebera i wieloryba) z perspektywy gatunków jako technologii, trudno jest
nam zrozumieć to zestawienie – czy wieloryb uatrakcyjnia człowieka, czy
człowiek wieloryba? Czy jeszcze inaczej: oboje mają uatrakcyjnić strój do
nurkowania, a zdjęcie jest po prostu reklamą? The Cambrian Explosion 001
ukazuje zdjęcie delfina z przymocowaną do płetwy kamerą. To technologia
wykorzystywana do podwodnego tropienia przez amerykańskie wojsko –
jedynym udoskonaleniem technologii wypracowanej przez delfina na drodze
ewolucji jest dodanie przez ludzi kamery. Jednak widok delfina – jego zewnętrzna uroda – przyciąga nas na tyle, że chcemy obraz oglądać i tylko
dzięki temu dowiadujemy się o niecodziennej historii o sprzęcie wojskowym.
Seria Approximations [2012–] przedstawia już same zwierzęta wydrukowane
na aluminium i wycięte. Novitskova traktuje te przedstawienia jako technologie same w sobie, kreując tym samym przedziwną wizję przyszłości, gdzie
to zwierzęta dzięki ewolucji na powrót będą górowały nad człowiekiem i jego
wynalazkami. Zdaniem artystki, rzeźby te mają w widzu powodować odruchy
emocjonalne przypisywane reakcjom atawistycznym. Oglądanie zwierząt
zawsze stymulowało instynkt przetrwania wśród ludzi, razem z ich reakcjami
afektywnymi.
Wynikając z autonomicznego procesu ewolucji, sztuka również wytwarza
silne emocje, choć z innych powodów. Zasady przyciągania i odpychania –
kluczowe w biologii ewolucyjnej – są zauważalne również na tym polu. Novitskova analizuje wizualne wzory aktywacji uwagi, które uruchamiają łańcuch
kolejnych reakcji behawioralnych i emocjonalnych. Dla twórczyni zwierzęta są
wciąż bardziej smart niż niejeden obiekt technologiczny, ponieważ są zdolne
wywołać u nas silniejsze oraz bardziej odpowiednie do uchwycenia naszej
uwagi emocje, co potwierdzają badania przeprowadzone na Yale University19.
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V. Lau, Katja Novitskova: Plastiglomerates of Images, „Leap Magazine” [dostępne online: http://www.leapleapleap.com/2015/07/
katjanovitskova-plastiglomerates-of-images/].
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Wybór obrazów, które są drukowane, nie jest jednak dyktowany żadną narzuconą przez artystkę zasadą. W jednym z wywiadów opowiada, że to jej osobista reakcja emocjonalna jest najważniejsza – jeśli stwierdza, że jakieś zdjęcie
ją urzeka, a jednocześnie jest na tyle wyabstrahowane, że będzie czytelne
dla każdego odbiorcy, zostaje wybrane20. Novitskovej udaje się wykreować
własną wizję zwykle kolektywnych praktyk dzielenia się obrazami. Tu jednak
odkrywa się jeszcze jeden mechanizm projektu Novitskovej.
Mimo świadomości istnienia różnych mechanizmów sterujących cyrkulacją
obrazów w internecie, Novitskova nie przyjęła do wiadomości faktu, że sama
mogła paść ofiarą programu – algorytmu, który podsyła jej obrazy do oglądania. Jak w metaforze Viléma Flussera, w której człowiek jest jedynie
funkcjonariuszem programu aparatu21. Człowiek, którego określona i wyliczona liczba ruchów stała się niejako ograniczona i przechytrzona przez maszynę
– tu algorytm sortujący – kierującą naszą uwagą, nie decyduje już sam, który
link do obrazu kliknie. Uwaga zamieniła człowieka w algorytm, to nas czyta
program, a nie na odwrót. Cała ewolucyjna technologia emocji, które kierują
naszymi wyborami, zostaje przechytrzona przez inny, logiczny język, inny system racjonalności. Sam Flusser stawiał myślenie liczbowe ponad myśleniem
linearnym czy historycznym. Jego zdaniem każdy wynalazek przewyższa
człowieka, ponieważ cechuje się innym rodzajem myślenia, takim, które daje
się upodobnić do złożonej z elementów punktowych „rzeczy rozciągłej”22.
Kultura wizualna wcześniej opierała się na takich wynalazkach jak fotografia, film czy wideo, których połączenie z obrazem wizualnym jest proste
i oczywiste. Jednak obrazy cyfrowe i cała cyfrowa kultura opierają się na
kodzie niezrozumiałym dla człowieka. Dzieje kultury można opisać jako serię
zwrotów, w tym zwrot lingwistyczny (między innymi J. Derrida, R. Rorty) czy
zwrot piktorialny (między innymi W.J.T. Mitchell), które po dziś dzień próbują
się nawzajem zwalczać w różnych odmianach. Również Vilém Flusser w Ku
filozofii fotografii (lata 70.) pisze o modelach społeczeństw alfanumerycznych,
numerycznych i na powrót alfabetycznych, co w rozważaniu nad współczesną cyfrową kulturą wizualną zdaje się ciągle aktualne. Jesteśmy w momencie, w którym zaczynamy dostrzegać kolejną przemianę wizualności, której
ontologia jest coraz bardziej zawiła. Jednak zdigitalizowany obraz to nadal
tylko obraz – jego kod jest dla nas zrozumiały pod jego wizualną postacią.
To, co naprawdę zmieniło wizualność, to programy i algorytmy, które nadały
obrazom wysokie tempo proliferacji i cyrkulacji oraz prawdziwie niematerialny
i nieuchwytny charakter.

In Dialogue with Katja Novitskova, Who Dialogues with Animals and Hieronymus Bosch, „Conceptual Fine Arts” [dostępne online:
http://www.conceptualfinearts.com/cfa/2014/01/20/a-dialogue-with-katja-novitskova/].
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V. Flusser, Ku filozofii fotografii, Warszawa 2015, s. 66–68.
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Tamże, s. 72.
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Katja Novitskova, Pattern of Activation, 2014, wycięty cyfrowy druk na aluminium, poliuretan, stal, aluminium, stal
nierdzewna, dzięki uprzejmości artystki i Boros Collection Berlin

202

Katja Novitskova, Growth Potentials (Mars), 2014, detal, druk cyfrowy na folii, guma poliuretanowa, owady, wymiary różne, unikat, fot. Hans- Georg Gaul, dzięki uprzejmości artystki i galerii Kraupa-Tuskany, Berlin

Katja Novitskova, Approximation I, 2012, wycięty druk cyfrowy na aluminium, 195×113×20
cm, 190×119×20 cm; edycja 1/1 (+ 1AP), fot. Nick Ash, dzięki uprzejmości artystki i galerii
Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin
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Konwencjonalne podziały pomiędzy artystą i amatorem, producentem i konsumentem obrazów są przez to mocno zachwiane. To już nie artyści nadają
komunikat, a obraz sam w sobie jest komunikatem, który zmienia się, gdy tylko
dołączy do cyfrowej sieci obrazów. Następuje zmiana paradygmatu – nie narzędzia są wymienne, ale element ludzki. Obecność programu i maszyny jest
stała w dzisiejszym postrzeganiu obrazów fotograficznych. Zdaniem Charlotte Cotton, współczesna fotografia jest próbą gry w tym wizualnym systemie,
gdzie nie ma już hierarchii obrazów23. Algorytmy i software dyrygują jednak nie
tylko samym obrazem, ale również ich cyrkulacją w rzeczywistości cyfrowej.
Rzeczywistość wirtualna jest rizomatyczna, nie ma centrum. Nie jest to też już
sieć, gdyż taka struktura wydaje się zbyt uporządkowaną metaforą. Cyfrowe
obrazy fotograficzne są niematerialne, więc mogą być w kilku miejscach na
raz, w tym samym czasie. Nie istnieje ani oryginał, ani kopia, a ich ontologia
rządzi się trudnymi do uchwycenia i opisania zasadami. Fundamentem algorytmicznego paradygmatu obrazu jest relacja pomiędzy danymi i danymi24.
Obraz nie jest już środkiem ani medium komunikacji międzyludzkiej, a raczej
narzędziem komunikacji pomiędzy człowiekiem i maszyną (oraz człowiekiem
i maszyną po drugiej stronie) oraz maszyną i maszyną.

Płaskość materii
„There is no flatness” – stwierdza Katja Novitskova25. Płaskość istnieje dla niej
tylko w naszym umyśle, jest iluzją. Artystka uważa, że dwuwymiarowy obraz
przedstawiony jako trójwymiarowy jest tak samo prawdziwy jak natura, która
w swojej urodzie jest zawsze gotowa do bycia uwiecznioną, a którą eksponowany obraz przedstawia. Spłaszczenie dokonywane przez fotografię niesie
ze sobą wiele kolejnych konsekwencji. Jednak Novitskovej zależy w jej pracy
także na przechwyceniu pętli uwagi i odzwierciedleniu jednocześnie zależności ewolucyjnego przyciągania konkretnych estetyk. Płaskie obrazy cyfrowe,
wydobywane z płaskiej sieci na ekran monitora, zostają przedrukowane na
równie płaski aluminiowy stand, który ponownie zostaje sfotografowany,
zamieniony w plik cyfrowy dystrybuowany w sieci, gdzie na powrót wraca
do systemu zarządzania uwagą, w którym atawistyczne emocje wygrywają.
Obiekty Novitskovej są o tyle fotograficzne, że bardzo intensywnie eksplorują
wyjście fotografii poza ramy, a swoisty internet rzeczy, którego teorię Novitskova wykorzystuje w swojej praktyce, unaocznia nam nie tylko te zależności,
ale też ukazuje się sam jako przedmiot i podmiot tych rozważań.

23

C. Cotton, Photography is Magic, Nowy Jork 2015, s. 9.

I. Hoelzl, R. Marie, Image and Programme, Still Searching, „Fotomuseum Winterthur Blog”, [dostępne online: http://blog.fotomuseum.ch/
2016/03/1-image- and-programme/].
24
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Przeniesieniu całej praktyki online do przestrzeni offline towarzyszy refleksja
neomaterialistycznego oglądu świata, gdzie sztuka współczesna jest polem
dla zintensyfikowanego przepływu wartości, a technologie informacyjne
jawią się jako rozszerzone ekologie. Refleksja Novitskovej o konstruowaniu
przyszłości i ewolucji wzięła się przede wszystkim z analizowania sposobów
funkcjonowania obrazów. Niejako porównała ona cyrkulację obrazów w sieci
i poza nią do złożoności funkcjonowania świata, który jawi się dziś jako mocno
nieprzewidywalny, głęboko połączony i nielinearny. Paradoksalnie, to właśnie
rozwój internetu unaocznił nam te złożoności – stało się dla nas jaśniejsze,
że każdy produkt, gatunek czy dzieło sztuki ucieleśnia bardzo materialną
historię, która ulatuje, łącząc się w sieci. Tak jak obrazy cyfrowe, które istnieją
tylko dzięki naszej uwadze, a w rzeczywistości potrzebują bardzo złożonej
infrastruktury – by zobaczyć obraz, wydobywane są najróżniejsze minerały
z wnętrza ziemi, budowane są fabryki, kolejne maszyny, które zużywają paliwo i surowce, zatrudnione są setki ludzi tylko po to, by zbudować smartfona,
na którym przez kilka sekund wyświetli nam się obraz. Głębsza refleksja
o tych obrazach daje nam poczucie uczestniczenia w ekologii świata, gdzie
człowiek jako gatunek staje się społecznym drapieżnikiem, kierującym się
neurochemicznymi procesami (uwaga, atawistyczne emocje) i poczuciem
nieskończoności możliwości posiadanych zasobów.
Seria prac Approximations, która wykorzystuje obrazy zwierząt znalezione
w sieci, dotyczy właśnie tego rodzaju refleksji nad światem. Jak już wcześniej
wspomniałam, człowiek potrafi skoncentrować uwagę na obrazie zwierząt
dłużej niż na przedstawieniach z innych kategorii. Przedstawienia zwierząt są
tu jednak traktowane nie jako odnośnik do tego procesu, ale wplecione są w
ekonomię uwagi. Im bardziej wykalkulowane staje się nasze środowisko, tym
mocniej odbija na powrót naszą prymitywną przeszłość – każe nam wracać
do animistycznego myślenia o świecie, gdzie każda rzecz ma swoją duszę,
czy jest to kamień, zwierzę, czy człowiek. Tego rodzaju myślenie pobrzmiewa
u Novitskovej, która często inspiruje się filozoficznymi tekstami Manuela
DeLandy26. W neomaterialistycznej filozofii DeLandy, punktem początkowym
jest przyjęcie założenia, że istnieje świat materialny, który jest niezależny od
naszego umysłu, jak również jego osobowość nie jest zależna od umysłu.
Filozof rozważa tutaj wiele historycznych podejść do tego zagadnienia, jednak
odrzucając esencjalizm arystotelesowski, dochodzi do wniosku, że wszystkie
obiektywne jednostki są produktami procesu historycznego, gdzie ich osobowość jest zsyntezowana lub jest częścią kosmologii, geologii, biologii czy
społecznej historii27.

B. L. de la Chapelle, On “Post-Internet” Art, „Zérodeux”, nr 70/2014, s. 34 [dostępne online : https://issuu.com/zerodeux/docs/
revue02numero70].
26

27

R. Dolphijn, I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Ann Arbor 2012. s. 39.
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Tak właśnie Novitskova rozumie każdą z reprezentacji zwierząt. Jej twórczość
jest poszukiwaniem związków pomiędzy kulturą wizualną, która kierowana
jest wielkimi zbiorami danych przepracowywanymi przez różne technologiczne przedmioty/podmioty i ekologią. Podążając za myślą DeLandy, Novitskova
traktuje każdy żywy organizm jako swoistą ewolucyjnie wytworzoną technologię. Ostatnie osiągnięcia z dziedziny sztucznej inteligencji (mimo że aktualne
modele sieci neuronowych są na poziomie inteligencji owada) już wskazują,
że protopodmiotowość mogła rozwinąć się z dynamiki, z jaką percypowane
są pewne intensywności doświadczeń28. Ten model jest przekładany na
ssaki, a ostatecznie na człowieka. Wynika z tego pewna koncepcja wspólnego doświadczenia wszystkich podmiotów, gdzie odrzucenie doświadczenia
lingwistycznego prowadzi do wspólnego doświadczenia pragmatycznego29.
Wykorzystując tę koncepcję, Novitskova tworzy swoje fotoobiekty po wielokroć, dobierając tylko przedstawienie do kontekstu danej wystawy. Pozwoliło
jej to w krótkim czasie stworzyć wiele nowych prac. Płaskie, wycięte z blachy
zwierzęta stały się również jej znakiem rozpoznawczym.

Potencjał antropocenu
Od 2012 roku w pracach Novitskovej obok wyciętych postaci zwierząt
pojawiają się również wskaźniki wzrostu z serii Growth Potentials Rzeźby te
są przestrzennymi, czasem płaskimi, wyciętymi strzałkami znalezionymi na
stockach, które wykorzystuje się w biznesowych, korporacyjnych prezentacjach. Wskaźniki ekonomiczne mają reprezentować produktywność, sukces,
przyspieszenie. Novitskova bada jednak nie rejony wzrostu ekonomicznego,
a wzrost potencjału wyginięcia. Dla artystki każde przedstawienie jest
technicznie zapośredniczone – nie wierzy ona w dziką naturę. Każdy obraz
dzikiego lasu jest jednocześnie dowodem na to, że była w nim kamera, aparat
czy inne technologiczne urządzenie.
To połączenie natury i technologii prognozuje koniec istnienia planety – wskazuje potencjalny kierunek, w którym jej dalszy rozwój zmierza. Nasz wzrost
konsumpcji przedmiotów do tworzenia i oglądania obrazów, powoduje wzrost
zanieczyszczenia i eksploatacji planety. Growth Potentials mimo że kojarzą
nam się ze wzrostem, czymś pozytywnym, nie dają nam możliwości pełnego
zrozumienia. Nie mamy do ich odczytu żadnych danych. Czerwona strzałka
pozostaje obiektem samym dla siebie, czysto estetycznym – jest manifestacją
abstrakcyjnego pojęcia. Artystka stawia pytanie o ekonomiczny potencjał
rzeczy, istnień i obrazów. Jednym z wariantów tej pracy są wskaźniki nadrukowane na folii i poliuretanowej gumie, w której zatopione są insekty.
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Unieruchomione w plastiku owady przypominają nam o skamielinach i owadach zatopionych w bursztynach – artefaktach prehistorycznych światów,
które są dowodem, że pewne gatunki nie przetrwały. Tak samo w przypadku
Novitskovej owady w plastiku dowodzą, że nie każde istnienie podoła
współczesnemu przyspieszeniu, natomiast każda zagłada i katastrofa jest
poprzedzona szybkim rozwojem nowych form30. Zestawienie świata natury
ze światem biznesu buduje ciekawe połączenia i napięcia, wprowadzając te
ewolucyjne spostrzeżenia w pole ekonomii. Te rozważania doprowadziły
Katję Novitskovą do proponowania nam swojej wizji świata po końcu świata.
Novitskova w swojej twórczości od początku łączy różne dychotomie – człowieka i naturę, przedczłowieka i poczłowieka, antyczną historię z odległą
przyszłością, abstrakcje z konkretem. Jej prace są przejściem pomiędzy
dwoma ekstremami.
Katja Novitskova odchodzi od fotografii, chociaż jej rozmyślania cały czas
oscylują wokół cyrkulacji obrazów oraz sposobów ich funkcjonowania. Pierwszą wystawą odnoszącą się w inny sposób do wcześniej proponowanych
problemów była Spirit, Curiosity and Opportunity w galerii Kraupa-Tuskany
Zeidler w 2014 roku. Tytuł wystawy wziął się od nazw amerykańskich misji na
Marsa. Artystka zderza nas z niskiej jakości obrazem wideo wyświetlanym na
monitorze – trudno stwierdzić, czy to jest właśnie transmisja na żywo z jednego z tytułowych łazików, czy obraz zaprojektowany. Novitskova próbuje
nas oszukać: obraz transmitowała z piwnicy budynku galerii, gdzie stworzyła
swoistą scenografię dla filmu o Marsie. Pozwoliła sobie dodać elementy,
które uznała za równie nieprawdopodobne do zobaczenia tam, jak te, które
otrzymujemy z „wiarygodnego” obrazu z NASA. Tymi elementami są gatunki
ptaków, które są na naszej planecie na skraju wyginięcia.
Cała wiedza o innych planetach pochodzi z kamer, którymi dysponują roboty
wysyłane przez nas w kosmos. Jednak Novitskova jako badaczka internetowa
odkryła mnóstwo teorii spiskowych oraz interpretacji obrazów przesłanych
przez łaziki z Marsa. Powiększając obrazy do krawędzi pikseli, ludzie doszukują
się znanych sobie kształtów, na przykład zarysu kobiety, mężczyzny i dziecka,
niedźwiedzia, pyska zwierzęcia itp. Odkryła również, że na podstawie obrazów przesłanych przez łaziki, Europejska Agencja Kosmiczna trenuje swojego
robota, tworząc dla niego poligon doświadczalny, wyglądający jak scenografia
albo właśnie wystawa sztuki. Dla Novitskovej znowu jest to pętla obrazowa,
którą tak często eksploruje.

K. Novitskova, Neverending Story: Patterns of Survival and Expansion Curves, konferencja Serpentine Gallery Extinction Marathon:
Visions of the Future, Londyn [dostępne online: https://vimeo.com/111844657].
30
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Katja Novitskova, If Only You Could See What I’ve Seen with Your Eyes. Stage 2. Kumu Art Museum, 2018, fot. Tõnu Tunnel/Katja Novitskova, dzięki uprzejmości
artystki i KUMU Art Museum
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Podobne wątki artystka przywołuje w późniejszej wystawie Dawn Mission
w Kunstverein w Hamburgu w 2016 roku, gdzie stara się znaleźć zupełnie
nowy sposób artykulacji roli obrazu oraz tego, jak ciągła mediacja zyskuje
wymiar ekologiczny czy biotyczny. Poprzez nadpisywanie i rekontekstualizowanie Novitskova tworzy poetycką, acz przerażającą wizję relacji pomiędzy
człowiekiem, nie-człowiekiem i maszyną, wykraczając poza antropocentryczny ogląd świata i doceniając inne gatunki i podmioty jako odrębne, zdolne-do-istnienia jednostki. Na wystawie jesteśmy skonfrontowani z nierozpoznawalnymi obrazami kodów genetycznych, organicznych kształtów oraz obrazami
wymarłych zwierząt. Wszystkiemu towarzyszy drgające oświetlenie i cienie
na ścianach, które jak ciemne chmury rozpościerają nad światem niepokojącą,
pesymistyczną aurę.
Dawn jest misją NASA z 2007 roku, która miała zbadać dwie z trzech znanych protoplanet z pasa asteroidów: Vestę i Ceres. Novitskova skupiła się
tutaj jednak nie na celu misji, ale na dostarczonych przy okazji obrazach.
Novitskova bada wirtualność przestrzeni kosmicznej: mamy tam rzeźby
krajobrazu wschodu Słońca na Marsie – (zdjęcie zrobione przez łazik), fotorzeźbę jaszczurki oraz plątaninę wskaźników z biznesowych prezentacji.
Wystawie towarzyszy projekcja dwóch kameleonów, które jednocześnie są
widzialne i niewidzialne (dzięki swojej technologii zmiany barw). Jej rzeźby
oraz instalacje istnieją w przestrzeni jak wizualne echa. Dla Novitskovej świadomość rzeczy, które zachowują się i ewoluują na własną rękę, jest jedną
z najważniejszych inspiracji. Nadal zainspirowana naturą samą w sobie, bada
różnorodność – rozliczność, problematyczną rzeczywistość, która kryje się za
wizualnością. Kosmologia jest głównym łącznikiem jej prac, pozwala spojrzeć
na człowieka rozwijającego środowisko cyfrowe w taki sam sposób, w jaki
widzimy organizmy żywe w środowisku naturalnym.
Rozpoczynając od wystawy A Day in a Life with Things I Regret Buying podczas
open studio na rezydencji w Rijksakademie w Amsterdamie w 2014 roku
Novitskova przestaje pokazywać nam obrazy, które jesteśmy w stanie jednoznacznie rozpoznać. Rozpoczyna eksplorować swoją wizję hybrydycznej
przyszłości, gdzie nieznane dotąd formy życia przychodzą na świecie, który
być może został już przez ludzi opuszczony. If Only You Could See What I’ve
Seen with Your Eyes to wystawa prezentowana na biennale w Wenecji, gdzie
Novitskova reprezentowała pawilon Estonii. Tytuł wystawy jest cytatem
z filmu Ridley’a Scotta Blade Runner [1982], opartego na powieści Philipa K.
Dick’a Do Androids Dream of Electric Sheep? [1968]. Projekt dotyczy związków
pomiędzy domeną widzenia, przemysłem napędzanym danymi oraz ekologią
w czasach kryzysu biotycznego31.

Estonian Pavilion at the Venice Biennale, „e-flux” [dostępne online: http://www.e-flux.com/announcements/111898/katja-novitskovaif-only-you-could-see-what-i-ve-seen-with-your-eyes/].
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Novitskova ponownie zastanawia się, do czego prowadzi tak intensywna
produkcja obrazów, które bez technicznego zapośredniczenia nie byłyby dla
człowieka widoczne – powierzchnia Marsa, struktury molekularne, pojedyncze neurony itp. Te maszyny optyczne, które doświadczają za nas świat, są
przedłużeniem człowieka dla jego eksploracji Ziemi i kosmosu, co niejednokrotnie powoduje ekologiczne katastrofy i w przyszłości ma doprowadzić
gatunek ludzki do wyginięcia. Obecnie coraz więcej maszyn – naszych rozszerzeń – usamodzielnia się na tyle, by uczestniczyć w tych ekologiach. Człowiek
przestaje być dominującym podmiotem widzącym, poza nim istnieje mnóstwo
innych patrzących stworzeń i maszyn. W tym kontekście rola artysty może
być porównana z organizmem filtrującym – przetwarza dane ze środowiska,
próbuje przewidzieć trajektorie przyszłych zdarzeń.
Novitskova po raz kolejny funduje nam wizję przyszłości, w której bliskie
splątanie człowieka, nie-człowieka i maszyny wychodzi daleko poza antropocentryczną strefę komfortu. Spekulacje artystki znowu odwołują się do figury
antropocenu, czyli świata, w którym tylko możemy próbować roztaczać ludzkie spojrzenie, ale nie powinniśmy starać się zrozumieć przedstawionych nam
zależności. Cytując Hito Steyerl, nie widzieć dziś nic zrozumiałego powinno
być nową normalnością32. Na wystawie w pawilonie Estonii zobaczyć możemy wszelkie dotychczasowe formy prac Novitskovej: są tu wielkie, płaskie
przedstawienia zwierząt; są kołyski-roboty, imitujące ludzkie ruchy podczas
usypiania niemowląt (pokazywane na wystawie A Day in a Life with Things
I Regret Buying w 2014 roku w Amsterdamie), które wykluwają w swoich nosidełkach trudne do rozpoznania organizmy; są i wskaźniki, które zawsze pokazują wzrost, nie wskazując jednak na konkretne zjawisko. Wystawa mieści się
w wąskiej kamienicy, a wrażenie przekształcenia mieszkania w scenografię do
filmu science fiction jest jak najbardziej zamierzone. Całość spotęgowana jest
oświetleniem, które przyciemnione i punktowe podąża za odwiedzającymi
swoim cieniem.

H. Steyerl, A Sea of Data: Apophenia and Pattern (Mis-)Recognition, „e-flux” [dostępne online: http://www.e-flux.com/journal/72/60480/a-sea-of-data-apophenia-and-pattern-mis-recognition/].
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Postantropoceniczne wizje Novitskovej posługują się dużą liczbą wątków,
które tak jak sieć internetowa czy współczesne obrazy cyfrowe są niehierarchiczne i niechronologiczne. Proponowane koncepcje są coraz bardziej
utopijne i kompleksowe, przez co coraz trudniej uchwycić je w ramy teoretyczne. Język pisany, który jest linearny, wydaje się nie nadążać za zmianami.
Odpowiedniejszy wydaje się być hipertekst, w którego gąszczu moglibyśmy
się zgubić, tak jak w odnośnikach prac Katji Novitskovej. Nakreślone przeze
mnie punkty interpretacyjne wymagałyby po kolei osobnego szerokiego
opracowania w formacie odpowiadającym złożoności i płynności omawianych
pojęć.
Twórczości Novitskovej nie należy rozumieć tylko w kontekście sztuki
postinternetowej, choć w mediach często możemy się z taką interpretacją
spotkać. Chociaż jej związek ze sztuką rozpoczął się od przyjęcia za definicję postinternetu kondycji współczesnego człowieka, to szybko dodała
do tego cały wachlarz innych pojęć i teorii, wybiegających daleko w naszą
(i nie-naszą) przyszłość. Novitskova rozumie człowieka jako postać hybrydyczną, przenikającą się zarówno z naturą, jak i technologią, a jego działanie
rozumie w bardzo szerokim kontekście, któremu blisko jest do całościowego
ujęcia problemów, z jakimi się borykamy pod pojęciem antropocenu. Jednak
Novitskova, która próbuje zwrócić naszą uwagę na ważny temat powolnej
śmierci naszej planety, nie wzięła sobie za cel opisywania go, a raczej kreuje
swoje wizje tego, co wydarzy się później.
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„Krajobraz nie jest tematem neutralnym ideologicznie, jak wyobraża sobie
wielu”, pisała Deborah Bright w eseju On Mother Nature and Marlboro Men,
opublikowanym w 1985 roku w magazynie „Exposure”1. Tekst dotyczył głównie fotografów „Nowej Topografii”, kuratorowanej przez Williama Jenkinsa
wystawy z 1975 roku, prezentującej prace między innymi Roberta Adamsa,
Lewisa Baltza, Stephena Shore’a czy Bernda i Hilli Becherów2.
Choć powyższy cytat jest dla mnie punktem wyjścia, przedmiotem niniejszego artykułu nie będą wymienieni wyżej, a artysta współczesny – urodzony
w Tallinie Alexander Gronsky, który w swojej praktyce twórczej zajmuje się
przede wszystkim właśnie krajobrazem. Już pierwszy, pobieżny rzut oka na
jego prace zdaje się sugerować polityczne wątki – sowieckie (i postsowieckie)
blokowiska na przedmieściach Moskwy, zdegradowany i zanieczyszczony
Norylsk czy plenerowe rekonstrukcje historycznych bitew.

Tematy te, zebrane razem, mogłoby z pozoru
tworzyć podstawy pod dosyć spójnie budowaną
deklarację politycznego czy społecznego zaangażowania, gdyby nie słowa samego twórcy:
„Ważne jest dla mnie, żeby odzyskać dla fotografii przestrzeń niepolitycznego przekazu”3.
Skąd zatem bierze się ta sprzeczność? Czy jest to szczere działanie, czy próba
ucieczki od niewygodnych dla artysty interpretacji? Jaki cel tak naprawdę
stawia sobie Gronsky?
Początek jego kariery związany jest z fotografią prasową. W roku 1999 zaczął pracę jako fotoreporter freelancer4. W 2003 roku dołączył do agencji
Photographer.ru5. Nad swoimi własnymi projektami artystycznymi rozpoczął
pracę trzy lata później. Od wczesnych lat można zauważyć kilka charakterystycznych dla twórczości artysty cech, których w większości przypadków
będzie się trzymał (statyczne kompozycje, często podwyższony punkt widzenia zbliżony do znanego z tak zwanej „szkoły düsseldorfskiej”) i obszar
zainteresowań, po którym będzie się poruszał. Mam na myśli w szczególności
przestrzenie na uboczu, miejsca styku natury ze środowiskiem zmienianym
przez człowieka.

1

D. Bright, On Mother Nature and Marlboro Man [dostępne online: http://www.deborahbright.net/PDF/Bright-Marlboro.pdf].

2

New Topographics, Britt Salvesen [red.], Göttingen 2009, s. 11.

T. Szabelski, Medium używa mnie. Rozmowa z Alexandrem Gronskim, „Magenta” [dostępne online: http://magentamag.tumblr.com/
post/140381907550/medium-używa-mnie-rozmowa-z-alexandrem-gronskim].
3
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A. Gronsky, Contact Sheet number 166. Alexander Gronsky: Pastoral, Syracuse 2012, s. nn.

5

A. Gronsky, Contact Sheet…, dz. cyt., s. nn.
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Najdłużej realizowanym i zarazem kluczowym dla kariery i stylu Gronskiego
projektem jest cykl Pastoral, powstający w latach 2008–2012 w Moskwie,
gdzie fotograf wówczas mieszkał. Postanowił wtedy po raz pierwszy skupić
się na przestrzeni w swoim najbliższym otoczeniu. „Byłem tak zmęczony tymi
wielkimi odległościami, długimi podróżami, że postanowiłem do następnego
projektu poszukać wygodnego miejsca. Wcześniej właściwie mogłem wyobrazić sobie fotografowanie gdziekolwiek na ziemi, tylko nie w miejscach,
w których żyłem” – mówił w jednym z wywiadów6.
Rozwijając swoje zainteresowanie miejscami granicznymi, Gronsky obrał sobie za cel przedmieścia stolicy Rosji, gdzie z jednej strony mieszkańcy miasta
udają się, by odpocząć od zgiełku, ale z drugiej – samo miasto nie daje za
wygraną, wdzierając się tam za nimi. Skąd bierze się tak silne zainteresowanie
tymi przestrzeniami? W wywiadzie dla portalu „Afisha Daily” fotograf tłumaczy to tak: „Miasto, według mnie, to środowisko zbyt nasycone znakami.
Z kolei przyroda jest zbyt jednoznaczna. Dlatego fascynują mnie obszary
pogranicza”7. Te na wpół dzikie tereny są też interesujące z punktu widzenia
politycznie ujmowanych zagadnień takich jak rozrost miast oraz związana
z nim degradacja środowiska, a jako przestrzenie niejednoznaczne są otwarte
na możliwość wlania w nie wielu interpretacji. Pod względem swojego zainteresowania takimi miejscami Gronsky zbliża się do wspomnianych na początku
twórców „Nowej Topografii”.
Bliskość ta tkwi nie tylko w tematyce czy wizualnych podobieństwach,
ale również w nieco głębszej zasadzie kryjącej się w obydwu podejściach.
Sednem tym jest to, co Sean O’Hagan, krytyk fotografii z brytyjskiego „The
Guardian”, określił jako „estetykę banału” i „fotografowanie przeciwko tradycji
fotografii natury takiej, jaką tworzyli podobni Anselowi Adamsowi i Edwardowi Westonowi”8. Z pośród tych dwóch, skrajnie różnych podejść i tradycji
fotografii krajobrazowej, Alexandrowi Gronskiemu bliżej raczej do tej reprezentowanej przez twórców „Nowej Topografii”. Zamiast tego, co wzniosłe,
wyjątkowe i nietknięte, skupia się na tym, co banalne, pospolite i naruszone
przez człowieka.

P. Eiferman, Sunbathing in the Suburbs: Q&A with Alexander Gronsky, „Roads & Kingdoms” [dostępne online:
http://roadsandkingdoms.com/2014/sunbathing-in-the-suburbs-qa-with-alexander-gronsky] [tłum. własne].
6

A. Gorbaczow, Łuczszyje fotografy strany Aleksandr Gronskij, „Afisha Daily” [dostępne online: http://daily.afisha.ru/archive/gorod/
archive/best-photo-aleksandr-gronskiy/] [tłum. własne].
7

S. O’Hagan, New Topographics: Photographs that Find Beauty in the Banal, „The Guardian” [dostępne online:
http://www.theguardian.com/artanddesign/2010/feb/08/new-topographics-photographs-american-landscapes/] [tłum. własne].
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Alexander Gronsky, z cyklu Pastoral, 2008–2011, fragment, dzięki uprzejmości artysty

Samo zainteresowanie takimi przestrzeniami nie musi jednak oznaczać
automatycznie zajmowania wprost politycznego stanowiska. Cytowana na
początku tego tekstu Deborah Bright, zarzucała fotografom „Nowej Topografii” właśnie zbyt małą wyrazistość poglądów i uciekanie w formę kosztem
treści9. Najwięcej uwagi poświęciła w swoim tekście Robertowi Adamsowi,
który budował swoje kompozycje niekiedy w podobny do Gronskiego sposób, choć nie „piktorializował” fotografii tak, jak robi to twórca Pastoral. Przy
tym zastrzeżeniu, można by powtórzyć wobec Gronskiego ten sam zarzut,
jaki Bright stawiała Adamsowi i innym – rodzaj eskapizmu od wyrażenia swojego zdania, politycznej deklaracji, która nie tylko wisiała w powietrzu w czasach „Nowej Topografii” (w latach 70. rodziły się ruchy ekologiczne i rosła
świadomość związana z degradacją środowiska, podkreślana wielokrotnie
również przez samego Adamsa10), jak i dzisiaj. W takich okolicznościach wszelkie formy obrazowania tychże zmian czy wszelkie nowe sposoby dzielenia
postrzegalnego – jak ujmuje to Jacques Rancière – nadające widoczność
ludziom, pewnym kategoriom czy problemom, mogą być właśnie rozumiane
politycznie11.
Problem z krytyczną politycznością „Nowej Topografii” sięga jednak znacznie
głębiej. Jenkins, kurator wystawy, nie pozycjonował jej w ten sposób w swoim
tekście wprowadzającym (pisząc o niej wprost jako „bardziej antropologicznej
niż krytycznej”12); także ówczesna publiczność i komentatorzy, jak zaznacza
Britt Salvesen, redaktor rozszerzonej reedycji katalogu do wystawy, nie skłaniali się ku takim interpretacjom13. Dopiero dziś – retrospektywnie – prace
te zdają się zyskiwać takie znaczenie. Niniejszy artykuł nie jest oczywiście
miejscem na polemikę dotyczącą innych autorów niż ten, który jest jego
faktycznym przedmiotem. Próbując jednak dociec, na co swoim działaniem
zwraca uwagę Gronsky, chciałbym pójść nieco na przekór zarzutom Bright.
Wszak można przecież powiedzieć – odwołując się znów do Rancière’a i jego
koncepcji polityki i estetyki – że samo pokazanie czegoś w inny sposób lub
pokazanie w ogóle, nawet postrzegane przez autora w wąskich ramach czystej estetyki, również jest gestem politycznym14. Poza tym, jak zauważyłem
na początku, motywy, którymi zajmuje się w swojej twórczości fotograf, aż
proszą się o taką interpretację.

9

D. Bright, dz. cyt.

10

Tamże.

11

J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Kraków 2007, s. 178.

12

New Topographics, dz. cyt. s. 250.

13

Tamże, s.36.

14

Tamże, s. 44–45.
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Wróćmy do samego Pastoral, żeby podkreślić również znaczące różnice między tym cyklem a pracami Roberta Adamsa i innych. Mniej jest w nim „obiektywnego” spojrzenia, natomiast więcej autorskiej stylizacji przywodzącej na
myśl różnorakie konwencje i style malarskie, od malarstwa niderlandzkiego
(z pojawiającym się we wszystkich tekstach na temat serii Pastoral Pieterem
Brueglem Starszym na czele), po malarstwo romantyczne. Widząc tę nieco
paradoksalną sytuację, samo przez się nasuwa się pytanie: po co fotograf
używa elementów malarskiego języka wizualnego? Można zacytować tu
wypowiedź samego autora z wywiadu dla portalu „Lens Culture”, w którym
stwierdza: „Chciałem po prostu pokazać je [granice miasta – przyp. aut.]
w bardzo, bardzo słodki, romantyczny sposób, niemal zbyt słodki”15.
Zacytowane powyżej słowa pochodzą z nagrania dźwiękowego i trudno mi
pozbyć się wrażenia ironii, z jaką Alexander Gronsky je wypowiada. O ile wobec
kilku zdjęć z omawianego cyklu można faktycznie przyjąć takie tłumaczenie,
to w przypadku większości zdaje mi się mijać z celem. Jednak niezależnie od
anturażu, jest jedna cecha łącząca niemal wszystkie zdjęcia z Pastoral, a także
fotografie z innych cykli. To wspomniana już ironia, która niekiedy powstaje
przez nieprzystawalność formy do treści, z kolei, kiedy indziej wywoływana
bardziej wewnątrz samej treści, przez dziwność czy nieprzystawalność obecnych tam elementów i zdarzeń do siebie nawzajem.
Ironia kryje się już w samym tytule cyklu, na co zwraca uwagę Mikhail
Iampolski, autor wstępu do albumu Pastoral16. Znaczenie tytułowego słowa
w języku polskim najlepiej oddaje chyba „sielanka” – potocznie rozumiana
jako wyidealizowany stan szczęśliwości, oznaczająca również gatunek literacki podkreślający właśnie taką wizję życia wiejskiego wśród natury. Wizja
ta pozostaje, jak pisze dalej Iampolski, zawsze „w kontraście do życia mieszkańców miasta, do których jest adresowana”17. Tutaj, w przypadku fotografii
Gronskiego, o żadnej idyllicznej wizji nie ma mowy. Natura nie jest tu przecież
wcale czystą naturą, a miasto nie pozostaje w opozycji do tego, co widzimy
na obrazach. Przeplata się z naturą w bezkształtnym uścisku „krajobrazu
w procesie”, a symboliczne, ogromne betonowe bloki wychylają się zza drzew
lub majaczą pomiędzy nimi – są obecne na każdym niemal zdjęciu. Na tym
przede wszystkim polega ironia cyklu, a to z kolei odsyła do istotnego pytania
o celowość jej stosowania.

Autor nn., Alexander Gronsky „Pastoral: Moscow Suburbs” [dostępne online: https://soundcloud.com/lensculture/alexander_gronsky_
pastoral_moscow_suburbs] [tłum. własne].
15
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M. Iampolski, Alexander Gronsky: Giveness Without the Given [w:] Alexander Gronsky, Pastoral. The Moscow Suburbs, Rome 2013, s. 5.

17

Tamże, s. 7 [tłum. własne].
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Przyjmując, że na fotografiach z Pastoral oglądamy pastisz sielanki, logiczne
wydaje się, że Gronsky zajmuje stanowisko negujące możliwość jej rzeczywistego zaistnienia lub naigrawa się z czegoś, co jest w zasadzie jedynie
wytworem kultury miejskiej, która dramatycznie potrzebuje swojej antytezy
i buduje ją na antycznych czy biblijnych mitach początku i raju utraconego.
Idąc dalej tym tropem, nie sposób nie zauważyć, z czego ta niemożność wynika i kto jest jej sprawcą: oczywiście jest to człowiek, który najbardziej tęskni
i potrzebuje tego, co sam niszczy i doprowadza do ruiny. Wydaje się więc
z tego punktu widzenia możliwe, że Alexander Gronsky krytycznie odnosi się
właśnie do działalności człowieka, jego destrukcyjnego potencjału czy jego
rzekomej racjonalności i wyższości, ucieleśnianej przez wytwory cywilizacji
– w tym wypadku jednak widziane głównie z perspektywy miejsc, które są
ich efektem ubocznym lub jedynie rezerwuarem surowca czy przestrzeni pod
przyszły rozwój.
Nie sposób jednak nie postawić sobie pytania o to, czemu Gronsky „ubiera”
swoje zdjęcia w tak konkretną, wcale przecież nie nowatorską estetykę. Jaki
sens ma ten wysiłek wkładany przez niego w malarskie stylizowanie swoich
zdjęć? Czy taka daleko idąca przewrotność (najpierw odwoływać się do rozpoznawalnych przez odbiorców kanonów piękna, by potem zerwać kurtynę
i odsłonić krytykę) byłaby naprawdę konieczna do sformułowania prostego
w zasadzie, krytycznego przekazu?
Nie widzę właściwie powodu, dla którego autor miałby posuwać się do takiej
strategii. Oczywiście można przywoływać przykłady fotografów deklarujących bardzo konkretny, niekiedy wręcz alarmistyczny przekaz polityczny swoich prac, jak chociażby Edward Burtynsky, a którzy tworzą obrazy niezwykle
estetyczne. Tym bardziej jednak budzi to kontrowersje i może podważać fakt
ich rzeczywistego zaangażowania, rodząc podejrzenia o wykorzystywanie
bardzo nośnego tematu do osiągania korzyści finansowych. Tym niemniej
uważam, że twórczość Alexandra Gronskiego mimo wszystko jest zupełnie
innym przypadkiem. „Dużo się zastanawiam nad wszystkim, co dzieje się
w rejonie, gdzie się urodziłem” – mówi – „Ale nigdy nie chciałem skupiać
się na tym na tyle, żeby móc coś wprost wypowiadać, więc tego unikałem.
Być może to dlatego, że czuję, że w fotografii ważniejsze jest dawać pewną
wolność. Nie musi ona być ostrym komentarzem społecznym, to raczej narzędzie, które pozwala ci chwytać pewne obiekty i którego możesz używać
na wiele sposobów”, mówił sam fotograf18.
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Ta wolność, swoista autonomia sztuki (fotografii), którą postuluje Gronsky,
niesie w sobie jednak pewne podstawowe niebezpieczeństwo. Bo o ile otwiera ona możliwość interpretacji takich jak wysnute przeze mnie wyżej, to trzeba pamiętać, że równie szeroko otwiera drogę do interpretacji przeciwnych.
Przykład takiego działania przytacza Deborah Bright, opisując fotografie
Johna Pfahla z cyklu Power Places: „Wystawione bez żadnego tekstu, który
mógłby pomóc widzowi zakotwiczyć jego fotografie, obrazy te – wzięte razem – wyrażają rodzaj romantycznej nostalgii za współczesną Arkadią, gdzie
elektrownie, jak formacje skalne i wiekowe drzewa, mogą być podziwiane
jako obiekty nowego typu inżynieryjnego piękna (lub może chlubne ruiny,
jak w przypadku TMI [elektrownia atomowa Three Mile Island, która uległa
poważnej awarii w 1979 roku – przyp. aut.])”19.
Co więcej, Bright wprost stwierdza, że jeśli Pfahlowi zależało na ironicznym
dysonansie między romantyzowanym, naturalnym krajobrazem a nuklearnymi
instalacjami, to artysta sam przekreślił to odczytanie, włączając do projektu
chociażby fotografie elektrowni wodnych, nie budzących (przynajmniej
wówczas) takich społecznych lęków i oporów20. Na koniec swojego eseju
autorka dodaje, że „Krajobraz nie jest tematem neutralnym ideologicznie,
jak wyobraża sobie wielu. Jest raczej historycznym artefaktem, który może
być widziany jako zapis materialnych faktów na temat naszej rzeczywistości
społecznej i tego, co z tymi faktami postanowiliśmy zrobić”21. Idąc dalej jej tokiem myślenia, jeżeli fotograf ujmuje ten konkretny krajobraz i te „materialne
fakty” w ramy romantyzującej estetyki malarskiej, to być może chce, byśmy
zachwycili się bezrefleksyjnie technicznymi osiągnięciami ludzkości lub tym,
jak piękna będzie czekająca nas potencjalnie katastrofa.
Chciałbym jednak zaproponować zupełnie inną interpretację cyklu Pastoral,
która nie kłóciłaby się w żadnym razie ze wspomnianym wysiłkiem wkładanym
w próby malarskiej stylizacji, a nawet więcej: która potrzebowałaby takiego
działania. Interpretacja ta odchodzi od krytycznej polityczności rozumianej
w taki sposób, jak postulowała Bright. Chciałbym skupić się na jednostkowej,
choć prezentowanej tu jako dość uniwersalna dla człowieka, nostalgii i tęsknocie (nawet Bright przytacza te kategorie, choć negatywnie), zadziwiającej
i paradoksalnej mieszance pragnienia wolności i wyzwolenia się ze ścisłych
struktur z konformizmem i przyzwyczajaniem się do istniejących warunków,
daleko idącej ich akceptacji. „Ludzie przyzwyczają się do jakiegokolwiek
krajobrazu, w którym by nie żyli” – mówił Alexander Gronsky w wywiadzie
dla „Lens Culture”. „Można go nienawidzić i uwielbiać, niezależnie od niego
samego. Możesz mieszkać w najpiękniejszym miejscu na ziemi, a i tak go
nienawidzić z jakiegoś powodu. I na odwrót”22.
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W proponowanym przeze mnie odczytaniu Pastoral chodzi nie o krytykę
rozwoju niszczącego środowisko czy niemożliwość ucieczki do czystej natury,
lecz wręcz przeciwnie – o nieustanne do tej ucieczki dążenie, warunkowane jednak przez partykularne realia cywilizacyjne późnego kapitalizmu.
Nie mamy tu zatem do czynienia z pesymistyczną wizją smutnej nostalgii
za czymś, co już nie wróci, ale raczej z zaobserwowaniem przez artystę jej
bardziej afirmatywnej, choć w zasadzie równie konserwatywnej wersji. Nie
tyle ze spojrzeniem pokazującym nam jak daremne są dziś wysiłki odcięcia
się od cywilizacji oraz idącej za nią destrukcji, lecz wskazującym na próby
poszukiwania tej „sielskości” czy „natury” mimo wszystko. W takiej formie,
w jakiej jest dostępna. Z całym zastrzeżeniem, że sama sielanka, wyobrażenie
Arkadii jest tylko konstruktem, produktem konkretnych konwencji i sposobów obrazowania, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Mogą
one zaistnieć głównie w obrazach, poezji lub dla uprzywilejowanych klas
społecznych, które na takie doświadczenie krajobrazu mogą sobie pozwolić
dzięki wolnemu czasowi i możliwościom podróżowania. Innymi słowy, fotograf
zamyka w swoich kadrach splątane relacje między ludzkimi potrzebami, marzeniami i estetycznymi konstruktami, a twardą, materialną rzeczywistością.
Zestawiając ze sobą realia postsowieckiej Rosji początków XXI wieku z konwencjonalnymi ujęciami piękna, postrzeganymi poprzez malarskie estetyki
poprzednich stuleci, Gronsky używa tych konwencji różnie. Miesza je w taki
sposób, jakby zmieniał teatralne dekoracje, a aktorów pozostawiał samym
sobie, zajętych własnymi sprawami. Takie spojrzenie na zdjęcia Gronskiego
kieruje mnie w stronę zagadnień teatralności, antyteatralności i absorpcji,
rozwijanych przez Michaela Frieda. Ta ostatnia, jak wskazuje Fried, „jest jedną
z niezauważanych podstaw czy »operatorów« zachodniego malarstwa od
połowy lat 90. XVI wieku”23. W książce Absorption And Theatricality: Painting
And Beholder In The Age Of Diderot Fried zauważa, że pomimo dość długiej
tradycji obecności tych dążeń, działały one wcześniej „po cichu”, „Ale dopiero
w połowie lat 50. XVIII wieku we Francji przekonująca reprezentacja absorpcji zaczęła pojawiać się zarówno w krytyce, jak i malarstwie jako świadome
i bezpośrednie żądanie”24.
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Dążenie do absorpcji należy zdefiniować za Friedem jako mogące być
„rozumiane w kategoriach ciągłego wysiłku, by uczynić obrazy takimi, by
przez użycie jednej lub drugiej strategii – przede wszystkim poprzez przedstawianie postaci jako całkowicie zaabsorbowanych tym, co robią, myślą
i czują, a w przypadku wieloosobowych obrazów, na powiązaniu tych postaci
w konkretnej, jednoczącej kompozycji – zdawały się zaprzeczać obecności
obserwatora [beholder] lub, używając bardziej twierdzącej formy, ustanowić
ontologiczną fikcję, że obserwator nie istnieje”25. Dążenie do tego można także z całą pewnością zaobserwować w kręgu twórców związanych ze „szkołą
düsseldorfską”, gdzie przez zabiegi obecne również w fotografiach Alexandra
Gronskiego mamy odnieść wrażenie negacji subiektywnego spojrzenia, a więc
właśnie pozycji obserwatora. Natomiast sposób, w jaki Gronsky zestawia malarskie kanony z przestrzeniami, które go interesują, jest w swojej wymowie
antyteatralny również w inny sposób, ponieważ obnaża właśnie teatralność
i sztuczność tychże kanonów.
Jest to inny rodzaj polityczności, nie tyle wskazujący na konkretne, rzeczywiste problemy, co bliższy filozofii, bo kwestionujący tradycyjne, twarde,
metafizyczne kategorie. Wskazuje na to również Mikhail Iampolski, pisząc, że
„fotografie Gronskiego przynależą do kategorii krytyki metafizyki obecności,
która jest często przypisywana fotografii (jak chociażby u Rolanda Barthesa –
mimo że osoba już nie żyje, to jednak jest na fotografii, patrzy w nasze oczy;
nie istnieje już, a jednak jest obecna). Jego [Gronskiego – przyp. aut.] obiekty
zdają się być naprzeciw widza, a jednak to, co widzimy, nie jest jednoznacznie
obecne”26. Ta „niejednoznaczna obecność” wynika oczywiście w dużej mierze
z estetycznych zapożyczeń z malarstwa, którego status ontologiczny jest
zupełnie inny niż ten przypisywany (niegdyś) fotografii.
Odwołując się dalej do teatralnych metafor, można tym razem powiedzieć, że
Gronsky traktuje tu malarskie konwencje jak tekst dramatyczny w rozumieniu,
jakie za Alainem Badiou przedstawia Paweł Mościcki: „Sam w sobie tekst
dramatyczny jest zawsze nie-kompletny, nie-pełny, nie-dokonany. Konieczne
jest jego dopełnienie przez coś całkowicie mu obcego – sceniczną realizację.
[…] Jego wystawienie nie oznacza literalnego odegrania na scenie wszystkich
zawartych w nim epizodów, lecz wystawienie go na próbę sceny, ryzyko, że
w konfrontacji z żywiołem teatru okaże się on martwy, niemy lub po prostu
bezwartościowy”27. Gronsky ów „tekst” konfrontuje z zastaną rzeczywistością i chyba z całą mocą można stwierdzić, że w efekcie tworzy obrazy
o specyficznej estetyce, ale jednak – nie bójmy się użyć tego słowa – piękne.
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Podkreśla to tym samym jedynie płynność samej kategorii piękna, jej zależność od sposobu przedstawienia, ale i właśnie ciągłą potrzebę ludzi, by tego
piękna poszukiwać i odnajdywać je w najmniej oczywistych miejscach, co
zresztą sam Gronsky robi. To, że przy okazji nadaje konkretnym przestrzeniom
widzialność, włącza do wizualnego języka miejsca na uboczach, o których
zazwyczaj się nie mówi, jest rzeczą wtórną. Trzeba jednak również pamiętać,
że przecież nawet tak estetyczne i piktorialne w swoim wyrazie prace jak
fotografie krajobrazu Ansela Adamsa czy, szukając bliższych nam przykładów,
twórczość Jana Bułhaka i cały program „fotografii ojczystej”, nie są z gruntu
neutralne politycznie, co szczegółowo w stosunku do Bułhaka opisywał
Maciej Szymanowicz28. Zawsze stanowią pośrednio produkt okoliczności historycznych i dominujących ideologii – zgadzając się z nimi, bądź polemizując.
Na tym tle zastanawiająco rysuje się późniejszy cykl urodzonego w Estonii
fotografa, Norilsk [2013]. Artysta wraca w nim nieco do estetyki swoich
pierwszych projektów, w szczególności bardziej minimalistycznego, pozbawionego malarskich odniesień, a czerpiącego garściami z „Nowej Topografii”
Less than One [2006]. Choć trudno nie nazwać zdjęć z Norylska estetycznymi,
to nie można również pozbyć się przerażenia, jakie wywołują. Gronsky perfekcyjnie komponuje wszystkie zdjęcia, zarówno strukturalnie, jak i barwnie,
przywiązując wielką wagę do estetycznych aspektów fotografii, ale w żaden
sposób nie romantyzuje tutaj zniszczonego krajobrazu, ani – tym razem – nie
ironizuje.
W przeciwieństwie do prac z Pastoral, zdjęcia z książki Norilsk są dojmująco
materialne i przedmiotowe. Jest w nich to, czego Mikhail Iampolski odmawia fotografiom z peryferii Moskwy. Widzimy wyludnione, rozpadające się
miasto, postawione widzowi wprost przed oczami; miasto, które nie tyle jest
zawieszone „pomiędzy” rzeczywistością a fikcją, fotografią a malarstwem,
co jest tymi opozycjami naraz. Swoim detalem fotografie sprawiają wrażenie
przedstawiania materialnej i rzeczywistej, ale raczej pustej makiety czy opuszczonego w popłochu „miasta-widmo”. Ludzie pojawiają się na nich wyjątkowo
rzadko, ledwie na kilku i – mówiąc wprost – najczęściej wyglądają tak, jakby
nie wiedzieli, co tam robią. Zdjęcia nie są tu w żaden sposób opisane, nie
towarzyszą im ani tytuły, ani wstępny esej. Tylko nazwa miasta – Norylsk
– i obrazy. Wspomnieć więc należy, że Norylsk, budowany w latach 30.
XX wieku przez więźniów i politycznych zesłańców, znany jest ze swojego
położenia na dalekiej północy Rosji, bardzo niskich temperatur, a przede
wszystkim – ogromnego zanieczyszczenia środowiska, wywołanego przez
przemysł metalurgiczny29.
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Alexander Gronsky, z cyklu Norilsk, 2013, dzięki uprzejmości artysty
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Alexander Gronsky, z cyklu Reconstruction, 2013–2015, dzięki uprzejmości artysty
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W takich okolicznościach można po raz kolejny odwołać się do Deborah Bright
i powtórzyć jej uwagi na temat braku zakotwiczenia zdjęć, który umożliwia ich
różne interpretacje lub czysto estetyczne postrzeganie. O ile jednak Gronsky
oczywiście udowadnia znów, jak względna jest kategoria piękna, to jest to
piękno przerażające. Nie mamy tu do czynienia z romantyzowaniem tego, co
potencjalnie może być przyczyną ekologicznej katastrofy, jak u Pfahla – katastrofa już się wydarzyła i romantyczna nie jest. Brak też w Norilsku zabiegów,
które moim zdaniem dyskredytują fotografie Burtynskiego, zamieniającego
niekiedy skażone tereny w abstrakcyjne wzory czy ornamenty. Gronsky nie
porzuca ani na chwilę dokumentalizującego spojrzenia na rzecz abstrakcji.
Z tego powodu tym bardziej nie negowałbym mocniej zaangażowanych
sposobów rozumienia fotografii Alexandra Gronskiego. O ile w przypadku
Pastoral dominującym zagadnieniem jest ogólna płynność kategorii piękna,
to w przypadku Norilsk stajemy przed bardziej problematycznymi i ambiwalentnymi obrazami. Jednak nawet zakładając, że urodzony w Tallinie fotograf
jest zainteresowany wyłącznie formą estetyzacji ekologicznej katastrofy, to
i tak – akurat na tych zdjęciach – pozostaje ona katastrofą, a jej obraz, mimo
osobliwego piękna, odrzuca i przeraża.
Mimo że podtytuł książki Pastoral brzmi Moscow Suburbs, to nie ma dla
odbiorcy tak naprawdę większego znaczenia, czy zdjęcia zostały faktycznie
wykonane w Moskwie, czy jakimkolwiek innym Rosyjskim mieście, a może
i jakimkolwiek mieście w ogóle. Inaczej jest z Norylskiem. Ten wydaje się
bowiem u Gronskiego jednocześnie rzeczywistym miastem i jego atrapą. Patrząc na nie, nasuwa się pytanie: czy takie miasto rzeczywiście może istnieć?
Jednocześnie wiadomo, że istnieje. Tu tworzy się różnica i tu leży możliwość
jakiegokolwiek potencjału politycznego tego cyklu.
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Ostatnim cyklem autorstwa Alexandra Gronskiego, który chciałbym omówić
w tym kontekście, serią nie tyle zakończoną, co zawieszoną, a zarazem najbardziej polityczną, jest Reconstruction [2013]. Projekt ten dotyczy rekonstrukcji
historycznych bitew przeprowadzanych przez różnego rodzaju grupy, bardziej
amatorskie lub finansowane przez rosyjski rząd. Wybór tego tematu w kontekście wcześniejszej twórczości Gronskiego i jego deklarowanej niechęci
do polityczności jest dla mnie bardzo zaskakujący. Jak jednak stwierdził sam
fotograf, na początku interesowały go bardzo formalne kwestie związane
z krajobrazem, w którym rozgrywają się te przedstawienia, natomiast później – co ważne w świetle moich wcześniejszych spostrzeżeń – rodzaj teatru,
który ma miejsce podczas tychże rekonstrukcji i którym one w istocie są30.
Większość z prac w cyklu to tryptyki (choć zdarzają się również inne wariacje),
które przez swoją „poszerzoną” formę nabierają cech charakterystycznych
dla (głównie dziewiętnastowiecznego) malarstwa batalistycznego, które
niekiedy osiągało postać zamkniętych (zaokrąglonych) panoram, do których
fotograf świadomie nawiązuje31. Tytułowa rekonstrukcja ma podwójne znaczenie: z jednej strony chodzi o dosłowne rekonstrukcje odgrywane gdzieś na
przedmieściach przez wspomniane grupy, z drugiej natomiast sposób pracy
samego fotografa, który miesza ze sobą zdjęcia z różnych miejsc, punktów
widzenia i momentów w czasie (co ułatwia mu warstwa śniegu, neutralizująca
charakterystyczne elementy pejzażu).
W efekcie dostajemy rodzaj podwojonego montażu, zdającego się sugerować
brak spójności i arbitralność w ustanawianiu historii przez tego typu przedstawienia, jak i przez samą fotografię. Kwestię spójności Gronsky rozgrywa we
właściwy sobie, ironiczny sposób, umieszczając – niekiedy również wewnątrz
poszczególnych części tryptyków – nieprzystające do siebie elementy, takie
jak fragmenty rozgrywającego się spektaklu (ludzi w kostiumach, sprzęt z epoki) oraz współczesne elementy krajobrazu, jak na przykład znane z Pastoral
wysokie budynki mieszkalne. Ta montażowa struktura, w kontekście samego
przedmiotu cyklu Reconstruction, wydaje się silnie nawiązywać nie tylko do
sztuczności i arbitralność, ale i zwykłej kłamliwości leżącej u podstaw rekonstrukcyjnych widowisk. Nie ma w nich przecież miejsca na etyczną czy moralną
złożoność. Liczy się prosty przekaz (podział źli–dobrzy, przegrani–zwycięzcy,
obcy–nasi), odgrywany według ustalonych, choćby nieuświadomionych do
końca przez widzów reguł, a związany zazwyczaj z nacjonalistyczną retoryką.
Nie jest to przypadek wyłącznie rosyjski, choć tam, jak się wydaje, nabrał on
szczególnego znaczenia ideologicznego.
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http://calvertjournal.com/articles/show/4017/alexander-gronsky-photography-interview/].
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Manipulując zestawieniami fotografii, Gronsky wydaje się mówić wprost
o manipulacji faktami i historią. Jednak ironia, z którą to robi, jest w tym
wypadku środkiem dystansującym artystę od zajęcia twardego stanowiska
politycznego, którego stara się (według własnych deklaracji) unikać. Pozwala
mu wyrażać pewne zdania, jednocześnie tego nie robiąc. Jednakże nawet ten
środek – a być może tym bardziej on – nie pozwolił mu uniknąć pułapki, którą
sam w pewnym sensie na siebie zastawił. Kiedy fakty wkroczyły w rzeczywistość spektaklu w formie aktorów-rekonstruktorów jadących na prawdziwą
wojnę, jedyną możliwością ucieczki od polityki stało się dla artysty odłożenie
projektu na półkę.
Zajęcie przez Rosjan Krymu, a potem wspieranie i kierowanie separatystami
na wschodzie Ukrainy, były dla Gronskiego granicą, po której postanowił
zawiesić pracę nad Reconstruction. Szczególnie dlatego, że – jak wspominał
– „Jeden z pierwszych dowódców donieckich rebeliantów sam był rekonstruktorem, w dodatku dość znanym. Z kolei przewodniczący całego ruchu
rekonstruktorów jest teraz rosyjskim ministrem kultury”32. Już samo to pokazuje, jak silny jest w tym miejscu splot polityki, fikcji i historii. Odgrywanie
wojny stało się samą wojną.
Rację miał w takim razie Jacques Rancière, pisząc, że zatarte zostały granice
między logiką faktów i logiką fikcji, a obie operują pewnym konkretnym, ale
podlegającym rekonfiguracji układem znaków33. Historia rozumiana jako przeszłość, staje się więc de facto tym, co opowiadamy – historiami. Zależna jest
ona od tego, w jaki sposób ustawimy wobec siebie fakty, jak je dobierzemy,
jak zmontujemy. Popkulturowe, festynowe wydarzenia, jakimi w istocie są rekonstrukcje historyczne, stają się narzędziami w rękach polityków, a „polityka
i sztuka (podobnie jak wiedza), budują […] materialne rekonfiguracje znaków,
obrazów i relacji między tym, co widzimy, a tym, co mówimy, między tym, co
robimy, a tym, co możemy zrobić”34. Alexander Gronsky, postępując w analogiczny sposób, przekonał się o tym dopiero po pewnym czasie, gdy bieżące
wydarzenia na Ukrainie rzeczywiście zrównały logikę faktów i logikę fikcji.
Interesującym punktem odniesienia dla fotografii z cyklu Reconstruction może
być zdjęcie Jeffa Walla Dead Troops Talk (A Vision After an Ambush of a Red
Army Patrol near Moqor, Afghanistan, Winter 1986). Ta fotografia kanadyjskiego
artysty jest o tyle ciekawa, że w przeciwieństwie do większości pozostałych
jego prac, w inny sposób odnosi się do kwestii friedowskiej antyteatralności.
O ile mamy tu z pewnością do czynienia z absorpcją, którą również zauważa
(choć nie nazywa w ten sposób) cytowana przez Frieda Susan Sontag, to jednocześnie przez celową niespójność obnażona jest teatralność tego obrazu35.
O ile u Walla spotkać się można zazwyczaj z perfekcyjnym dopasowaniem
elementów, podkreślającym hiperrealistyczny wymiar scen, w tym wypadku
chodzi o niemożliwe: w Dead Troops Talk artysta postawił niewidzialny mur
między światem martwych radzieckich żołnierzy, a żywych afgańskich bojowników, stojących nad zwłokami swoich przeciwników. Po obu stronach
tego muru toczy się jednak swoista forma życia. Rozmawiają nie tylko żywi
talibowie, lecz także martwi czerwonoarmiści.
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T. Szabelski, dz. cyt.
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J. Rancière, dz. cyt., s. 101–104.

34

Tamże, s. 104–105.

35

S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2010, s. 146.
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Wyobraźmy sobie teraz rosyjskich rekonstruktorów ze zdjęć Gronskiego,
odgrywających role martwych, czekających gdzieś na uboczu na zakończenie
przedstawienia. Czy nie zaczną ze sobą rozmawiać z nudów? Obrazy te nie
są teatralne, lecz sceny, które pokazują – już tak, choć na dwa różne sposoby:
Gronsky, w przeciwieństwie do Walla, opiera się bowiem na sytuacjach,
których bezpośrednio nie reżyseruje. Artysta operuje tu pewnym podwojeniem struktury teatru. Jak sam zauważył w tekście dla „The Guardian”,
„Tym, co mnie zdziwiło, było jednak to, jak bardzo gwałtowny stał się tłum:
ludzie dopingowali, jakby był to mecz piłki nożnej, wielu z nich domagało się
krwi. Po ostatecznym zwycięstwie sowieckich żołnierzy, wszyscy krzyczeli:
»Hura!«”36. Fotograf postanowił więc uwzględnić publiczność jako równoprawny element przedstawienia. Stąd, oglądamy na zdjęciach w zasadzie
szkatułkową strukturę: spektakl w spektaklu. Tylko podkreśla to, jak bardzo
polityczny teatr rekonstrukcji wchodzi w codzienne, zwykłe życie. Rzeczywistość odwróciła znane stwierdzenie Karola Marksa, którym otwiera on
18 brumaire’a Ludwika Napoleona: „Hegel powiedział gdzieś, że wszystkie
wielkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec by można, dwukrotnie. Za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa”37. Tym razem
historia najpierw powróciła jako farsa, w kostiumach rekonstruktorów, by
następnie wydarzyć się jako tragedia, gdy część z nich pojechała ginąć na
prawdziwej wojnie.
W świetle tych wydarzeń wszystko, co zrobiłby dalej z tym cyklem Alexander
Gronsky, musiałoby być uznane za jakiś rodzaj politycznego zaangażowania.
Wobec strukturalnie politycznego cyklu, jakim jest Reconstruction, wobec
teatru, który obnaża, nie da się tak naprawdę uniknąć zadania pytania: kto
ten spektakl reżyseruje? Gronsky manipuluje jego elementami głównie post
factum, zestawiając ze sobą poszczególne zdjęcia. Kto więc robi to na samym
początku, u podstawy? Odpowiedzenie na te pytania tak naprawdę nie leżało
w sferze zainteresowań czy intencji twórcy, choć były one immanentnie wpisane w to, co fotografował. Dlatego jedynym możliwym wyjściem dla osoby
dystansującej się od polityki było zarzucenie projektu na czas nieokreślony,
choć – paradoksalnie – gest ten również jest przecież dodatkowym podkreśleniem właśnie polityczności tego cyklu. Cała sytuacja pokazuje jedynie, na
ile złudna jest deklaracja Gronskiego: „chcę odzyskać dla fotografii przestrzeń
niepolitycznego wyrazu”. Wygląda bowiem na to, że nie wszystko zależy tu
od artysty. Nawet twórca wygłaszający deklaracje takie jak powyższa może
sam zastawić na siebie pułapkę, a krajobraz i to, co się w nim rozgrywa, nigdy
nie umyka polityczności.

36

J. Stevens, dz. cyt. [tłum. własne].

37

K. Marks, 18 brumaire’a Ludwika Napoleona, Warszawa 2011, s. 104.
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I.
Kiedy latem 2009 roku decydowałem się na fotografowanie murali malowanych przez kibiców zwaśnionych ze sobą klubów piłkarskich, miałem już
za sobą pięć mniej lub bardziej obszernych projektów dokumentalnych1.
Biorąc pod uwagę, że od wielu lat zajmuję się też krytyką fotografii, posiadam
pewne rozeznanie w tym, jak tego medium używać można w konstruowaniu wizualnych narracji. W przypadku projektów, których jestem autorem,
zawsze staram się jednak zaczynać od „poziomu zerowego” – w tym sensie,
że procedury stosowane wobec podjętego przedsięwzięcia, są specjalnie dla
niego wymyślane, co znowuż uzależnione jest oczywiście od tego, na jaki
rodzaj działań sam temat pozwala. Zależy mi jednak zawsze na tym, żeby
realizowany projekt posiadał nowatorski, a zarazem unikalny charakter, co
dotyczyć ma nie tylko kwestii kształtu obrazów (pamiętając, że ich postać
zależna jest w wydatny sposób od użytej technologii rejestracji), ale i formy
narracji wizualnej, czy wreszcie strategii udostępniania efektu końcowego
odbiorcom. Działania o koncepcyjnym charakterze są więc tutaj sprzęgnięte
z ruchami, jakie wymusza praktyka pracy nad realizacją serii.

Gdy rozmyślałem o przyszłym projekcie, biorąc
szczególnie pod uwagę masowość fenomenu
malowania graffiti przez kibiców piłki nożnej,
jak i nienawistne treści, które się tam często
pojawiają, zdawałem sobie sprawę, że zapis tego
zjawiska musi mieć charakter precedensowy
i niepowtarzalny.
Autorzy sporządzający książki o streetarcie2 nadają często swym wydawnictwom niedbałą formę, niejako per analogiam do tego, czego dotyczą
(popełniając tym samym błąd typowy dla krytyków literackich, próbujących
pisać w „poetycki” sposób o wierszach nasyconych skomplikowaną czy mało
czytelną symboliką). Tymczasem w albumie Marka Ruwedela Westward: The
Course of Empire, który jest dokumentacją opuszczonych i zdewastowanych
szlaków kolejowych, powstałych podczas kolonizacji dawnego „dzikiego zachodu” Ameryki Północnej w drugiej połowie XIX wieku, strona wizualna stoi
na bardzo wysokim poziomie. Pracując wielkoformatową kamerą 8×10 cali
i fotografując tamtejszy górzysty krajobraz, Ruwedel ewidentnie nawiązuje
do nurtu amerykańskiej fotografii „dzikiej przyrody” z lat 30. i 40. XX wieku.
Jednak odmiennie od Ansela Adamsa, Edwarda Westona oraz satelitów grupy
F64, jego wysmakowane kadry nie służą wyłącznie wywołaniu wysokokulturowych doznań estetycznych.

Licząc od daty rozpoczęcia serii, są to kolejno: Kalwaria [1995–2004], Czarno-Biały Śląsk [1999–2003], Postindustrial [2003–2006],
Życie po życiu [2004–2007] oraz Niewinne oko nie istnieje [2006–2008]. Wyłączając Postindustrial, każdy z tych projektów zakończył
się albumową publikacją.
1

Rodzimym przykładem takiego postępowania jest książka Polski streetart Elżbiety Dymnej i Marcina Rutkiewicza [Warszawa 2010],
zawierająca setki zdjęć o jakości mocno amatorskiej.
2
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Autor Westward: The Course of Empire należy do pokolenia amerykańskich
fotografów zainspirowanych wystawą New Topographics: Photographs of
a Man-Altered Landscape3. W przeciwieństwie jednak do uczestników tego
kuratorskiego eksperymentu o cechach estetycznej prowokacji, prezentujących wyraźnie widoczny dystans dla kwestii politycznych, społecznych lub
ekonomicznych, fotografowie tacy jak Mark Ruwedel (ale także Jeff Brouws4
czy Andrew Borowiec) swym rejestracjom „krajobrazów zmienionych ręką
człowieka” starali się nadać także wymiar krytyczny, będący rodzajem komentarza czy interpretacji, tego co zostało sfotografowane.
W opublikowanym w 2009 roku albumie Maszyny Łukasza Skąpskiego oglądać
możemy „traktory-samy” z Podhala, ułożone w typologiczną serię. Książka
Skąpskiego5, będąca podsumowaniem projektu zrealizowanego w 2005 roku,
nie jest wyłącznie zbiorem precyzyjnie wykonanych fotografii takich pojazdów (których użytkownicy pozują za sterami swoich własnych konstrukcji.
Za sprawą komentujących zdjęcia esejów oraz opisów sfotografowanych
urządzeń, staje się ona rodzajem eseistycznego foto-tekstu, odnoszącego
się do ekonomiczno-społecznej historii PRL. Choć praktyka sporządzania
fotograficznej typologii stanowi tutaj odniesienie do działań Bernda i Hilli
Becherów, co autor Maszyn expressis verbis deklaruje, komentując swój projekt6, finalna publikacja bardziej przypomina efekt badań o etnograficznym
czy socjologicznym charakterze. Jednak niezależnie od tego, czy będziemy
zgadzać się z taką interpretacją najnowszych dziejów, czy też wręcz przeciwnie, stworzony przez Skąpskiego zbiór archiwalny jest kapitalnym i unikalnym
zarazem źródłem informacji na temat samorodnych konstrukcji rolniczych.
Gdy przygotowywałem się do fotografowania kibicowskich graffiti i myślałem
o regułach, jakie należy zastosować przy realizacji tego przedsięwzięcia,
aspekt „krytyczny” i „archiwalny” uznałem za niezbędne parametry przyszłego projektu.

Wspomniana ekspozycja, kuratorowana przez Williama Jenkinsa, miała miejsce w International Museum of Photography at the George Eastman House (Rochester, New York), gdzie swe prace prezentowali: Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd i Hilla Becher, Joe Deal,
Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore i Henry Wessel. W 2009 roku Center for Creative Photography w Tucson
reaktywuje ekspozycję Jenkinsa, która później odbyła tournée po amerykańskich galeriach i muzeach. Wtedy też nakładem Center
for Creative Photography, University of Arizona, George Eastman House International Museum of Photography oraz Steidla ukazał
się (wznawiany trzykrotnie – co pokazuje też popularność nowej topografii) album z wszystkimi pracami, które były pokazywane na
wystawie w 1975 roku.
3

Fotografując postindsutrialne obszary USA w rejonie Wielkich Jezior, Jeff Brouws nieprzypadkowo swój cykl zatytułował Discarded
Landscape [Krajobraz zdegradowany]. Bardzo atrakcyjne wizualnie panoramy Browusa (składane z dwóch analogowych klatek 6×6
cm) w drobiazgowy sposób dokumentują spustoszenie miejskich i industrialnych kiedyś obszarów, będące skutkiem wyprowadzenia
produkcji przemysłowej do krajów azjatyckich.
4

Łukasz Skąpski, Maszyny, „Samy” z Podhala, Fundacja Sztuk Wizualnych, Kraków 2009. Po raz pierwszy z cyklem Skąpskiego zetknąłem się jednak trzy lata wcześniej, podczas prezentacji tego przedsięwzięcia w Galerii Potocka w Krakowie.
5

W tekście Seria i typologia jako metoda w sztuce (praca doktorska, ASP w Poznaniu, 2005) Łukasz Skąpski pisze: „Z pracy Becherów
przebija, jeśli nie afirmacja, to jednak rodzaj fascynacji odchodzącym światem starych budowli i instalacji przemysłowych, stanowiących relikt okresu ekspansji kapitalizmu, który położył podwaliny współczesnego systemu korporacyjnego. Tymczasem moje zainteresowanie samodzielną produkcją rolników polskich opiera się – moim zdaniem – na ich antykorporacyjnej działalności. Tutaj wyjaśnić
muszę, dlaczego nazywam »antykorporacyjnym« działanie wynikające z prostej zaradności, z braku innych możliwości nabycia niewielkich maszyn rolniczych. Należy uwzględnić specyficzne warunki społeczno-polityczne i ekonomiczne panujące w okresie komunizmu
w całym Bloku Wschodnim, również i w PRL”.
6
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Biorąc pod uwagę odpychającą specyfikę fenomenu, który zamierzałem
fotografować (mam tu na myśli przede wszystkim ogrom nienawistnych
treści, które pojawiają się na murach) sporządzanie dokumentacji tego zjawiska planowałem też jako rodzaj interwencji. W przypadku fotografii taki
sposób działania ma sporą tradycję, by przywołać choćby tworzoną przez
Lewisa Hine’a dla National Child Labor Committee dokumentację pracy dzieci
w Stanach Zjednoczonych przed pierwszą wojną światową, co miało nie tylko
poruszyć opinię publiczną, ale też spowodować zmiany w amerykańskim
prawie, zakazujące zatrudniania nieletnich (zakończone sukcesem, choć
ostatnie ustawy przyjęto dopiero w… 1938 roku). W przypadku projektów
artystycznych prezentowanych głównie w przestrzeni galerii sztuki lub
muzeów, ich „interwencyjność” może stać się jednak problematyczna. Kiedy
myślałem o tym aspekcie planowanego przedsięwzięcia oraz strategii jego
udostępnienia w postaci wystawy i albumowej publikacji, starałem się pozyskać dla tego projektu partnera, który posiadałby mocną pozycję na rynku
sztuki, a zarazem nie ingerował w zawartość książki czy ekspozycji7.
Zakrojone na szeroką skalę fotograficzne serie dokumentalne często bywają
działaniem o mniej lub bardziej utopijnym charakterze. Realizowany przez
cztery dekady przez Augusta Sandera projekt Menschen des 20. Jahrhunderts,
który miał być zbiorowym portretem obywateli Niemiec o walorach reprezentatywnej dokumentacji, trudno dziś czytać jako przedsięwzięcie o „naukowym” charakterze. Mimo że proces fotografowania został tam poddany
rygorystycznym regułom, mającym zapewnić obiektywizm właśnie. Z drugiej
strony jednak, gdy porównać pracę Sandera ze zdjęciami Erny Lendvai-Dircksen, która portretowanie Niemców zaczęła w podobnym czasie, lecz została
zaakceptowana przez urzędników Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda i stała się częścią aparatu narodowosocjalistycznej indoktrynacji,
widać wyraźnie, że to Sander jest bliższy obiektywnemu zapisowi. Lektura
autorskiego wyboru fotografii Ludzi XX wieku8, w którym znalazło się nieco
ponad sześćset zdjęć portretowych, pojedynczych i grupowych, nawet
uwzględniwszy tendencyjność czy też naiwność zastosowanej tu metody klasyfikacji, może dać czytelnikowi wgląd w nieskażony polityczną propagandą
obraz niemieckiego społeczeństwa. Oczywiście zbiór ten całkiem współcześnie można czytać według różnych kluczy, na przykład, gdyby zastosować
kryterium genderowe, widać jak anachronicznie prezentuje się teraz pomysł
Sandera na miejsce kobiet w życiu społecznym.

Tak jak w przypadku projektu Niewinne oko nie istnieje, producentem wystawy oraz współwydawcą książki została Galeria Atlas Sztuki z Łodzi, kierowana przez Jacka Michalaka.
7

W roku 2002 wydawnictwo Schrimer/Mosel opublikowało w siedmiu tomach całość materiału wybranego przez Sandera. Jedynaście lat później zestaw ten opublikowano w jednym grubym tomie, z którego angielskiej wersji korzystałem – August Sander, People of
the 20th Century, Shrimer/Mosel, Munich 2013.
8
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Planując strategie realizacji przyszłego projektu, myślałem więc o przygotowaniu wielofunkcyjnego zbioru archiwalnego, który zawierałby zdjęcia
wykonane w trakcie procederu seryjnego fotografowania – odkąd tylko
poznałem 6 metrów przed Paryżem Eustachego Kossakowskiego byłem pod
dużym wrażeniem zastosowanej tam metody działania fotografa, w jakiś sposób wyprzedzającej działania nowej topografii9. Myślałem o zorganizowanym
zbiorze atrakcyjnych wizualnie fotografii, który posiadałby także potencjał
interwencyjny o skuteczności wychodzącej poza ściany galerii sztuki współczesnej i nie był traktowany przez krytykę li tylko w kategoriach działań
konceptualnych10. Oczywiście w momencie przystąpienia do fotografowania,
w chwili, gdy zarejestrowany materiał zacząłem poddawać ocenie, wstępne
założenia, o których pisałem w tym rozdziale, ulec musiały pewnej modyfikacji
i dostosowaniu do charakteru dokumentowanych motywów czy sytuacji.

II.
Ponieważ autorzy kibicowskich graffiti posługują się często znakami solarnymi
(gwiazda Dawida, pentagram lub swastyka) projekt Święta Wojna nosił początkowo roboczy tytuł „Star Wars w Polsce”. Poprzez odwołanie do filmowej
epopei George’a Lucasa miał on wskazywać z jednej strony na absurdalny
i fikcyjny (to znaczy całkowicie wykreowany) charakter tej rywalizacji, z drugiej zaś na jego mocne osadzenie w popkulturowych formach komunikacji.
Na terenie Krakowa, na obszarach wpływów kibiców Wisły Kraków (ma
ona w klubowym godle biały pentagram) nie trudno trafić na przekreśloną
gwiazdę Dawida, ponieważ oponentów miejscowej Cracovii ci pierwsi nazywają w formie obelgi – „Żydami”. Fani Cracovii natomiast wiślacką gwiazdę
umieszczają zwykle w emblemacie przypominającym drogowy znak zakazu.
Szukając terenów, gdzie występują na murach wspomniane znaki solarne, niemal automatycznie pomyślałem o Górnym Śląsku, gdzie w latach 1999–2003
realizowałem obszerny zapis dokumentalny Czarno-Biały Śląsk i gdzie – ku
mojemu wielkiemu zdumieniu wtedy – natrafiłem na liczne swastyki oraz
cała plejadę run wykorzystywanych przez organizacje związane z NSDAP.
Jechałem więc tam niejako w ciemno, w kierunku znanych mi dobrze poindustrialnych dzielnic i się nie zawiodłem. Oczywiście sfotografowałem wtedy
sporą liczbę swastyk i sieg run widocznych na murach, ale też – ku jeszcze
większemu zdumieniu – natrafiłem na gwiazdy Dawida wiszące na szubienicy
oraz często malowane w Krakowie hasło o treści „JUDE RAUS”.
Przy uważniejszym oglądzie zorientowałem się, że we wnętrzu powieszonej
gwiazdy zawsze znaleźć można literę z klubowego godła, i że we wspomnianym
wyżej haśle litera „R” ma dokładny kształt tej, jaka znajduje się w klubowym
emblemacie Ruchu Chorzów. Rasistowski, a ściślej rzecz ujmując – antysemicki
charakter rywalizacji bojówek kibicowskich Wisły i Cracovii (tylko zwolennicy
pierwszego z wymienionych klubów nazywają swych przeciwników „Żydami”)
nie był dla mnie tajemnicą. Zaskoczyło mnie jednak istnienie tego samego
zjawiska na terenie górnośląskiej konurbacji.
W przywołanym przedsięwzięciu Eustachy Kossakowski sfotografował w 1972 roku wszystkie (159 sztuk) otaczające centrum
stolicy Francji tablice z napisem „Paris”, ustawiając się z aparatem fotograficznym w stałej od nich odległości sześciu metrów. Wieńcząca projekt wystawa spotkała się z głośnym odbiorem, a zdjęcia zajęły całe wydanie artystycznego pisma „Créer”, pełniącego rolę
katalogu. W roku 2010 nakładem wydawnictwa Nous ukazała się albumowa prezentacja 6 métres avant Paris, która niestety przeszła w
Polsce bez żadnego echa…
9

Co spotkało na przykład cykl Hansa Haakego Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1.
[1971], będący dokumentacją nowojorskich budynków, poddanych finansowym machinacjom wymienionej w tytule firmy Shapolsky
Estate.
10
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Wojciech Wilczyk, Kraków (Prądnik Czerwony – Olsza II), ul. Stanisława ze Skalbmierza – 24.02.2010, z cyklu Święta Wojna
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Używana przez fanatycznych kibiców metoda naznaczania, deprecjacji,
dehumanizacji i wykluczania oponentów ma rasistowski charakter i przypomina praktyki nazistów oraz retorykę antycypujących niemiecki faszyzm
działaczy ruchu volkistowskiego. Owszem, praktyka nazywania Cracovii
„klubem żydowskim” ma przedwojenną tradycję być może dlatego, że jako
jeden z nielicznych w ówczesnej ekstraklasie dopuszczał do gry zawodników
o żydowskich korzeniach (a w 1937 roku sprzeciwił się próbom wprowadzenia
„paragrafu aryjskiego” w polskiej lidze), jednak przez pięć powojennych dekad
wspomniana retoryka słabo dawała znać o sobie w kibicowskiej rywalizacji.
Wiele wskazuje na to, że znaczący przełom nastąpił tutaj w okolicach 1989
roku, kiedy doszło w Polsce do ustrojowej transformacji, co zbiegło się z rozrostem subkultury „szalikowców” oraz transferem z zachodu ruchu ultras11.
W tamtym czasie (lata 1988–1990) systematycznie fotografowałem opozycyjne graffiti, jakich pełno było wtedy na murach Krakowa. Można powiedzieć, że niejako monitorowałem to zjawisko, więc nic dziwnego, iż 6 listopada
1990 roku w alei 11 Listopada wypatrzyłem z autobusu nabazgrane sprayem
na ścianie sklepu hasło „RZYDZI DO PIECA”, co sprawiło, że wysiadłem na
najbliższym przystanku i napis sfotografowałem. Jednak już nieco wcześniej,
wiosną tego samego roku, fotografując Macieja Maleńczuka dla efemerycznego miesięcznika „Atak!”, na końcówce naświetlanej wtedy rolki slajdów
zarejestrowałem dwie klatki w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta, na których
mam zapisane – kadry te kompletnie wyparłem z pamięci i odnalazłem je
w końcowym okresie pracy nad „Świętą Wojną” – hasło „ŚMIERĆ ŻYDOM”,
swastykę oraz karykaturalnie ujętą twarz małpy.
Trzeba zaznaczyć, że praktyka obraźliwego nazywania przez kibiców swoich
oponentów „Żydami” nie jest wyłącznie polską specyfiką i nie tylko tutaj
pociąga ona za sobą przywoływanie sytuacji czy wydarzeń związanych
z Zagładą. Leon Poliakov w III tomie swej monumentalnej „Historii antysemityzmu” przywołuje przykład holenderskiej drużyny Ajax Amsterdam, która
przez rywali z Feyenoordu Rotterdam nazywana jest „klubem żydowskim”,
jej zwolennicy „Żydami”, zaś podczas meczów zwolennicy Feyenoordu mieli
zwyczaj głośno syczeć, co miało symulować według nich przeznaczony dla

Zjawisko to opisuje Przemysław Piotrowski w książce Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
2012.
11
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oponentów „gaz”12. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku londyńskiego
Tottenhamu13, który jest także „żydowski” dla rywali z Chelsea, Arsenalu oraz
West Hamu (ci ostatni podczas meczów skandowali na przykład „Adolf Hitler
już po was idzie”), a jego fanów określa się pogardliwym słowem „jid”. To z kolei wywołuje subwersywne reakcje zarówno zwolenników Tottenhamu, jak
i Ajaxu, którzy używają na przykład flagi państwowej Izraela – kibice Cracovii
Kraków swą bojówkę nazwali Jude Gang. Warto również przywołać sytuację
z Hiszpanii, gdzie kibice Realu Madryt swych oponentów z katalońskiego
klubu FC Barcelona również w pogardliwy sposób mają zwyczaj nazywać „el
polaco”14, zaś na madryckich murach nie trudno znaleźć nabazgrane sprayem
hasło o treści „śmierć polakom”.
Poruszony odkryciami z Górnego Śląska, zacząłem myśleć o rozszerzeniu
obszarów wizualnej eksploracji o inne tereny, na których można napotkać
opisane wyżej metody wykluczania, stosowane przez zwolenników zwaśnionych ze sobą drużyn piłkarskich. Wybór Łodzi wraz z przyległościami, gdzie
ma miejsce zacięta walka kibiców ŁKS-u i Widzewa, okazał się niezwykle
trafny, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że obie grupy mają w zwyczaju
w pogardliwy sposób nazywać siebie „Żydami”.

W rozdziale Holenderski paradoks autorstwa Philo Bregsteina czytamy: „Podczas meczów Ajaxu Amsterdam z Feyenoordem Rotterdam wielokrotnie można było (i można nadal) usłyszeć hasła skandowane przez kibiców klubu z Rotterdamu, takie jak: »Ajax żydowski
klub«, »Śmierć Żydom« albo »Ajax – do komory gazowej«. Ponadto kibice nosili antysemickie transparenty zarówno na stadionie, jak
w mieście. […] Podczas wojny w Libanie transparenty kibiców Feyenoordu przypominały transparenty manifestantów antyizraelskich.
Nazwa Ajax była na nich zniekształcona w taki sposób, że litery »A« wyglądały jak gwiazdy Dawida, a litera »X« przypominała swastykę”, s. 106-107.
12

W artykule Piłka nożna: rasizm i antysemityzm zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” z 28 listopada 2012 roku Łukasz Majchrzyk tak
opisywał wydarzenia, jakie rozegrały się podczas meczu Tottenhamu Hotspurs z West Hamem United: „Fani West Hamu intonowali
antysemickie przyśpiewki pod adresem Tottenhamu. Syczenie miało przypominać dźwięk w komorach gazowych, śpiewano też refren:
»Hitler już po was idzie«. Pięciu kibiców zostało aresztowanych […] Tottenham od dawna ma w Londynie opinię klubu żydowskiego,
trochę z powodu geografii (w tej dzielnicy mieszka spora społeczność żydowska), trochę przez historię (pierwsi właściciele), trochę
dzięki teraźniejszości (prezydentem klubu jest Daniel Levy). Kibice Tottenhamu przestali się już za te wyzwiska obrażać. Skoro mówią
o nich »Yiddoes« (pogardliwe określenie Żydów), to z dumą sami siebie nazywają »Yid Army- i śpiewają o tym na stadionach”. [dostępny
w internecie: http://www.rp.pl/artykul/956198-Pilka-nozna--rasizm-i-antysemityzm.html#ap-1,].
13

Sytuację tę oraz prawdopodobne przyczyny takiego przezwiska wyjaśnia Michał Zaranek w artykule Historia Nienawiści opublikowanym w „Przeglądzie Sportowym”, który następnie został przedrukowany w kwartalniku „Konteksty”, nr 3–4 (298–299) z 2012
roku, którego wydanie w całości było poświęcone fenomenowi piłki nożnej: „Tak na dobrą sprawę nikt u nas ani w Hiszpanii nie potrafi
dokładnie wyjaśnić, dlaczego Katalończyków nazywa się Polakami. Wersji jest kilka:
14

Religijna. Dla polskich katolików świętością jest Czarna Madonna z Jasnej Góry. W Katalonii największy hołd oddaje się Czarnej Madonnie z Montserrat, zwanej tam La Moreneta (czarna).
Sportowa. Podczas finału olimpijskiego z 1992 roku rozgrywanego na Camp Nou, stadionie Barcelony, miejscowi kibice dopingowali
Polaków. Ten motyw często się powtarza. Dotyczy to także meczów piłki ręcznej i koszykówki sprzed wielu lat.
Obyczajowa. Bogdan Wenta, który przez kilka lat grał w drużynie piłki ręcznej Barcelony, ma inną teorię. Twierdzi, że w Hiszpanii
utarło się, iż Polacy są strasznie skąpi (tak jak dla nas Szkoci). A Katalończycy podobno do rozrzutnych nie należą.
Geopolityczna. Podczas wojny domowej dziennikarz z Barcelony napisał, że „Katalończycy zawsze byli wrzodem na ciele państwa
hiszpańskiego, tak jak Polacy byli nim przez stulecia dla Rosjan”.
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Militarna (najbardziej prawdopodobna). Sierżanci i kaprale hiszpańscy wściekali się, gdy poborowi z Katalonii rozmawiali w koszarach
w swoim języku. Krzyczeli wtedy do nich: „Przestańcie, zrozumieć was nie można. Gadacie jak jacyś Polacy”. Ale czemu akurat Polacy,
tego też nikt nie wie...
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Mając w taki sposób zarysowany terytorialny zakres projektu, przystąpiłem
do systematycznej pracy. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że sporządzając
dokumentację fenomenu kibicowskiej rywalizacji na murach polskich miast,
powinienem fotografować nie tylko przypadki podpadające pod kategorię
„mowy nienawiści”, lecz wszelkie wizualne przejawy tego współzawodnictwa.
Tym bardziej, że w monografii polskiego streetartu, napisanej przez Tomasza
Sikorskiego i Marcina Rutkiewicza15, graffiti malowane przez fanów futbolu
zajmują nadzwyczaj skromne miejsce – można by powiedzieć, że odwrotnie
proporcjonalne do ich obecności na murach.
Robiąc zdjęcia haseł i murali o wykluczającym „obcych” charakterze, postanowiłem więc dokonać swoistej inkluzji tej aktywności plastycznej, co wzmocniło moją decyzję o prezentowaniu projektu wyłącznie w przestrzeni muzeów
i galerii sztuki. Po kilkunastu miesiącach intensywnej pracy w Krakowie i na
Górnym Śląsku zdałem sobie sprawę z nieadekwatności dotychczasowego,
roboczego tytułu „Star Wars w Polsce”, który mógł sugerować ograniczającą
się wyłącznie do pola popkulturowego interpretację zjawiska. Stosowany
przez sprawozdawców sportowych przy okazji derbowych rozgrywek Wisły
i Cracovii termin „święta wojna” wydał mi się być idealną nazwą, zwłaszcza że
odnosił się też do używanego powszechnie w politycznej publicystyce arabskiego słowa „dżihad” (fakt, że nie do końca precyzyjnie przetłumaczonego
jako „święta wojna”).

III.
Kiedy przystępowałem do realizacji projektu, myślałem początkowo o użyciu
średnioformatowej lustrzanki Hasselblad 500 C/M z kasetą 6×4,5 cm. Podłużny format kadru wydawał mi się idealny do dokumentowania mających
zwykle horyzontalny układ graffiti i napisów. Gdy jednak postanowiłem
wybrać się na rekonesans na krakowskie osiedla Azory (sąsiadujące z Bronowicami, w których mieszkam), zabrałem ze sobą kamerę Hasselblad X-Pan,
dającą możliwość fotografowania w dwóch formatach: klasycznym dla małego
obrazka 24×36 mm oraz panoramicznym 24×65 mm. Naświetlone w lipcu
2009 kadry wyłącznie w opcji panoramicznej wyglądały na tyle interesująco,
że zdecydowałem się na użycie tego właśnie sprzętu do rejestracji kibicowskich murali i wyłącznie w opcji panoramy.

Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz, Graffiti w Polsce. 1940–2010, Carta Blanca, Warszawa 2011. W publikacji tej w artykule Od
graffiti walczącego do street artu (1990–2010) o kibicowskich graffiti Marcin Rutkiewicz pisze w sposób następujący: „W obrębie graffiti
sportowego mamy natomiast do czynienia ze wszystkimi typami napisów, znaków i symboli wykonywanych w przestrzeniach zewnętrznych przez kibiców, głównie drużyn piłkaskich, ale nie tylko. Stosowane są wszystkie techniki i formy, znane zarówno z okresu
walki z komunizmem, jak i z czasów najnowszych: napisy pędzlem, wałkiem, farba w spreju, szablony, a także wlepki i profesjonalne
wielkopowierzchniowe graffiti w stylu amerykańskim. Szczególnie przytłaczającą skalę zjawisko to przybiera w Łodzi, gdzie zajadłą
walkę na napisy toczą kibice lokalnych drużyn. Również w Krakowie i Warszawie sytuacja wygląda niewiele lepiej. W tym wydaniu
graffiti sportowe łudząco przypomina to, co działo się na polskich murach po 1980 roku. Jest to typowe graffiti walczące, wykonywane, a następnie zamalowywane przez przeciwników stosujących kontrhasła i kontrsymbole. Również tu, podobnie jak podczas okupacji
i stanu wojennego, pojawiają się obelżywe napisy, żarty obrazkowe z przeciwnika czy jego symbole zawieszone na szubienicy oraz
masowe rozprzestrzenianie ikonicznego znaku własnego”. Ilustracją tego fragmentu tekstu Rutkiewicza jest pięć fotografii z Warszawy
i jedna z Łodzi. S. 160–161.
15
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Wojciech Wilczyk, Chorzów (Chorzów II), ul. Pudlerska – 04.12.2009, z cyklu Święta Wojna
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Druga istotna decyzja dotyczyła używanych negatywów: w tym przypadku
wybrałem ostry i drobnoziarnisty Kodak Ektar 100, który by umożliwiał sporządzanie wydruków o dużych rozmiarach. Zaletą wybranego filmu była też
jego swoista „nadwrażliwość” na ciepłe barwy, co w przypadku fotografowania w sytuacji zachmurzonego nieba owocowało dużym nasyceniem kolorów.
Ponieważ czułość wspomnianej błony to zaledwie 100 ASA, a obiektywy
X-Pana wymagają stosowania filtrów koncentrycznych redukujących winietowanie16, czasy ekspozycji są długie, więc fotografowanie musi się odbywać
ze statywu. Przy czasach naświetlnia rzędu 1/4–1/15 sek., pojawiający się
w kadrze przechodnie rejestrowani są w postaci rozmazanych sylwetek. Ponieważ sytuacje pojawiania się „duchów” na zdjęciach wyglądały zjawiskowo,
fotografując kibicowskie murale i napisy niejako polowałem na takie zdarzenia,
które mogły ożywiać te generalnie dość statyczną dokumentację.
W toku pracy nad projektem zdecydowałem się też na stosowanie aparatu o konstrukcji swing lens camera, co w sytuacji fotografowania obiektów rozrzuconych w krajobrazie, dawało inną, zaskakującą dla odbiorcy perspektywę.
Obiektyw tego typu kamer, obracając o się o kąt około 135 stopni, jest więc
w stanie zarejestrować znacznie szersze terytorium niż szerokokątne szkło
X-Pana. Początkowo używałem rosyjskiego Horizona 202, po czym udało mi
się pozyskać znacznie lepszego i nieawaryjnego Noblexa 135U, jakkolwiek
kadry zarejestrowane swing lensem to nie więcej niż 10 procent zdjęć, które
finalnie znalazły się w albumie Święta Wojna.
Według początkowych zamierzeń książka ta miała mieć mocno wydłużony
kształt i układ typowy dla publikacji prezentujących zdjęcia panoramiczne,
gdzie na tak zwanej rozkładówce pojawiają się sąsiadujące ze sobą dwie
fotografie. Symulacja kosztów takiego wydawnictwa wymusiła jednak zmianę
formatu i layoutu. W sytuacji umieszczania dwóch zdjęć (jedno nad drugim)
na stronie, cena druku nie tylko spadła o połowę, ale też w książce mogło się
zmieścić znacznie więcej fotografii (finalnie 391). Układ taki umożliwiał nie
tylko swoiste przytłoczenie czytelnika obrazami, ale też wprowadzenie pewnych relacji semantycznych między zdjęciami, ograniczanych jednak zasadą
alfabetycznego układu fotografii.
Ponieważ materiał wizualny został zarejestrowany na trzech obszarach, gdzie
dodatkowo występują pewne różnice w sposobie malowania symboli lub
choćby wizualnej jakości murali, w książce zdjęcia pojawiają się w trzech rozdziałach. Pierwszy, dotyczący Krakowa z przyległościami, nosi tytuł „Miasto
noży” – tak właśnie kibice z innych terenów określają predylekcje krakowskich
fanatyków futbolu do używania ostrych narzędzi (także siekier, maczet, a nawet wideł). Drugi, prezentujący górnośląską konurbację to „Oberschlesien”
– takie hasło bardzo często jest malowane na śląskich murach. Trzeci tytuł,
dotyczący Łodzi wraz z miastami satelickimi, to „Żydzew”, ponieważ słowo
to, będące zniekształceniem nazwy klubu RTS Widzew Łódź, nie tylko jest
nagminnie spotykane na tym obszarze, ale też oddaje istotę rasistowskiego
procederu deprecjonowania przeciwnika.

W przypadku standardowego szkła 45mm f/4. korekta wynosi: -1EV, w przypadku szerokiego kąta 30mm f/ 5,6 jest to wartość:
-1,5 EV.
16
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Jak już zostało wcześniej zasygnalizowane, fotografie we wszystkich trzech
rozdziałach książki pojawiają się porządku alfabetycznym według niezmiennego schematu: nazwa miasta, nazwa dzielnicy (tu podawane są też określenia
zwyczajowe), nazwa ulicy. Wszystkie opatrzone są też datami ich wykonania,
co jest istotne nie tylko z dokumentalnego obowiązku, ale też z uwagi na
wykorzystanie fotografii tych samych miejsc, zrobionych w odstępach czasu. Możliwość umieszczenia czterech zdjęć na rozkładówce umożliwiła też
prezentację graffiti o ekstremalnych długościach, które z konieczności sfotografowane zostały w dwóch ujęciach.
Alfabetyczny układ fotografii w Świętej Wojnie ma umożliwić czytelnikowi
książki poruszanie się w tym materiale na prostych i przejrzystych zasadach.
Ponieważ oglądane napisy, akronimy, znaki, symbole lub slogany mogą być
niezrozumiałe dla kogoś, kto wcześniej nie interesował się polskim futbolem,
a szczególnie rywalizacją kibiców zwaśnionych klubów, w książce znajduje się
przygotowany przeze mnie słownik tłumaczący wszystkie te niewiadome.
Pracując nad tym projektem i myśląc o przyszłej publikacji zgromadzonego
materiału, właściwie od początku byłem pewny, że nie należy go upubliczniać
bez krytycznego komentarza.
W miarę przybywania zdjęć i prób analizy pojawiających się wątków, ich
wariantowości czy powtarzalności, nabrałem przekonania, że interpretację
kodów kultury, widocznych w zarejestrowanych kadrach, należy powierzyć
fachowcom. Myślałem o esejach, które wychodziłyby poza formułę typowego komentarza, jakie umieszcza się zwykle w katalogu wystawy fotograficznej
lub malarskiej. W związku z tym, z prośbą o napisanie tekstów do albumu
zwróciłem się do antropolożki prof. Joanny Tokarskiej-Bakir i socjolożki
dr Anny Zawadzkiej. Ich wcześniejsze, znane mi naukowe wypowiedzi dotyczące mechanizmów powstawania rasistowskich uprzedzeń w rodzimych
realiach pozwalały przewidywać, że otrzymam wnikliwe i rzetelne analizy,
które czytelnika planowanego albumu nie pozostawią obojętnym na to
(a przynajmniej nieświadomym tego), co ogląda.
Gdy planowałem galeryjną prezentację projektu, postanowiłem odwołać się
schematu, który idealnie sprawdził się przy okazji pokazów serii Niewinne
oko nie istnieje. Tak więc i w przypadku Świętej Wojny widz ma do czynienia
z typową wystawą w galerii – są to 32 fotografie o rozmiarach 42×114 cm
(naklejone na dibondy i obcięte do spadu) oraz z trójekranowym pokazem
slajdów, czemu towarzyszy rytmiczny i zapętlony dźwięk werbla, używanego
podczas wojskowej ceremonii Apelu Poległych. Materiał ze Świętej Wojny
pokazywany jest wyłącznie w przestrzeniach galerii sztuki współczesnej lub
muzeów, co ma na celu nie tylko wzmocnienie wysyłanego do publiczności
komunikatu, ale też zaprezentowanie plastycznej aktywności rodzimych
fanów futbolu (mającej wszelkie cechy współczesnej sztuki ludowej), która en
gros poddawana jest ekskluzji jako „kibolska”. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na
fakt, że malowane na murach slogany lub graffiti o takiej treści potrafią tkwić
w tych miejscach miesiącami, nie wywołując żadnych reakcji przechodniów
lub mieszkańców polskich miast, można dojść do wniosku, że zjawisko to –
wykluczane za pomocą słów „kibol”, „kibolstwo” lub „kibolski” – jest integralną
częścią życia społecznego w Polsce.
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Wojciech Wilczyk, Łódź (Bałuty-Teofilów), ul. Rojna – 19.01.2014, z cyklu Święta Wojna
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IV.
Publikacja albumu Święta Wojna oraz premierowa prezentacja wizualnego
materiału w Galerii Atlas Sztuki nie przeszły bez echa. Zarówno wystawa,
jak i książka były komentowane oraz recenzowane – uwzględniając rodzime
realia odbioru sztuki, można by powiedzieć, że dość często. Interwencyjny
potencjał projektu zadziałał w Krakowie o tyle, że wzmożeniu uległy działania
chociażby trzech społecznych inicjatyw (HejtStop, Zmaluj to!, Pogromcy
Bazgrołów17) zajmujących się zamalowywaniem mowy nienawiści na murach.
I faktycznie w ciągu kilkunastu miesięcy (według mojej przybliżonej oceny nie
był to jednak okres dłuższy niż półtora roku) spora część graffiti i haseł o nienawistnym, rasistowskim charakterze została usunięta z przestrzeni miejskiej.
Gdyby jednak dalej pytać o skuteczność tej interwencji, należałoby stwierdzić,
że po momencie szoku, jakim była premierowa wystawa oraz publikacja książki, po artykułach lub recenzjach w „Gazecie Wyborczej”18, „Newsweeku”19 czy
„Krytyce Politycznej”, poziom społecznych reakcji na nienawistne kibicowskie
hasła wrócił do stanu poprzedniego. Gdybym w tym momencie rozpoczął
na nowo dokumentalny projekt poświęcony temu zjawisku, bez specjalnego
problemu na obszarze Krakowa, Górnego Śląska i Łodzi, być może nawet
w krótszym czasie niż poprzednio, mógłbym zarejestrować materiał o objętości podobnej do tego, jaki znalazł się w albumie Święta Wojna.
Owszem, nastąpiła też pewna tematyczna zmiana w kibicowskich graffiti,
czego zresztą sygnały można znaleźć także w zrealizowanym przez mnie
projekcie. Tragiczna katastrofa prezydenckiego Tu-154M na lotnisku Siewiernyj pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, która doprowadziła do
swoistego scementowania prawej strony sceny politycznej, poskutkowała
nie tylko pojawieniem się w przestrzeni publicznej symboliki narodowej
i niepodległościowej, ale również skrajnie nacjonalistycznej. Co ciekawe, o ile
klasyczne graffiti tworzone przez fanów futbolu (czy też graffiti jako takie)
jest zawsze rodzajem nielegalnej „wrzuty” w miejską przestrzeń, to murale zawierające symbole Polski Walczącej (słynna kotwica opracowana przez Annę
Smoleńską) lub krzyż NSZ, a także te, na których pojawiają się wizerunki tak
zwanych żołnierzy wyklętych, są nie tylko wykonywane całkowicie legalnie,
lecz także sponsorowane przez lokalne samorządy lub producentów „odzieży
patriotycznej”. Stosowanie niepodległościowej symboliki ma też swój wymiar
praktyczny: murale posiadające takie znaki nie tylko mogą się pojawić oficjalnie, ale też znacznie rzadziej są niszczone przez konkurentów. Jeżeli dochodzi
do dewastacji, to zwykle zamalowywane są klubowe emblematy i akronimy.

Aktualnie HejtStop zajmuje się zwalczaniem mowy nienawiści wyłącznie w internecie [http://hejtstop.pl/], grupa Zamluj to! likwiduje
graffiti tylko o treści antysemickiej na terenie Krakowa [http://www.jewishfestival.pl/pl/zmaluj_to/], członkowie obywatelskiej inicjatywy Pogromcy Bazgrołów nadal aktywnie zamalowują nienawistne treści na murach, aczkolwiek w ostatnim czasie grupa inicjuje też
powstawanie murali o treści patriotycznej, np. z postaciami „żołnierzy wyklętych” [https://pogromcybazgrolow.com/].
17
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Michał Olszewski Święta wojna codzienna, „Gazeta Wyborcza” z 5 grudnia 2014, „Gazeta w Krakowie”, str. 8.

19

Sebastian Łupak, Bazgroły nienawiści, „Newsweek” z 8–14 grudnia 2014, s. 106–108.

Wojciech Wilczyk: Święta Wojna...
Zastanawiając się z pewnego dystansu nad skutecznością działań podjętych
w ramach Świętej Wojny, muszę przyznać, że to właśnie wykonanie dokumentalnego zapisu (oczywiście wraz z opatrzeniem go słownikowymi przypisami
oraz analitycznym komentarzem) wydaje się tutaj najważniejszym krokiem.
Zdaję sobie sprawę, że narzędzia interpretacyjne ulegają zmianom, nie tylko
w zależności od trendów politycznych, ale i wraz z ogólnym rozwojem nauki.
Fotograficzna dokumentacja wizualnych aspektów kibicowskiej rywalizacji na
murale i grafy może więc stać się zasobem archiwalnym, dającym sposobność
analizy z użyciem różnych metodologii badawczych.
Mając to na uwadze, starałem się sfotografować możliwie jak najszerszy
zakres motywów.Oczywiście może się tutaj pojawić zarzut, że graffiti i hasła
o nienawistnej treści dominują w wybranym przez mnie do publikacji zestawie zdjęć, że mamy tutaj do czynienia z rodzajem przesady podczas selekcji
materiału. Gdybym jednak przy wyborze obiektów posłużył się wyłącznie
kryterium częstotliwości występowania określonych haseł czy motywów,
a przy sporządzaniu dokumentacji nie brał pod uwagę ich różnorodności oraz
wariantowości, w wyborze tak sporządzonym widz spotkałby się z przytłaczającą dominacją nienawistnych bazgrołów, co oczywiście jest też jakimś
pomysłem na działanie artystyczne czy o stricte interwencyjnym charakterze.
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Adam Mazur: Czy mógłbyś opisać swój pierwszy kontakt
z Galerią Foksal? Zacząłeś pracę w 1970 roku, ale może wiesz,
co działo się w galerii wcześniej?
Andrzej Turowski: Oczywiście, przed rokiem 1970, a właściwie od kiedy
Foksal powstał w 1966 roku, wiele już wiedziałem o galerii. Mieszkałem
wtedy w Poznaniu, ale bardzo często przyjeżdżałem do Warszawy, bywałem
czasem na wernisażach w Foksalu, starałem się zobaczyć wszystkie wystawy,
na pewno jednak wiele z nich mi umknęło. Na przykład w latach 1964–1968
wiele razy wyjeżdżałem na dłużej do Francji. Miałem kilkumiesięczne stypendium, letnie wakacje uniwersyteckie spędzałem na podróżach po Europie.
Dlatego nie byłem w Puławach, nie uczestniczyłem w plenerach w Osiekach.
Pierwszy plener koszaliński w sierpniu 1968 roku, na który pojechałem po
przyjeździe z Francji, był niezbyt ciekawy. Tam zastała mnie wiadomość
o najeździe wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, kończącym
praską wiosnę. To wydarzenie położyło się cieniem na wszelkich dyskusjach
artystycznych i właściwie tylko przez to plener utkwił mi w pamięci. Gdy
jechałem autobusem z Poznania do Koszalina, mijałem konwoje wojskowe,
a na miejscu dowiedziałem się, o co chodzi. Żywo stanął mi przed oczami
węgierski październik 1956 roku, gdy jeszcze jako uczeń przed maturą – jak
inni z mojej klasy – oddawałem krew dla Węgrów. Najazd na Czechosłowację
po polskim Marcu i francuskim Maju na pewno sprawił, że zradykalizowała się
moja postawa polityczna. Ale to inny problem.
Od roku 1963 lub 1964 znałem Henryka Stażewskiego. Często przychodziłem
do niego w Warszawie, aby dowiedzieć się czegoś o historii polskiej awangardy. To były bardzo interesujące spotkania i bardzo ważne doświadczenie. To
od Henia dowiedziałem się o istnieniu grupy młodych, lecz starszych ode
mnie krytyków lubelskich. Wtedy dotarłem do starych numerów „Struktur”
i „Plastyki”. Od niego usłyszałem o Mariuszu Tchorku i Wiesiu Borowskim,
a potem o powstaniu Galerii Foksal. W lecie 1966 roku byłem zaproszony na
sympozjum do Puław. Nie brałem w nim udziału, ponieważ w sierpniu byłem
za granicą. Wiele jednak o tym wydarzeniu słyszałem, ponieważ mniej lub
bardziej znałem już wtedy większość biorących udział w sympozjum artystów
i krytyków. O Galerii Foksal po połowie lat 60. wiele rozmawiałem z artystami
poznańskimi z kręgu Galerii Od Nowa, z którą byłem związany od 1965 roku,
z wrocławskimi artystami Galerii Pod Mona Lisą (między innymi Janem Chwałczykiem, Jerzym Rosołowiczem, Zdzisławem Jurkiewiczem), przyjaźniłem się
z Jurkiem Ludwińskim, który krążył między miastami i środowiskami. To on
był pomysłodawcą Puław. Przyjaźniłem się również z Włodziem Borowskim,
który wystawiał we Wrocławiu, w Poznaniu i Warszawie. Często bywałem
we Wrocławiu. Pamiętam wystawy Jurkiewicza, Borowskiego, Kozłowskiego.
Pisałem o nich. Do Galerii Od Nowa na wernisaże przyjeżdżali z Warszawy
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Marian Bogusz, Bronisław Kierzkowski, Bożena Kowalska i Kajetan Sosnowski,
Zbigniew Olkiewicz, Janusz Bogucki i wielu innych; z Łodzi Ireneusz Pierzgalski i chyba Stanisław Fijałkowski. Czasem fotografował Tadziu Rolke, z którym wówczas byłem w bliskich kontaktach. Z nim byłem kiedyś u Włodzia
Borowskiego w Brwinowie. Przez niego trafiłem do „Projektu”, gdzie czasem
publikowałem. O Tadeuszu Kantorze i Grupie Krakowskiej, a także przyjaźni
Kantora z Anką Ptaszkowską dużo wiedziałem od przyjeżdżających co dwa
tygodnie na wykłady do ówczesnej Wyższej Szkoły Plastycznej w Poznaniu
artystów z Krakowa. Spotykaliśmy się w moim mieszkaniu, gdzie nadmiernie
pijąc, plotkowaliśmy i dyskutowaliśmy o sztuce. W tych pijackich wieczorach
i nocach uczestniczyli Tadzio Brzozowski, Lucjan Mianowski, Zbyszek Lutomski, Zbyszek Makowski i wielu innych. Z Warszawy przyjeżdżał Waldek
Świerzy i on przywoził stołeczne nowiny. Z Łodzi często przyjeżdżała Urszula
Czartoryska, która pod Poznaniem miała rodzinę.
W 1964 roku pracowałem na Zamku w Gołuchowie, który był filią Muzeum
Narodowego. Zdzisław Kępiński, dyrektor muzeum i promotor mojej pracy
magisterskiej, zapraszał wielu artystów do prowadzonych wówczas projektów
zmian wnętrz w Gołuchowie. Przyjeżdżała tam Teresa Pągowska z Gdańska,
z Poznania przybywał Stanisław Teyisseyre, z Krakowa Tadeusz Brzozowski,
z Warszawy Aleksander Kobzdej. Malowali wielkie obrazy. A także Ryszard
Stanisławski, który przed Łodzią mieszkał w Warszawie. Przyjeżdżała również Alicja Kępińska, z którą się wtedy jeszcze przyjaźniłem. W 1966 roku
Matuszewski zorganizował w Rogalinie konferencję poświęconą krytyce
artystycznej. Brali w niej udział Porębski, Stajuda, Skrodzki, Kowalska. To było
ważne spotkanie, bo coraz więcej mówiło się o kryzysie krytyki.
Przynajmniej od 1968 roku prowadziliśmy z Anką Ptaszkowską swoisty
dialog. W styczniu 1968 roku Anka opublikowała we „Współczesności” prowokacyjny artykuł Czy jest w Polsce ruch artystyczny?, w którym zaatakowała
między innymi Andrzeja Kostołowskiego za to, że podjął polemikę z Teorią
miejsca. Moją odpowiedzią na tekst Anki był artykuł w lutowym numerze
„Współczesności” zatytułowany Drogi do współczesności. Raczej ją poparłem,
choć zmieniłem proporcje, a o Kostołowskim nawet nie wspomniałem. Nie
pamiętam, czy ta polemika miała ciąg dalszy. Chyba nie. Przyszedł marzec
i aktualne były inne problemy. Ja wyjechałem na krótko do Francji. Dopiero
jesienią powróciłem do podjętych już zagadnień. Pamiętam, że mój artykuł
we „Współczesności” w październiku 1968 roku – Kolorystyczne perturbacje –
wywołał gwałtowny sprzeciw Anki.
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W 1969 roku wspólnie z Ptaszkowską, którą wówczas dość często spotykałem u Stażewskiego i na Foksalu, podpisałem inspirowany chyba przez
Henia protest przeciwko felietonistom, którzy nonszalancko pisali o sztuce.
Ptaszkowska podpisała również inny list, w 1969 roku, w obronie zamkniętej
Galerii Od Nowa, którego napisanie było moją inicjatywą. Teksty te były
drukowane we „Współczesności” W tym czasie znałem już Stajudę, który
po Skrodzkim zajmował się tam plastyką. Znałem też Stanisławskiego, który
został dyrektorem w muzeum w Łodzi. Wielokrotnie spotykałem się z nimi i to
od nich wiele wiedziałem o „foksalowcach”. W tamtych czasach żyłem wśród
artystów. Pierwsze zbliżenie „programowe” z Galerią Foksal nastąpiło chyba
dopiero na Złotym Gronie w Zielonej Górze we wrześniu 1969 roku, kiedy
swoim głosem poparłem wystąpienie Anki Ptaszkowskiej dotyczące krytyki
zaangażowanej. Nie pamiętam treści mego wystąpienia, ale pamiętam, że mój
głos rozumiano jako zdecydowane opowiedzenie się po stronie Foksalu.
Od tego czasu bardzo wyraźny stał się już mój konflikt z profesorem Starzyńskim, który z obrzydzeniem mówił o inicjatywie Anki. Jako recenzent mojego
doktoratu zakwestionował wówczas jego „idealistyczną” metodę inspirowaną
strukturalizmem, a nie obowiązującym materializmem historycznym. Z punktu
widzenia artystycznego na wystawie Złotego Grona bliskie mi było zarówno
wystąpienie Drugiej Grupy, której artystów już wtedy znałem, jak i nieznanych
mi bliżej uczniów Kantora uczestniczących w akcji My nie śpimy. O Krzysztofie
Niemczyku do tamtej pory nic nie słyszałem. W Zielonej Górze nawiązałem
bliższy kontakt z Wieśkiem Borowskim. W maju następnego roku już razem
przedstawiliśmy na sympozjum Wrocław 70 wspólny projekt Centrum badań
nad sztuką współczesną Nie było w nim nic odkrywczego, niemniej jednak
w dyskusji akcentowaliśmy wspólny punkt widzenia.
Jest jeszcze drugie dno poruszanego tu problemu, czyli mojego znalezienia się
Warszawie i wejścia w nowe środowisko Foksalu. O tym dotąd niewiele publicznie mówiłem, choć moi przyjaciele dość dobrze znają tę historię. Kluczową datą jest tu rok 1968. Moją żoną była wówczas Basia Askanas, historyczka
sztuki, nauczycielka w Liceum Plastycznym, pracująca również w bibliotece
poznańskiej PWSSP [Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych – przyp.
red.]. Ojciec Barbary był dyrektorem Targów Poznańskich. Należał do średniej nomenklatury raczej ekonomicznej, wcześniej był dyrektorem fabryki
samochodów na Żeraniu. Był politycznym idealistą i partyjnym oportunistą.
Cieszyła go kariera. W 1968 roku na fali antysemickiej nagonki został on
wyrzucony z pracy, a całą jego rodzinę spotkały represje. Barbara została
zwolniona z liceum, a w 1969 roku, po żenującym posiedzeniu senatu PSSP,
wyrzucona z biblioteki. Niektórzy z naszych poznańskich przyjaciół i dojeżdżających profesorów oraz artystów spędzających wcześniej wieczory i noce
w naszym mieszkaniu, bez mrugnięcia okiem podpisali się pod antysemicką
decyzją, inni wstępując do partii, zaczęli robić karierę „naukową”. Wielu się od
nas odsunęło, a profesor, który prowadził mnie na studiach doktoranckich,
odmówił dalszego poparcia, podobnie jak jego żona oraz jej i mój przyjaciel
– przyjaźni.
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Sytuacja była trudna, czekałem, aż wyrzucą mnie z uniwersytetu. Niespodziewanie w mojej obronie stanął kolega, który był chyba jedynym przedstawicielem partii w instytucie, a zarazem kryptoantysemitą. Postawił mi absurdalne,
lecz akceptowalne warunki. Oficjalnym i jedynym zarzutem wobec mnie było
to, że podburzam studentów (nie bardzo było wiadomo do czego). Władze
uniwersyteckie zaproponowały niekonwencjonalne rozwiązanie: będę mógł
pozostać na UAM, jeżeli ograniczę moje kontakty z młodzieżą tylko do zajęć
uniwersyteckich, a gwarancją tego miała być wyprowadzka z Poznania – miałem przyjeżdżać we właściwym czasie na właściwe wykłady. Przypuszczam,
że nawet Służba Bezpieczeństwa z tego rozwiązania się śmiała, niemniej
miałem wrażenie, że byłem ściślej obserwowany. Mnie nie przeszkodziło
to bywać w klubach studenckich, a im mnie niegroźnie nękać. Na przykład
w 1969 roku podczas sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
w Słupsku w wyniku ubeckiej prowokacji zostałem zatrzymany w areszcie
dokładnie wtedy, gdy miałem mieć referat o Strzemińskim. Nie było łatwo.
W tej sytuacji postanowiliśmy z Barbarą zamieszkać w Warszawie, co jednak
też nie było takie proste. Nie wolno było bez zameldowania przebywać
w stolicy w jednym miejscu dłużej niż trzy dni, a zameldowanie i mieszkanie
mieliśmy w Poznaniu. Bez zameldowania Barbara nie mogła dostać pracy,
a bez pracy zameldowania, w efekcie kilka miesięcy pracowała przy sortowaniu cebuli, potem udało nam się robić chałtury, czyli inwentaryzować zabytki.
Innej pracy nie było. W końcu, dzięki różnym zbiegom okoliczności i przy
poniesieniu sporych kosztów, w 1970 roku udało się nam zamienić mieszkanie
poznańskie na warszawskie. Rozwiązało to sprawę zameldowania, ale nie pracy. Tutaj przyszła nam w sukurs, chyba w 1972 roku, żona Wiesława, Anka
Borowska, która będąc redaktorem naczelnym „Życia i Myśli”, katolickiego
pisma PAX, zatrudniła Barbarę jako korektorkę. Absurd antysemickiej nagonki
znalazł swoje optymistyczne rozwiązanie w katolickiej gazecie, a wybory
życiowe, zgodnie z możliwą tylko w Polsce logiką, pokazały swoją niezależną
od nas groteskową stronę. Był to czas gierkowskich nadziei i wzrastającej
propagandy politycznej, a w galerii publikacji Żywego archiwum, traktowanego
przez niektórych jako manifest sztuki autonomicznej. Musieliśmy zadać sobie
z Wieśkiem pytanie: co dalej?
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Czy przychodząc do galerii, miałeś świadomość konfliktu
między jej założycielami: Wiesławem Borowskim, Anką
Ptaszkowską, Mariuszem Tchorkiem?
Nawet jeżeli coś wiedziałem, to ich spory nie bardzo mnie interesowały. W każdym razie traktowałem je jako napięcia osobiste między Anką, Wiesławem
i Tadeuszem Kantorem. Choć oczywiście wiedziałem, że istnieją między nimi
różnice zdań i temperamentów. Tak się mówiło po sympozjum w Puławach.
To było lato 1966 roku, czyli kilka miesięcy po pierwszej wystawie w Foksalu.
Było o tym głośno, a ja zachowywałem dystans. Nie musiałem zajmować
stanowiska, tym bardziej że nikt mnie nie pytał o zdanie. Wydaje mi się, że
wówczas byłem najbliżej Ludwińskiego i obydwaj z pewną wyrozumiałością
patrzyliśmy na tę sytuację. Teoria miejsca ogłoszona przez Tchorka w Puławach nie spotkała się z aprobatą Kantora, który trójce podpisujących się pod
nią krytyków zarzucił plagiat jego koncepcji z okresu Wystawy popularnej
Doszło również do ostrego starcia między Kantorem a Włodziem Borowskim.
Ten rozłam będzie się odtąd pogłębiał. Kantor był przeciwny akcji Lewickiej
popieranej przez Ludwińskiego ze ściętymi głowami chyba krów, między
którymi w kurzu, wśród much i w smrodzie ktoś jeździł na rozpędzonym motocyklu (w happeningu morskim też był motocykl). Ze strony Kantora nie było
zgody na malarstwo aleatoryczne Winiarskiego lansowane przez Porębskiego, a po cichu popierane przez Borowskiego wraz z całym nurtem „nowych
wizualistów i geometrystów”. Rysowało się też napięcie między Kantorem
i Beresiem wyniesione z Grupy Krakowskiej. Po Puławach było już oczywiste,
że Wiesław Borowski zajął stanowisko bliższe Kantora, jako osoba gotowa
minimalizować znaczenie teorii miejsca, podczas gdy Tchorek bronił wspólnej
deklaracji raczej przeciwko Kantorowi. Spór puławski w latach 1967–1968
chyba na krótko wygasł. Anka pogodziła się z Kantorem, a Tchorek jakby wycofał się z galerii. Nigdy go tam w każdym razie nie widziałem. Nie pamiętam
nawet, czy go wówczas znałem – poza okazjonalnymi Puławami mogliśmy się
raczej spotkać raczej za sprawą Henia. Ale może to przypadek.
W 1969 roku, gdy byłem już bliżej galerii, wybuchły nowe nieporozumienia.
O tym jednak też niewiele wiedziałem, były chyba starannie ukrywane.
W każdym razie ja nie byłem wtajemniczony. Rozłam stał się dla mnie oczywisty, gdy Anka po Salonie Galeries Pilotes pozostała na stałe we Francji.
Odszedł Stażewski i Krasiński. Wówczas Wiesław po powrocie ze Szwajcarii
i Włoch coś ogólnikowo o sporze mówił, jednak nie znałem wówczas listu
Anki skierowanego do Wiesława i zrywającego z Foksal. Wyczułem jednak
wzmożoną aktywność Kantora. Jednak wtedy – czyli w połowie 1970 roku
– byłem zdecydowany na wspólne działania z Wiesławem. Chyba w trakcie
Ambalażu Zimowego miałem już poczucie współpracy (była jeszcze Anka).
Wydawało mi się, że następuje jakiś nowy etap w działalności galerii, a także
w moim życiu, więc to, co było wcześniej, już nie było takie istotne.
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Znałeś dobrze zarówno środowisko artystyczne skupione
w Poznaniu wokół Jarosława Kozłowskiego, jak i krąg
Galerii Foksal. Na czym polegały różnice czy podobieństwa
między nimi?
Muszę przede wszystkim podkreślić, że lata 1968–1972 w Poznaniu były
czasem bardzo ważnych zmian w przyjaźniach oraz instytucjach. Nastąpiła
polaryzacja postaw artystycznych i politycznych. Działo się to w atmosferze
nagonki antysemickiej, nowych karier partyjnych i propagandy nacjonalistycznej wśród komunistów oraz paxowców, wzmożonej aktywności ubecji,
zmian personalnych w klubach studenckich i wszelkiego rodzaju instytucjach.
Może do tych problemów warto byłoby powrócić, ale wówczas należałoby
mówić konkretnie i po imieniu. Nie wiem, czy przyszedł już na to czas. Kiedy
powstała Galeria Akumulatory, mieszkałem już w Warszawie. Do Poznania
w czasie roku akademickiego dojeżdżałem na dwa lub trzy dni w tygodniu,
ponieważ nadal pracowałem na uniwersytecie poznańskim. To był początek
lat 70. Okres dość intensywnej przyjaźni z Jarkiem Kozłowskim. Widywałem
się z nim dość często, również w Warszawie. Kilka razy wystawiał w Foksal.
W Akumulatorach bywałem na wernisażach, brałem udział w dyskusjach,
miałem tam wykłady. Pamiętam, że przedstawiłem w Akumulatorach tekst
o konceptualizmie na temat definicji sztuki, który publikowałem w Foksalu.
Kozłowski, gdy po wystawach NETu został wyrzucony z pracy w bibliotece
PWSSP, z mojej inicjatywy prowadził zajęcia ze studentami historii sztuki
chyba z fotografii, a może technologii artystycznych. Oczywiście nie dotyczyły one ani problemów technicznych, ani historycznych – były inną formą
przedstawiania zagadnień sztuki współczesnej. Techniki artystyczne, a wśród
nich fotografia, były pretekstem, ponieważ jako medium była popularna
w kręgu konceptualistów. Również Krzysztof Wodiczko w początkach lat
70. wystawiał w Akumulatorach i Foksal. Często przyjeżdżał do Poznania.
Czasem z Jarkiem i Krzysztofem spotykaliśmy się w pociągu. Krzysztof miał
też wykłady uniwersyteckie dla moich studentów.
W akcji NETu nie brałem udziału, nie pamiętam dlaczego. To była jakaś przerwa we wspólnych pracach. Wtedy chyba za bardzo byłem zajęty Galerią
Foksal, Warszawą i teatrem Cricot 2 i nie przywiązywałem tak wielkiej wagi
do Poznania, poza uniwersytetem. Tam koncentrowała się moja poznańska
aktywność. Andrzej Kostołowski, współtwórca NETu był moim kolegą ze
studiów. Z nim jednak miałem luźniejszy kontakt. Interesując się twórczością
Kantora, krążył wokół Foksalu, ale jak już powiedziałem, był przez Ankę ostro
atakowany. Chyba też jako jedyny z Poznania bywał w Krakowie i spotykał
się za pośrednictwem Brzozowskiego z artystami Grupy Krakowskiej. Był
założycielem powstałych w latach 60. Galerii A i Galerii B w Gnieźnie, ale to
chyba trochę później. Pisywałem teksty do katalogów tej galerii.
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Artystą, który odgrywał ważną rolę w tamtym czasie w Poznaniu, był
Andrzej Bereziański, asystent Brzozowskiego. Charakteryzował go rzadki
w tym mieście radykalizm artystyczny. Był ironiczny i krytyczny. Malował
z rozmachem, zazwyczaj na papierach, lekceważąc malarstwo. Miał w Foksal
pierwszą wystawę w 1967 roku, a także w 1971 roku, wydaje mi się, że dzięki
poparciu Kostołowskiego. Działalność Akumulatorów inaugurowała wystawa
Bereziańskiego. Później wystawiał tam wielokrotnie, podobnie jak u Kostołowskiego, który po necie nie angażował się bezpośrednio w Akumulatory.
Ostatnim artystą, którego pamiętam jako wystawiającego w Foksal i w Akumulatorach, był Tomek Osiński, chyba w 1978 roku.
Akumulatory były już indywidualną inicjatywą Jarka Kozłowskiego. Początkowo, jeśli sobie dobrze przypominam, miał to być rodzaj klubu dyskusyjnego.
Sztuka konceptualna, o której się wiele mówiło, podobnie jak o problemie
dokumentacji, uzasadniała taką formę prezentacji idei poza przestrzenią
tradycyjnej galerii. Znane mi były „wystawy katalogowe”. W Akumulatorach
prezentacje dzieł jakby się nieco później „nałożyły” na dyskusje. Galeria
powstała po zamknięciu w 1969 roku Galerii Od Nowa, w której Jarek
organizował wystawy debiutanckie przede wszystkim młodych artystów
kończących poznańską PWSSP. Było w nich wiele przekory, ale trudno mówić
o radykalizmie. Między innymi dlatego Akumulatory nie były prostą kontynuacją tamtej galerii. Bezpośrednio wiązały się z ideą NETu i w dużej mierze
późniejsze wystawy były oparte na kontaktach Kozłowskiego, nawiązanych
dzięki tej międzynarodowej sieci artystów.
Związki między Foksal a Akumulatorami były dość ścisłe, ale raczej za moją
sprawą niż Borowskiego. Wiesław zachowywał pewien dystans wobec tego,
co działo się w środowisku poznańskim, zwłaszcza że Kozłowski nie okazywał nigdy żywszego zainteresowania Kantorem. Czasem jednak Borowski
jeździł na wernisaże do Poznania. Foksal i Akumulatory były zupełnie innymi
miejscami. Jeżeli między Foksal i Akumulatorami krzyżowały się problemy,
to były one zupełnie inaczej kontekstualizowane. Z mojego punktu widzenia
Galeria Foksal w sposób krytyczny rozwijała zagadnienia instytucji artystycznej, choć sama była galerią dość mocno instytucjonalnie umocowaną (PSP).
Akumulatory były instytucją nadzwyczaj słabą i marginalną (dom studencki),
funkcjonowała efemerycznie i właśnie dzięki temu miała dużo większy potencjał krytyczny. Wynikał jednak z tego istotny problem – czy rzeczywiście
chciała lub umiała swoją szansę i moc wykorzystać. To było wówczas moje
największe zastrzeżenie, a może i oczekiwanie wobec Akumulatorów.
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Siłę krytyczną tworzą nie tylko anonimowe obiegi kontestacji – powstaje ona
w równej mierze dzięki artystom związanym z galerią. A jeśli spojrzymy z tej
perspektywy, to nie wszystkich twórców z Akumulatorów w pełni popierałem.
Znalezienie się w obiegu alternatywnym było niewystarczające. Uważałem,
że takie działania jak sztuka poczty, której NET był oryginalną wersją, przez
sam fakt łatwego dostępu dla wszystkich bardzo szybko rozpowszechniły się
wśród złych artystów. Mnie nie chodziło w sztuce konceptualnej o to, żeby
mieć dziennie 100 idei, lecz aby odrzucić 99 z nich jako bezwartościowe. Byle
jakie idee osłabiały siłę oporu, czyniąc ją nieskuteczną. NET, który wyrwał
się cenzurze, był rzeczywiście alternatywną i subwersywną inicjatywą. Może
najważniejszą w polskiej powojennej historii sztuki. A o tym, jak groźny był
NET dla instytucji politycznych państwa, świadczyła reakcja Służby Bezpieczeństwa.
Akumulatory może nie były kompromisem wobec NETu, ale traktowane jako
zmiana strategii pozostawały nadal groźne. Gdy bezpieka zarzucała mi w Poznaniu, że podburzam studentów przeciwko władzy, to argumentem była
moja fotografia zrobiona przez nieznaną mi osobę w czasie jakiejś dyskusji
w Akumulatorach. Nie była istotna nawet treść tego podburzania, tylko fakt,
że podnoszę do góry ściśniętą pięść, a przede wszystkim to, że miało to miejsce w Akumulatorach. W Foksalu nigdy nie spotkałem się z takim zarzutem,
a formą represji było może bardziej brzemienne w skutki wstrzymanie mi
paszportu, choć nigdy nie zostało wyraźnie powiedziane, że jest to związane
z moją działalnością w warszawskiej galerii.
Borowski jeszcze w ostatnim wywiadzie z tobą deklarował pełną apolityczność Galerii Foksal. Nie wiem, kogo lub jakie fakty miał na myśli, a nawet co
przez to rozumiał. W moim przekonaniu zasadnicza różnica między Foksal
a Akumulatorami nie była związana z artystami, którzy w galeriach wystawiali, bo w części byli to ci sami ludzie; nie dotyczyła programów artystycznych,
które nie były jasno artykułowane, choć niektóre wypowiedzi wydawały się
podobne. Natomiast dotyczyła innego usytuowania obu galerii w polskiej
ideozie lat 70. Chodzi mi oczywiście o przestrzeń polityczną, o strategie
i wybory, o uwikłania oraz ich konsekwencje, z jakimi borykała się ówczesna
sztuka polska, więc i obie galerie. Jako polityczne odbierałem też ewoluujące
w tamtych latach moje relacje z Borowskim i Kozłowskim.
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Postmedium
Znamienne, że widząc w Akumulatorach siłę politycznego oporu, właśnie
o tę polityczność najmocniej zabiegałem z Jarkiem Kozłowskim, co do dzisiaj
pozostawiło jakieś niedomówienia w naszych relacjach.Chodziło o problem
wolności sztuki, która nie mogła być zaangażowana. W obronę tak pojmowanej niezależności artystycznej Jarek był gotów wciągnąć siły instytucjonalne,
co w moich oczach było politycznym kompromisem odbierającym sztuce jej
ideologiczny oręż. Inaczej było z Wiesławem, którego poglądów politycznych
mogłem się domyślać, choć zawsze były niedopowiedziane. Kultywowany
przez niego absolutny rozdział między rolą instrumentalną instytucji i abstrakcyjną wartością artystyczną nazywał postawą apolityczną, uważając,
że polityka dzieje się „gdzieś indziej”. Moje historyczne zainteresowania
i doświadczenia wyniesione z kontaktów z artystami, a wreszcie postawa
świadczyły o czymś zupełnie innym. Moim wyobrażonym wkładem, który
chciałem wnieść do Foksalu, była zmiana tego oportunistycznego nastawienia. Akumulatorom wówczas już tylko kibicowałem.

Jaka twoim zdaniem była relacja pomiędzy – już konkretnie –
Foksal a Akumulatorami? Na jakiej zasadzie niektóre wystawy
(i artyści) wędrowały między galeriami, a inne były nie do
pomyślenia w Foksal?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o artystów polskich,
zwłaszcza Wodiczkę i Kozłowskiego, to odbyli ze sobą wiele rozmów i dużo
uzgadniali, także z Wiesławem i ze mną. Nie było to jednak zbyt oficjalne, jak
prawie zawsze w kawiarni w SARP-ie. Wydaje mi się, że Wodiczko traktował
swoje wystawy w Akumulatorach raczej roboczo, prace wisiały tam krótko,
można było przewieszać, na weekendy trzeba było zdejmować (galerię zastępowała dyskoteka), bez katalogu, a spotkania ze studentami historii sztuki
i szkoły plastycznej stwarzały okazję do swobodniejszego dialogu. Wynikało
to z postawy artystycznej Kozłowskiego i jego otwartości. Akumulatory były
finansowane okazjonalnie, więc były problemy z transportem i materiałami,
można było wystawiać to, co się samemu przewiozło; czasem znajdowały
się jakieś pieniądze z PSP. Wszystkimi sprawami technicznymi zajmował się
Wiesław, który miał kontakt z dyrekcją, administracją i warsztatami. Ja się
w tym nie orientowałem.
Pierwsze wystawy Kozłowskiego w Foksal odbyły się z mojej inicjatywy, później odbywało się to już normalnie i zależało tylko od uzgodnienia daty. Jarek
bardzo dbał o jakość ekspozycji i katalogu, długo pracował nad szczegółami.
Później doszło do jakiegoś sporu Kozłowskiego z Kantorem, który od początku nie miał z nim, podobnie jak z Wodiczką, dobrego kontaktu. Nie pamiętam,
czego ten konflikt dotyczył, w jakich okolicznościach powstał i o co poszło.
W drugiej połowie lat 70. dochodziło również do coraz większych nieporozumień ze mną i Jarkiem, chyba na gruncie ewolucji sztuki konceptualnej.
Od wystawy grupy Art & Language byłem przekonany, że polityzacja konceptualizmu jest nieunikniona. Jarek pogłębiał swoje dociekania analityczne.
Pamiętam, że jechaliśmy razem samochodem przez Berlin i Kolonię (w Kolonii
odbywała się sesja AICA, w której wraz z Porębskim brałem udział) do Paryża
i całą drogę kłóciliśmy się o zaangażowanie polityczne artystów. To był gorący
okres z czasów porwania Schleyera.
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Wówczas bliżej współpracowałem z Wodiczką, którego orientacja artystyczna i społeczna była mi coraz bliższa. Krzysztof cały czas wystawiał w Akumulatorach. Jego przełomowy pokaz slajdów z linią (Odniesienia), otwierający
drogę projekcjom, po raz pierwszy odbył się w Akumulatorach. Wiesław był
chyba z tego zadowolony, ponieważ wolał testować polityczne pokazy poza
Foksal. Oczywiście, nigdy nie powiedział tego wprost. Jarek był zawsze przychylniej nastawiony do wyrazistych wypowiedzi. Cenił Krzysztofa i sam nie
angażując się bezpośrednio w akcje polityczne, udostępniał galerię twórcom
określającym swe stanowisko społeczne. Ewenementem w historii Galerii
Foksal było to, że wystawa o jednoznacznie politycznych akcentach konceptualistów węgierskich zorganizowana przez Jánosa Brendla z Poznania,
współpracującego z Akumulatorami, została pokazana w Foksal w 1972 roku.
Może dlatego, że Wiesiek jeszcze się nie zorientował, a może udało się to
ukryć przed Urbanowiczem. Były to prace między innymi ó Laknera, Endre
Tóta, St. Jauby’ego. Później niektórzy z nich mieli wystawy w Akumulatorach.
W obu galeriach wystawiali John Hillard, Victor Burgin, Joel Fischer.
Nie pamiętam, dlaczego w Galerii Foksal nie doszło do wystawy Douglasa
Hueblera, który nas interesował i rozmawialiśmy o pokazaniu jego prac chyba
w 1977 roku. Z Wiesławem łączyło nas to, że nie byliśmy skłonni do automatycznej wymiany wystaw. Pomijając zupełnie inny rytm, w którym były
organizowane, warunki przestrzenne, możliwości wydawnicze i tym podobne,
stosowaliśmy również nieco inne kryteria. Kozłowski pozostawiał decydujący
głos artystom, my staraliśmy się wypracować jakiś kompromis i dopiero po
wielu zazwyczaj otwartych dyskusjach, niekoniecznie na temat konkretnej
wystawy, oddawaliśmy przestrzeń galerii do dyspozycji artysty, nie wtrącając
się odtąd ani w samą wystawę, ani charakter prac na niej pokazanych.
W 1972 roku ukazała się w Niemczech książka Klausa Groha omawiająca
po raz pierwszy sztukę konceptualną w bloku sowieckim. Szybko zdobyła
popularność w Polsce. To istotne wydarzenie doprowadziło jednak do wybuchu zainteresowania konceptualizmem wśród miernych artystów, którzy
znaleźli teraz szansę łatwego zrobienia kariery międzynarodowej. To nas
bardzo uczuliło i dużo uważniej dokonywaliśmy wyborów. Tutaj widziałbym
również jeden z powodów opublikowania w 1975 roku przez Wiesława tekstu
o pseudoawangardzie, w którym bezpośrednio zaatakował również „akumulatorowców”. Pamiętam, że wystawianie prac niektórych artystów w Akumulatorach uznawaliśmy za pochopne. Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy udziału
w festiwalu Fluxus w 1977 roku w Akumulatorach współorganizowanego
z Maciunasem. Powód był aż nadto przyziemny: pogarszający się za sprawą
Kantora kontakt z Jarkiem. Część artystów z tego kręgu wystawialiśmy –
choćby Bena Vautiera i Wolfa Vostella. To były foksalowe inicjatywy.
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W Berlinie spotkałem się na przykład z Robertem Filliou, rozmawiałem o wys
tawie, ale w efekcie do niej nie doszło. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi
się, że na drodze stały jakieś przeszkody techniczne. Byliśmy przeciwni wys
tawie Henriego Chopina, która zyskała w Akumulatorach pochlebną opinię
Piotrowskiego. Nie wystawialiśmy Andrzeja Partuma, który był w Akumulatorach. W jego sztuce dopatrywaliśmy się powierzchowności i efekciarstwa.
Ale dziś już nie jestem pewien, czy mieliśmy rację. W twórczości Natalii LL
i Andrzeja Lachowicza widzieliśmy więcej dizajnu niż radykalizmu. Nie było
w Foksal artystów wrocławskich – takich jak Jerzy Rosołowicz czy Zdzisław
Jurkiewicz. To były moje wybory, widocznie nie potrafiłem ich przeforsować.
Podobnie było z Jerzym Kałuckim i Ewą Partum. Nie interesował nas Zdzisław Sosnowski, wystawiający w Akumulatorach, który chyba w 1972 roku
na wystawie Sztuki aktualnej, pokazując swoją fotografię, ogłosił ironicznym
tonem: „Jedząc ziemniaki widelcem o jednym zębie (czego nikt dotychczas
nie robił), wzbogaciłem rzeczywistość o nowy element”. Może zabrakło nam
poczucia humoru.
Podobnie było z Anastazym B. Wiśniewskim, który z Leszkiem Przyjemskim stworzył Nieistniejącą Przytakującą Galerię „Tak”. Ich jednak również
w Akumulatorach nie było. Nie nawiązaliśmy bliższego kontaktu z Janem Świdzińskim, choć ja prowadziłem z nim dłuższe rozmowy o semiologii Rolanda
Barthesa. Na temat sztuki kontekstualnej już się nie dogadaliśmy. Nie doszło
do wystawy Andrzeja Dłużniewskiego, który był zaprzyjaźniony i z Poznaniem, i z nami. Dwie propozycje Dłużniewskiego mnie nie przekonały: jedną
była próba przeniesienia do galerii fragmentu ściany z rozbieranego domu,
na której odcisnęło się w kurzu puste miejsce po obrazie; druga propozycja
dotyczyła zbudowania wewnątrz galerii wielkiego sześcianu, który uniemożliwiłby widzom wejście do galerii i tym samym zobaczenia wystawionej formy.
Wiesław nie zabrał głosu w tej sprawie, mnie oba projekty wydawały się
trywialne. Do ekspozycji nie doszło, a Dłużniewski przez wiele lat ze mną nie
rozmawiał. Zapewne miał rację, a ja zbyt poważnie traktowałem banalne idee.

W jednej z rozmów Krzysztof Wodiczko opowiada o swoistych
„lekcjach z konstruktywizmu”, czyli spotkaniach i dyskusji
z tobą o sztuce awangardy. Czy pamiętasz takie rozmowy?
Gdzie się odbywały i czy w ten sposób rozmawiałeś tylko
z Krzysztofem?
Zawsze miałem z Krzysztofem Wodiczką bliskie, serdeczne i przyjacielskie
relacje. Jesteśmy niemal rówieśnikami, dzieliły nas doświadczenia, ale łączyły
przekonania. Mniej więcej w tym samym czasie kończyliśmy studia. Spotykaliśmy się bardzo często – bywało, że niemal codziennie. Oczywiście były
i dłuższe przerwy. Widywaliśmy się w Poznaniu i w Warszawie, Berlinie
i Paryżu, w Łodzi i w Jastarni (lub Kuźnicy). Poznaliśmy się gdzieś w połowie
lat 60., nie pamiętam gdzie i z jakiej okazji, ale to musiało się wydarzyć. Nasze
kontakty pod koniec dekady były częste, ale dopiero po 1970 roku, gdy byłem
już w Warszawie, stały się naprawdę intensywne. Oczywiście spotykaliśmy
się po południu w Foksal, a właściwie w SARP-ie, gdzie Krzysztof przychodził
„po pracy”. Tam się zaczynało, potem rozmawiając, krążyliśmy po Nowym
Świecie i Krakowskim Przedmieściu, czasem zaglądaliśmy do galerii Boguckich
nieopodal Zachęty, którą z niesmakiem omijaliśmy.
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Krzysztof mieszkał wówczas na Nowym Mieście, ja na Nowolipkach, „odprowadzaliśmy” się więc między Barbakanem a tunelem pod Trasą W–Z, gdzie
później Krzysztof testował swój Instrument osobisty Pamiętam, że raz siedzieliśmy wiele godzin na jakiejś ławce na Skarpie i rozmawialiśmy o politycznym
znaczeniu turystycznych pocztówek. Prześcigaliśmy się w przykładach. Byliśmy też kiedyś razem na wakacjach na Półwyspie Helskim (również z Kozłowskim i jego żoną Kingą). Gdy Krzysztof był z Jadwigą Przybylak, a ja z Basią
Askanas, spędzaliśmy wspólnie weekendy w Warszawie, chodziliśmy razem
na obiady (chyba do Samsona) a potem gadaliśmy na poddaszu w pracowni
Janusza Bąkowskiego. Były też wernisaże w Foksal. Czasem widywaliśmy się
ze Zbigniewem Dłubakiem. Spotykaliśmy się też w Paryżu, na przykład na
Biennale Młodych.
Awangarda i konstruktywizm, polityka i semiologia – to były tematy rozmów
i wspólnych zainteresowań. W 1969 roku skończyłem swój doktorat o polskim
konstruktywizmie, po francuskich lekturach byłem przejęty strukturalizmem,
Krzysztofa interesował dizajn awangardy rosyjskiej, poszukiwał ukrytych
znaczeń w ikonosferze kultury masowej. Problemy zaangażowanej społecznie
awangardy, wyjście artysty poza zamknięty krąg sztuki, granice ideologizacji
obrazu to na pewno nie jedyne zagadnienia, które wspólnie „wałkowaliśmy”.
Nakładała się na to ponurość schyłkowych lat Gomułki i gierkowska propaganda sukcesu, absurdalność wszechobecnej cenzury oraz ideologicznego
zakłamania. Chcieliśmy wówczas mówić o sztuce i społeczeństwie, ale w inny
sposób. Znaliśmy francuskie bunty 1968 roku i odwołując się do nich, wydobywaliśmy z awangardy rosyjskiej lat 20. radykalne formy „sztuki wkraczającej
w życie” i „wyobraźni wychodzącej na ulice”. W naszych rozmowach chodziło
o nadanie nowego znaczenia konstruktywizmowi, odformalizowanie tego
ruchu, uspołecznienie abstrakcyjnego obrazu, znalezienie miejsca dla estetyki
w produkcji, a nie na ścianach galerii, zdefiniowanie na nowo pojęcia artysty,
który służy społeczeństwu, a nie dekoruje jego mieszkania.
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Rozmawialiśmy o historycznym znaczeniu utylitaryzmu, o roli współczesnej
propagandy, o dwuznaczności pojęcia piękna, o instytucjonalnych zagrożeniach sztuki. Mówiliśmy o przedmiocie, podświadomości, osobowości,
przypadku, konieczności, wolności, kształtach, obrazach… W tym sensie
odkrywaliśmy konstruktywizm i awangardę oraz przywracaliśmy je współczesności. W Foksalu ani Wiesław, ani artyści, z którymi się tam spotykałem,
nie podejmowali tych problemów. A gdy próbowałem o tym mówić, zapadała
dziwna cisza. Po latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale na początku było
trudno. Moim kręgiem słuchaczy byli oczywiście poznańscy studenci, a żarliwych dyskutantów miałem wśród kolegów i przyjaciół z Instytutu Historii
Sztuki; należeli do nich Adam Labuda, János Brendel, Wojtek Suchocki i Piotr
Piotrowski. W pewnym sensie wprowadzałem Krzysztofa w atmosferę poznańskich sporów, a Krzysztof, podejmując te myśli, z entuzjazmem wpisywał
je w swoje doświadczenia współpracy ze studiem muzycznym Polskiego
Radia, z koncepcjami projektantów i architektów warszawskiej ASP, a później
„poważnej” pracy projektanta w zakładach optycznych. Dzięki temu miałem
bardzo silne poczucie osadzenia problemów historycznych we współczesności, w pełnej absurdów praktyce i dwuznacznie odbieranej dydaktyce. Tamto
zakorzenienie naszych rozmów w sztuce rewolucyjnej i jej utopiach, choć całkowicie przedefiniowane, pozostało nam do dzisiaj i powraca, gdy przychodzi
nam rozmawiać o projekcjach, obcości, gender, niewolnictwie, wojnie. Wydaje
się to odległe, ale nam jest bardzo bliskie.

Choć nie wynika to z twojego tekstu Wszystko wisi na włosku
to podobno twoja relacja z Tadeuszem Kantorem nie należała
do najłatwiejszych. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, czym
charakteryzowała się wasza znajomość? Już nie w kontekście
teatru i kwestii ideowych, ale na bardziej prywatnym poziomie.
Można powiedzieć, że się przyjaźniliście?
Nie wiem, czy można było się przyjaźnić z Kantorem, a nawet czy takie słowo
do niego pasuje. Może Ptaszkowska i Borowski są innego zdania, traktując
przyjaźń na swój sposób, ale ja uważałem i nadal uważam to za niemożliwe.
Kantor narzucał określony typ kontaktów, przestrzegał go, a wręcz rytualizował. Zwiększał lub zmniejszał dystans, ale zawsze to on przewodził tej grze,
zdecydowanie określał hierarchie i pod karą wyklęcia domagał się ich przestrzegania. Nie uznawał równowagi stron ani tym bardziej w „drugim”, który
chciałby się mienić jego przyjacielem, nie dostrzegał cenionego „innego”, traktując inność jako absolutną obcość albo wartą co najwyżej uwagi intrygującą
dziwność. Kantor był trudny, histeryczny, nieprzewidywalny, demagogiczny…
Słuchał, ale udawał, że nie słucha; potrafił zmieniać zdanie, ale tak, aby wyglądało na to, że on zawsze tak myślał; wpadał w furię po to, aby się z niej śmiać,
to, co uznawał za istotne, potrafił zlekceważyć, to, co wszyscy odrzucili, on
wynosił na piedestał… Kantor był wrażliwy. Wiedział, co to jest ból, choć
dostrzegał go przede wszystkim w sobie; wiedział, co to jest strach, ale tylko
wtedy, gdy go doświadczał; znał ułomność, gdy nie potrafił przezwyciężyć
własnej niemocy; cierpiał z powodu niepowodzenia, pysznił się zwycięstwem.
Miał wielką umiejętność wyczuwania nastrojów i grania na nich. Zdawałoby
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się, że bez trudu przechodził od entuzjazmu i zachwytu do poniżenia i odrzucenia. Potem jednak zżerało go poczucie wstydu, poszukiwał sposobów
zadośćuczynienia. Cechowała go błyskotliwa inteligencja i wyjątkowa siła
twórcza. Bez trudu odnajdywał odległe analogie, potrafił budować jakieś
nowe całości, wydawał przesadne sądy krytyczne. Dostrzegał to, co przed
innymi było ukryte, niemal wszystko potrafił przekształcić w dzieło, nadać mu
rangę, obłożyć znaczeniami. Tkwił w ustawicznym napięciu, wszystko chciał
przetworzyć. Kantor to była osobowość demiurgiczna i heretycka. Przyjaźń
z nim była wykluczona. Można było być tylko przez niego pochłoniętym lub
zostać odrzuconym. Wielu Kantora nienawidziło, posądzając go o błazenadę, życiowy spryt, artystyczną wtórność, neurasteniczne zachowania, ego,
dekoracyjny narcyzm… Można by mnożyć. Trudniej było z nim zerwać, gdy
dostrzegało się w nim wyjątkowość.
Od chwili, gdy poznałem Kantora, zafascynowała mnie ta nieprawdopodobnie złożona osobowość twórcza. A on zainteresował się mną jako dziwnym
i zaskakującym wyjątkiem – bo tak z dobrymi intencjami mnie przedstawiono – wśród znanych mu i lekceważonych (łącznie z Porębskim) przez niego
uniwersyteckich kreatur, pozbawionych wyobraźni krytyków oraz szufladkujących artystów i dzieła historyków sztuki. Była między nami duża różnica
wieku, całe pokolenie. Od początku czułem do Kantora szacunek jako do
osoby zasłużonej i starszej, wielkiego artysty o dużym doświadczeniu. Tej
granicy nigdy nie przekroczyłem. On czuł również pewną dwuznaczność
sytuacji między nami, dając mi z jednej strony do zrozumienia, że moja wiedza
jest wystarczającą legitymacją zbliżenia i uznania, z drugiej nie traktował
mnie nigdy jak ucznia lub teatralnego adepta, poszukując dla mnie jakiegoś
odrębnego miejsca w swojej trupie.
Ta swoista przyjaźń z Kantorem, z którym nie można się było zaprzyjaźnić,
trwała trzy, może cztery lata. Starałem się zawsze określić swoje miejsce w tych
kontaktach, jak zresztą i on. Nie jeździłem do niego do Krakowa, co go może
dziwiło, nie pisałem do niego listów, co go niepokoiło. O konstruktywizmie
mówiłem jakoś inaczej, dlatego stale mnie poprawiał. Surrealizm pojmowałem
w innych kategoriach – to go złościło. W kontaktach z Foksal pośredniczył
Wiesiek, a on sam tak na dobrą sprawę nie wiedział, co tam robię. Może tak
było bezpieczniej. Wiesiek mnie (i siebie) chronił. Spotykaliśmy, ale nie tak
często, w Warszawie, głównie w galerii. Mieliśmy zebranie artystów galerii
gdzieś w hotelu pod Świdrem, tam chyba pierwszy raz skonfrontowaliśmy
swoje poglądy. Grzecznie też zaakceptowaliśmy swoje stanowiska, bez rozbieżności, może z przemilczeniami. Pierwszy raz słuchałem Kantora chyba
w grudniu 1968 roku w poznańskim klubie Od Nowa, gdzie na zaproszenie
Zbyszka Osińskiego, który prowadził spotkania teatralne, Kantor miał odczyt
na temat sztuki najnowszej. Zaskoczyło mnie to, iż Kantor nie powiedział nic
o Foksalu.
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Dłuższym wspólnym pobytem, chyba w 1971 roku, były wakacje na Helu.
Chodziliśmy oczywiście na plażę, potem na kolację w jakimś domu zdrojowym. Na spacerach Kantor kazał nam oglądać przez zakurzone szybki
„umarłą klasę”. Jednak jak tylko się udawało, uciekałem z Janickimi do dyskoteki. Z tego Kantor nie był zadowolony. Potem kilkanaście dni spędziliśmy na
festiwalu w Edynburgu. W Kurce wodnej grałem kelnera; mnie to bawiło, on
się cieszył, że znalazł dla mnie zajęcie. Po spektaklu siedzieliśmy zawsze dużą
grupą aktorów w jakichś knajpach, ale to były okazje tylko do reminiscencji
z odegranego właśnie przedstawienia. „Rozmów istotnych” nie prowadziliśmy,
nie mówiliśmy też o sprawach prywatnych.
Nie pamiętam, aby Kantor się wtrącał, gdy rozwieszaliśmy z Wieśkiem wystawę Cricot Wszystko było przygotowane zgodnie z myślą Wieśka. W Polsce
odbyły się występy chyba tylko w Łodzi i w Warszawie. Spotkania w kawiarniach. Raz byliśmy razem w Paryżu, Kantor mieszkał w hotelu na rue de
Seine, przychodziłem do niego na śniadanie. Wówczas polecał mi wystawy,
które widział. Nie pamiętam, czy słuchałem jego rad. W końcu byliśmy na
najdłuższym, bo trwającym całe dwa tygodnie, wyjeździe w Dourdan pod
Paryżem – był to rodzaj warsztatów artystycznych teatrów awangardowych
z całego świata, chyba we wrześniu 1971 roku lub 1972 roku. Byliśmy „zamknięci” w wiosce wakacyjnej, nie bardzo było gdzie się stamtąd ruszać, toteż
wówczas najwięcej dyskutowaliśmy w takiej wspólnej sali („stołówce”), gdzie
się jadło śniadania, obiady i kolacje. Kantor chyba cały dzień tam siedział.
A my przychodziliśmy, wymienialiśmy pomysły, on nam mówił, co mamy robić
w przygotowywanych przez niego akcjach. Pozostawiał nam dużo swobody.
To było ciekawe. Była w tym, chyba po raz pierwszy, jakaś bezpośredniość,
ale daleko od prywatności, przyjacielskiej niepewności.
Może to moja wina, bo ciągnęło mnie bardziej do dyskusji z rówieśnikami
i palenia trawy z artystami z innych teatrów, na co Kantor patrzył złym okiem.
Brałem udział w jego akcjach. Chodziłem na przykład przez tydzień z coraz
większymi walizkami. Pisałem jakiś tekst teoretyczny w rekonstrukcji Lekcji
anatomii pompowałem wielkie opony w Pralni To była fascynująca współpraca. Trzeba jednak pamiętać, że ten okres największego zbliżenia z Kantorem
był też początkiem poszukiwania innych inspiracji. Początkiem naszego rozejścia się, które zaczęło się niemal u progu znajomości. Było ono bezkrwawe,
nie doszło do awantury, trwało dłuższy czas, trzy lub cztery lata, nie doszło
do gwałtownego zerwania, po prostu fascynacja się skończyła, aktorstwo
znudziło, a rozmowy przestały ekscytować. Ponieważ w naszej relacji nie
dostrzegałem przyjaźni, nie wychodziłem z niej emocjonalnie okaleczony. To
było około 1974 roku.

Do jakiego stopnia Kantor decydował o programie galerii?
Trudno mi odpowiedzieć. Zbyt mocno byłem zanurzony w pierwszej połowie
lat 70. w Galerii Foksal, aby jednoznacznie rozstrzygnąć ten problem. Powinien
to zrobić ktoś bezstronny, opierając się na dokumentach, krytycznie oceniając
nasze wypowiedzi, biorąc pod uwagę cały kontekst, różne historie, odmienne
wyobraźnie. Uważałem się i uważam nadal za twórcę tego programu wespół
z Wiesławem (dodam jednak, że pomysły nie biorą się z niczego). Kantor nigdy
nie zwrócił się do mnie z żadną wyrażoną wprost propozycją ideową. Nawet
na spotkaniu „programowym” pod Świdrem ani na Helu, ani w Dourdan.
265

Postmedium

Oczywiście mogłem w swoich poglądach podlegać w jakimś stopniu jego
intelektualnym wpływom, jednak moje sądy o sztuce, gdy przyszedłem do
Foksal, miały już swoją niezależną od Kantora historię. Jak już powiedziałem, pozwalałem sobie też od początku mojej współpracy z Wisławem na
pewien dystans wobec programu galerii z lat 60. A na pewno było w nim
coś z kantorowskiej poetyki. Jednak w odniesieniu do tej części publikacji
i działań „pierwszej Foksal” przejawiałem (a może manifestowałem) brak zainteresowania.Na pewno jednak akcje artystyczne Kantora z tamtego okresu
miały dla mnie olbrzymie znaczenie: wystawa popularna, happening morski,
zatopienie dokumentacji, a przede wszystkim malarstwo… Sztuka Kantora i jej
radykalizm, podkreślam, a nie program galerii. Jedyne, co z tamtego programu
wyłowiłem, to ton kontestatorski wyczuwalny w manifeście Co się nam nie
podoba w galerii Foksal?, a tego w sztuce Kantora nie dostrzegałem. Kantor
zbyt łatwo zamieniał kontestacje w zarzut. Nie akceptowałem takiej postawy
i nie chciałem, aby galeria podążała drogą krytykanctwa. Mnie interesowała
krytyka, którą rozumiałem jako artystyczną i polityczną konfrontację z postawami zachowawczymi, ugodowymi, oportunistycznymi. Z tego punktu
widzenia akceptowałem oczywiście radykalizm Kantora, który starałem się
wprowadzać do programu galerii, ale nie jego ton i charakter.
Jak powiedziałem, nie prowadziłem z Kantorem żadnych negocjacji na temat
programu galerii. Natomiast listy, które do nas pisał na początku lat 70.,
i domaganie się spotkania „programowego”, do którego doszło w Świdrze,
raczej świadczyły o tym, że nasze postępowanie mu się nie podobało, a jego
pomysły na galerię wymykały mu się. Niewątpliwie chciał wpływać na program galerii. Krytykował Żywe Archiwum jako przejęcie jego idei w obcym
duchu, krytykował nasze wydawnictwa za akademicki charakter. Wystaw nie
komentował, co wskazywało raczej na negatywny dystans, który wobec nich
zachowywał. Naciskałem, aby w spotkaniu w Świdrze brał udział Kozłowski,
ponieważ był jedynym artystą, który nie miał z Kantorem nic wspólnego ani
towarzysko, ani artystycznie. Kantor to zniósł i przemilczał, ale wpłynęło to
na dalszą współpracę. W pewnym momencie odniosłem wrażenie, że Kantor
interesuje się galerią tylko wówczas, gdy organizuje własne wystawy. A miał
ich sporo i były one bardzo ciekawe.
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Kantor miał niewątpliwie carte blanche na wszystkie swoje wystawy, mógł
je organizować, kiedy chciał i jak chciał. To jest bardzo silny dowód na jego
uczestnictwo w galerii. Jednocześnie wiedział, że chcąc mieć z nią związek,
musiał pójść na pewne kompromisy (chodziło o sytuację intelektualną, a nie
realną możliwość zerwania współpracy). Przykładem może być zgoda na
„programową” interwencję ze strony galerii na wystawie Wszystko wisi na włosku Jego tekst do katalogu opatrzyliśmy komentarzami napisanymi ręcznie na
marginesie (ja sformułowałem komentarze, Wiesiek je napisał i negocjował)
i tak wydrukowaliśmy. W swojej stylistyce i problematyce w sposób oczywisty nie odpowiadał on Kantorowi. Był „akademickim” wtrętem w „spontaniczność” artysty. Wiesiek przed drukiem konsultował tekst z Kantorem. Nie
znam dokładnego przebiegu rozmowy, wiem tylko, że Kantor bez entuzjazmu
wyraził zgodę na taką formę i treść jego publikacji.
Po Żywym Archiwum i jego wystawie nie powstał już żaden wspólny tekst
programowy. Istotne artykuły, które były publikowane później – choćby
w „Jeden, Dwa, Trzy” – miały charakter wypowiedzi indywidulanych. Oczywiście razem rozwijały wspólny program, ale też indywidualizowały postawy.
W tych sprawach Kantor nie miał nic do powiedzenia. Interesował się tylko
Vostellem, którego znał osobiście. Kolejne wystawy artystów powiązane
z Żywym Archiwum Roberta Barry’ego, Bernara Veneta, Giovanni Anselmo,
Victora Burgina, Bena Vautiera, Joela Fischera, Art & Language i tak dalej nie
były nigdy przedmiotem rozmów z Kantorem. Na wernisaże nie przyjeżdżał
i w mojej obecności na temat tych artystów nic nie mówił. Wybór należał
do nas i w zasadzie wszystkie kontakty francuskojęzyczne załatwiałem ja,
a Wiesiek anglojęzyczne. Odbywało się to zupełnie poza Kantorem.
Kantor bardziej interesował się wystawami polskich artystów: Dróżdża
akceptował, Drugą Grupę i Grupę Anonimową popierał, ale krzywił się na
Wodiczkę, Kozłowskiego i chyba Szewczyka… Przywiązywał natomiast dużą
wagę do pewnego obrazu historii Foksal, który wiązał z historią Cricotu
i własną działalnością artystyczną. Na obraz tej historii miał niewątpliwie
zasadniczy wpływ. Powiem więcej – on ją stworzył, Wiesiek zaakceptował
i realizował, ja się temu z aprobatą przyglądałem, widząc w niej „rację historyczną”, czyli szansę galerii. Oparcie historii Foksal na Wystawie popularnej
Kantora, włączenie w nią wszystkich akcji happeningowych – poza związkami
personalnymi i dominującą w tym wszystkim rolą Kantora – miało oczywiste
znaczenie tak dla Kantora, jak dla galerii. Wskazywało na ciągłość myśli i idei,
tak potrzebną awangardzie. Podkreślało konsekwencje zachowań i logikę
artystycznych wydarzeń, a historii galerii nadawało znaczny rozmach historyczny, umiejscawiało ją oryginalnie na mapie sztuki światowej, a wreszcie
zapewniało potrzebną identyfikację. Jednocześnie tworzyło mit, o który
pytasz: o wpływ Kantora na program galerii.
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Kantor tworzył historię, a nie program. Była ona przedstawiana najpierw na
przewijanych rulonach z fotografiami odbitymi na płótnie w przedsionku Galerii Foksal, potem powielana w wielu miejscach na świecie, w których Cricot
występował, i do znudzenia publikowana z tymi samymi ilustracjami z różnych
okazji. Była to jednak historia Kantora z galerią w tle (można powiedzieć, że
historia, na którą Foksal się załapała). Sprawa się skomplikowała w drugiej
połowie lat 70., gdy Kantor zajęty swoim teatrem przestał się historią galerii
interesować, tworząc niezależną historię własnej twórczości. W odczuciu
Wiesława był to moment emancypacji (w sensie psychicznym) własnej działalności dyrektorskiej, a tym samym galerii jako instytucji, od Kantora. Wówczas
Borowski, chyba niezbyt świadomie, zaczął tworzyć w miejsce kantorowskiej
historii galerii historię galerii Kantora. Ta historia, z gruntu apologetyczna,
była przewrotnie potrzebna Wieśkowi dla uzasadnienia własnej niezależności
od myśli Kantora (a nawet nad nim panowania), którą to podległość coraz
częściej odczuwał i nie bez powodów mu ją zarzucano. Dotyczyło to jednak
nie tyle galerii, co teatru Kantora, z którego nie potrafił się wydostać. A może
uwikłania psychicznego w samego Kantora, które pogłębiło się w czasie
prowadzenia z nim około 1975 roku wywiadu rzeki obejmującego całe życie
i całą twórczość artysty. Tutaj granica została przekroczona. Prawdę powiedziawszy, przyglądałem się temu z lekkim niepokojem, szczególnie w okresie
florenckim. Nadchodziły jednak lata 80.

Andrzej Turowski, fot. Tadeusz Rolke, dzięki uprzejmości fotografa
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Czy bywałeś w SARP na kawie ze Stażewskim? A może u niego
w pracowni? Przyjaźniliście się?
To zupełnie inna historia i nie wiąże się bezpośrednio z Galerią Foksal. Stażewskiego, jak już powiedziałem, poznałem dużo wcześniej, zanim powstała
galeria – w 1963 roku lub 1964 roku. Miałem zaledwie 20 lat, byłem na
studiach i zdecydowałem się pisać pracę magisterską o grupie Blok. Wtedy
na temat historii polskiej awangardy nie było żadnych opracowań. Historia
nieznana. Zaledwie jakieś artykuły publicystyczne Andrzeja Wata z 1957
roku w „Przeglądzie Kulturalnym” wspomnienia opublikowane przez Antola
Sterna i Jana Brzękowskiego, nic konkretnego. Pojawiły się pierwsze teksty
Mieczysława Porębskiego, Andrzeja Jakimowicza, Aleksandra Wojciechowskiego, w których pojawiały się tylko wzmianki o polskiej awangardzie lat
20. Nawet tom Tadeusza Dobrowolskiego poświęcony sztuce nowoczesnej
wyszedł dopiero w 1965 roku. A tam już w ogóle nic poważnego się nie znalazło. Szukałem więc tych, którzy jeszcze żyli i mogli opowiedzieć mi o epoce
i tamtej sztuce. Rozsyłałem listy po świecie, szperałem w dokumentach,
odwiedzałem rodziny. Niewiele zostało – to, co było w Warszawie, prawie
w całości przepadło. Oczywiście zwróciłem się przede wszystkim do Stażewskiego, którego prace też się spaliły podczas powstania. I tak go poznałem.
Przez niego poznałem Mewę Łunkiewiczową. Z Edziem Krasińskim tylko się
mijaliśmy w tej niewielkiej pracowni w „nowoczesnym” bloku.
O przyjaźni ze Stażewskim trudno mówić. Dzieliły nas dwa pokolenia. Miałem
do niego wielki respekt, przede wszystkim jako człowieka, który był współtwórcą awangardy, a także jako symbolu historii, która mnie interesowała. Podziwiałem również jego niezłomność w walce o sztukę niezależną i otwartość
na wszystko, co dzieje się w sztuce najnowszej. Gdy rozmawialiśmy o historii,
czułem onieśmielenie z powodu jego przeszłości i doświadczenia. Natomiast
jeśli chodzi o współczesność, to może nie zachwycałem się jego nowymi
obrazami, ale podziwiałem konsekwencję i ciągłość w jego myśleniu o sztuce,
co u innych artystów nie było aż tak istotne. Nade wszystko Stażewski był
dla mnie wzorem postawy moralnej – artysty bezkompromisowego, niepoddającego się presji politycznej, ale dokonującego politycznych wyborów. Gdy
wydawałem swój doktorat Konstruktywizm polski poprosiłem Stażewskiego
o zaprojektowanie okładki. Z entuzjazmem przygotował kilka wersji. Niestety
ta wybrana po opracowaniu poligraficznym w drukarni daleka była od projektu, a kolory całkiem sknocone.
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Wolałem spotykać się ze Stażewskim w jego pracowni. Tak było przede
wszystkim przed Foksal. To wtedy najwięcej dowiedziałem się o powstaniu
grupy Blok, legionach, atmosferze na studiach, zaangażowaniu politycznym,
anarchizmie i komunizmie, trudnej przyjaźni ze Szczuką, niesnaskach w Grupie
Praesens, współpracy przy PWK, wyjazdach do Paryża, relacjach ze Strzemińskim, grupie a.r. i o kolekcji sztuki nowoczesnej, a wreszcie o spotkaniach
z Brzękowskim i Malewiczem. Z niektórych spotkań robiłem notatki, miałem
nadzieję, że inne zapamiętam. Niestety pozostały tylko okruchy. Później już
się tak utarło, że gdy chciałem się czegoś dowiedzieć o historii, przychodziłem
do jego mieszkania-pracowni, a kwestie dotyczące współczesności omawialiśmy w SARP-ie. Tam była zupełnie inna atmosfera, bardzo plotkarska. Do
stolika Stażewskiego dosiadali się różni ludzie. Często byli tam Owidzcy, Erna
Rosenstein, Ula Dłubakowa, czasem matka Wodiczki, wpadał Artur Sandauer,
prawie zawsze Zbigniew Gostomski, jego żona i Kōji Kamoji, a także przyjezdni: Ludwiński, Szewczyk… Zawsze jeszcze ktoś się znalazł.
Dla mnie przesiadywanie w SARP-ie było jednym z trudniejszych i nudniejszych obowiązków galeryjnych. Nigdy nie znosiłem rytualizacji, a tutaj
wpadłem na wiele lat w samo sedno. Rozmowy były aż nadto banalne, jakieś
plotki, z których niewiele rozumiałem (nie byłem zadomowiony w Warszawie),
atmosfera lekkiej admiracji… Później Henio przynosił swoje kartki zapisane
aforyzmami. Czasem były wśród nich jakieś błyskotliwe uwagi, wiele paradoksów. Kawiarniana sztuka konceptualna. To ożywiało senną atmosferę.
Dlatego nauczyłem się nie reagować i większość spraw puszczać mimo uszu.
Bardzo mnie jednak denerwowało poczucie straty czasu. Przychodziłem do
galerii dwa–trzy razy w tygodniu, około jedenastej, aby porozmawiać z Wiesławem i artystami. Pierwszą godzinę poświęcałem na załatwienie bieżących
spraw z pracującymi na umowy zlecenia studentami i spraw administracyjnych, pisanie „memoriałów” do ministerstwa i później „na chwilę na kawę”, co
się przeciągało do obiadu. Mnie brakowało czasu, oprócz galerii i artystów
miałem na głowie pracę naukową, pisałem książki, habilitację, potrzebowałem czasu na biblioteki, przygotowanie wykładów… Nie wiedziałem, jak się
z tego kawiarnianego życia wywinąć. Właściwie tak naprawdę to mogliśmy
z Wieśkiem rzeczywiście dyskutować tylko wieczorami, ale i tak stale coś
przeszkadzało. Nigdy SARP nie kojarzył mi się z atmosferą artystyczną lub
intelektualną, dlatego wolałem odwiedzać Henia w domu, wolałem spotkania
u niego co roku w styczniu z okazji imienin, wolałem przychodzić do pracowni
Henia z którymś z artystów lub przyjeżdżających krytyków, bo wtedy rozmowy były konkretniejsze, było w nich więcej myśli i prawdziwych emocji
podczas oglądania stojących wszędzie obrazów.

W rozmowach wokół Galerii Foksal pojawia się wątek „artys
tów Andrzeja Turowskiego”, czyli grupy twórców, których
wspierałeś i o których obecność w galerii zabiegałeś.
Nie było takich podziałów. Oczywiście, z niektórymi artystami miałem
lepszy i dłuższy kontakt. Mówiłem już o tym, wymieniając moją wieloletnią
współpracę z Jarkiem Kozłowskim i bliskie związki intelektualne z Wodiczką.
To były ważne relacje przyjacielskie. Pisałem o ich sztuce. I oni znaleźli się
w galerii wtedy, gdy ja się z nią związałem. Ale nie zabiegałem jakoś specjalnie
o ich obecność, oni po prostu byli w Foksal, to były ich wybory. Tak samo ich
twórczością interesował się Wiesław. Miałem dobry kontakt z Christianem
Boltanskim i Annette Messager, również po wyjeździe z Polski w Paryżu.
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Ciekawe rozmowy prowadziłem z Bernardem Venetem i spotykałem się z nim
we Francji. Dobrze znałem Anzelma i Gilberta Zoria jeszcze z Włoch, gdzie
kiedyś spędziłem więcej czasu, kursując między Mediolanem i Turynem. To
były czasy Lotta continua [Nieustająca Walka – włoska skrajnie lewicowa
organizacja pozarządowa powstała w 1969 roku – przyp. red.]. Początki
politycznej Arte Povera [Sztuka Uboga – włoski ruch artystyczny powstały
w 1967 roku, wykorzystujący pospolite materiały, co miało stanowić odwrót
od sztuki wysokiej – przyp. red.]. Dwa lata temu zrobiłem w Wenecji wystawę Particolare na którą zaprosiłem Anzelma i Zoria, a część dokumentacji
fotograficznej dotyczyła czasów, gdy nasze relacje były bardziej zażyłe. Tytuł
wystawy odnosił się bezpośrednio do wystawy Anzelma w Foksal. W Polsce
miałem dobre relacje artystyczne z Drugą Grupą i angażowałem się w ich
ekspozycje. Uczestniczyłem w ich pokazie na Biennale Młodych w Paryżu,
gdy wymalowali się na zgorzkniałych starców. Wiesiek był bliżej zaprzyjaźniony ze Zbigniewem Gostomskim i Kōjim Kamojim. Chyba podobny kontakt
mieliśmy z Szewczykiem, z którym rozmawiałem wiele o Malewiczu.
W całości popierałem wybory artystyczne Wieśka i dzisiaj nawet trudno mi
powiedzieć, kto które inicjował. Wiesiek również w pełni popierał moje propozycje. Chyba nigdy nie doszło między nami na ten temat do nieporozumień.
Nie znaczy to jednak, że mieliśmy taki sam kontakt ze wszystkimi artystami, że
w równym stopniu podobały się nam poszczególne prace. Wiesiek na pewno
lepiej dogadywał się z artystami angielskojęzycznymi, ja wolałem rozmawiać
po francusku. Z niemal wszystkimi spotykaliśmy się po wernisażach i w czasie
ich pobytu w Warszawie, najczęściej u mnie na Nowolipkach. Odbywaliśmy
ciekawe rozmowy w zawsze świetnej towarzysko atmosferze. Kantora nigdy
u mnie nie było.

Jak opisałbyś swój wpływ na program galerii w czasie, gdy
tam pracowałeś?
Trudne pytanie. Oczywiście są zawsze jakieś granice indywidualnego wkładu,
a wspólny program musi być wynikiem kompromisu. Prócz tego nie jest aż tak
istotne, jak ja sobie swój wpływ wyobrażam, tylko czy faktycznie był i w jakim zakresie dotyczył określonych posunięć. Innymi słowy: na ile ograniczał
wpływ innych. Nie roszczę sobie pretensji do nadmiernego wpływu, niemniej
uważam, że relacja „wpływologiczna” dotyczyła tylko dwóch osób: mnie
i Wiesława z Kantorem w tle. Niemniej mój program nie brał się znikąd: na
nim z pewnością zaciążyły moje kontakty intelektualne z poznańskimi historykami sztuki, liczne lektury oraz różne związki z artystami oraz z Kozłowskim
i Wodiczką. Na Wieśku piętno odcisnęły jego lubelskie studia i wybory oraz
najbliższe mu, mimo rozpadu, środowisko pierwszej Foksal. Jeżeli miałbym
mówić o „moim wpływie”, musiałbym mówić o sposobie godzenia w moich
oczach tych wszystkich sprzeczności i budowania w oparciu o nie wszystkich
swoich wizji sztuki. A później przekonania do niej – w tym wypadku Wiesława
Borowskiego.
271

Postmedium

Tu jest kolejna trudność, bo trzeba pamiętać o zasadniczej różnicy temperamentów między Wiesławem i mną, innych ambicjach, innych sposobach
zachowania się w grupie, innych sposobach ujawniania i ukrywania swoich
myśli oraz wynikających z tego strategii wobec siebie… Innej autorefleksji.
Nie mówiąc o posługiwaniu się innym słownictwem, terminami, pojęciami, co
wynikało z zupełnie innych doświadczeń życiowych, emocjonalnych i intelektualnych. A jednak dogadaliśmy się i – wprawdzie na krótko – stworzyliśmy
wspólny program. Przez niemal 10 lat prowadziliśmy wspólny dialog z artystami galerii. Niewątpliwie wiele Wisławowi zawdzięczam, w naszych rozmowach
udało mi się rozwinąć wiele wysłuchanych myśli, a także uniknąć pułapek. To
jest jego wpływ na program galerii (i na mnie). Z innej strony czułem się cały
czas ograniczony, mało rozumiany, akceptowany z niedowierzaniem, a nawet
pod ukrytymi pretekstami odrzucany. To moje porażki. Oczywiście towarzyszyło nam ustawiczne poczucie kryzysu, co dynamizowało nasz dialog.
A jeśli chodzi o mój wkład w ten program, to mówiąc najogólniej, do pozytywów zaliczyłbym postawienie w centrum uwagi kilku problemów jak: zagadnienia dematerializacji formy, pojęcia kryzysu obrazu, względnej autonomii
sztuki, krytyki instytucji artystycznych i krytyki politycznej, problemu funkcji
społecznych sztuki (i jej społecznego kontekstu), napięcia między ideologiami
i utopiami, zagadnienie awangardowego zerwania, przekroczenia i tak dalej.
Wszystkie zagadnienia, oczywiście w różny sposób przeformułowane, znalazły swój wyraz w Żywym Archiwum, Dokumentacji, tekstach publikowanych
w „Jeden, Dwa, Trzy”, w wyborach artystów, w rozmowach z nimi, a przede
wszystkim w samym fakcie, że mogły się złożyć na wspólny program, z zastrzeżeniem odrębności miejsca każdego z nas. Opublikowałem na początku
lat 70. bardzo dużo artykułów historycznych na ten temat. Nawet jeżeli nie
wszystko w nich było oryginalne, to na pewno miało znaczenie i wpływ na
naszą refleksję.
Czy był to kompromis z postawą Wiesława? Wątpię. Może wobec siebie nie
byliśmy aż tak radykalni. Niemniej moja postawa była dosyć odrębna na tle
polskiej historii sztuki. O tym, jak głęboko zapadły Wieśkowi w pamięć pewne
klisze pojęciowe, mogą świadczyć jego wspomnienia, które przywoływał
w rozmowie z tobą – mimo upływu 40 lat dość ironicznie określa on moje stanowisko, nazywając je „krytyką krytyki” (złośliwie mówił o „maśle maślanym”,
a może o „sztuce jako sztuce”). Byłoby w tym wiele racji, jeżeli chodzi o moje
poglądy wyraźnie krytyczne i pojęcie krytyki, którego wówczas używałem,
gdyby nie krył się za tymi słowami całkowity brak refleksji nad tym, co się
działo wówczas, gdy o tym mówiłem, co to znaczyło, co było naprawdę moim
wkładem w ideologię galerii. Warto o tym mówić poważnie. Nie lekceważyć
siebie.
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Czy Milada Ślizińska brała udział w dyskusjach merytorycznych?
Jak opisałbyś jej rolę w galerii w tym czasie?
Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek rozmawiał z Miladą o programie
galerii. Milada pracowała w galerii chyba od 1973 roku, więc już było po
określeniu głównych założeń Żywego Archiwum Z wykształcenia jest anglistką, była zaraz po studiach (a może jeszcze na studiach) i pomagała głównie
w prowadzeniu angielskiej korespondencji. Tłumaczyła artykuły z prasy angielskiej. Przyjmowała niektórych artystów i chyba załatwiała jakieś sprawy
z British Council. Była bliską przyjaciółką Wiesława, być może on konsultował
z nią jakieś sprawy merytoryczne i programowe. Bardzo lubiłem Miladę,
byłem z nią związany towarzysko. Prowadziliśmy jakieś „życiowe” rozmowy,
to wszystko. Kilka razy po jakichś wernisażach byłem u niej i Józka Mrozka
w mieszkaniu na poddaszu na Starym Mieście. Pamiętam też jeden wyjazd
do domu jej ojca pod Warszawą. Zrobiła na mnie wówczas wielkie wrażenie
ogromna biblioteka slawistyczna, którą zgromadził jej ojciec. Był chyba profesorem bohemistyki na UW. Pod koniec lat 70. Milada przestała pracować
w galerii, a potem wróciła w latach 80. To jednak było już po moim wyjeździe
z Polski. Wiem, że w latach 1985–1986 decydowała o jakichś wystawach.
Wiesiek był wówczas chory i na pewien czas wycofał się z kierowania galerią.
Jeśli się nie mylę, to ona wprowadziła „malarstwo dzikich” do galerii. Wiesiek
nie był tym zachwycony. W tym okresie byłem w Paryżu i nie miałem żadnych
kontaktów z Polską i galerią, dowiedziałem się o tym od niego, dopiero po
wielu latach. Kontakty artystyczne nawiązane w Foksal i nabrane doświadczenie przyniosły owoce, gdy Milada zaczęła organizować świetne wystawy
w Zamku Ujazdowskim.

Jak wyglądały wernisaże w Foksal? Mógłbyś opisać jeden
z nich, może dotyczący wystawy, która z perspektywy czasu
jest do dziś dla ciebie ważna?
Tym pytaniem trochę mnie zaskoczyłeś. Chyba nie przywiązywałem żadnej
wagi do wernisaży, bo ich nie pamiętam. Wydawały mi się dość stereotypowe: dużo ludzi, bardzo mało miejsca, trudno było rozmawiać, dość duszno
i gorąco. Wiesław trzymał wino w małym pokoiku. Zapewne z Pewexu, bo
tam kupowaliśmy włoskie chianti w dużych butelkach. Wódka chyba również
była, ale to już polska siwucha. Zazwyczaj było sporo alkoholu. Po wernisażu
małą grupą szliśmy gdzieś dalej pić. Czasem do mnie… To była improwizacja.
Nie odnotowałem w pamięci ani jednego wernisażu. Gdy ostatnio pisałem
książkę o Wodiczce, w jednym z kalendarzy mojej żony znalazłem taką notatkę na temat wernisażu Krzysztofa w Foksal pod datą 5 września 1977
roku: „Dużo ludzi, dużo kretynów”, notowała Barbara Askanas. „Cichowicz
opowiadał zabawne dykteryjki i jakimś młodzieńcom próbował wyjaśnić myśl
artystyczną Krzysztofa. Wiesław zachował się jak zwykle w sposób idiotyczny, twierdząc jakimś Francuzom, że on też nie rozumie sensu wystawy”. Ot,
taka mało zobowiązująca atmosfera.
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Czym różniła się twoja wizja sztuki / definicja dzieła sztuki od
tej, która bliska była Wiesławowi?
Można by po prostu powiedzieć tak: Borowski sztukę autonomizował, a ja
kontekstualizowałem. Oczywiście, przeciwieństwa nie były aż tak jaskrawe,
każdy z nas swoje poglądy łagodził, co nam pozwalało na „zbliżanie stanowisk”.
Niemniej różnica rysowała się na wielu poziomach. Autonomizacja dzieła powodowała położenie większego nacisku na sam akt kreacji, pozycję indywidualnego twórcy; kontekstualizacja wskazywała na uwikłania społeczne artysty
i przedmiotowe funkcjonowanie dzieła. Wiesiek wyraźniej idealizował sztukę,
ja raczej materializowałem dzieło. Dlatego dla niego tak ważna była postawa
twórcy i związane z nią nie tyle wybory filozoficzne, co decyzje etyczne.
Nierówna była nasza walka z formą. Ja przywiązywałem większą wagę do
struktury dzieła. Istotna była konstrukcja. Nieprzypadkowo interesowałem
się konstruktywizmem i w konstrukcyjnej koherencji dopatrywałem się modernistycznej utopii. Uznając jednak dzieło za sposób komunikacji społecznej,
łatwo mogłem konceptualizować sztukę. Byłem skłonny traktować dzieło
plastyczne jako język wizualny, co odbierało przekonanie o istnieniu jakiejś
„artystycznej esencji”.
W moim przekonaniu Wiesław nadmiernie fetyszyzował formę, poszukując
w niej samej wartości (a nie w funkcjonowaniu dzieła). Jako historyk sztuki
nadawałem uprawianej krytyce artystycznej wymiar historyczny, Wiesław
przede wszystkim jako krytyk miał tendencję do przestrzennego porównywania zjawisk artystycznych. Moja wizja historii nie była linearna, raczej pełna
przerw i zwrotów. Nic dziwnego, że w sztuce interesowałem się rewolucjami
i kryzysami. Dla przykładu: w twórczości Kantora dla Wiesława wyjątkowe
miejsce zajmowała Wystawa popularna jako początek konsekwentnej drogi
twórczej. Mnie interesowała przede wszystkim wystawa Wszystko wisi na
włosku jako zerwanie z tradycją pikturalną w sztuce. Kantorowską poetykę
„przedmiotu biednego” Wiesiek skłonny był widzieć w porządku symbolicznym, jako rekwizyt teatralny obdarzony emocją (zmysłowością); dla mnie był
to przedmiot „krytyczny” utrudniający powstawanie znaczeń: rodzaj informe,
czyli bezformia, przerwanie lub wycofanie się z historii formy. Tak też dla
przykładu interpretowałem Rozmowę artysty z Nosorożcem Dürera. Dla
Wiesława istotniejsze było konsekwentne następstwo zjawisk, pewna logika
dziejowa lub indywidualna, która nakazywała mu widzieć historię sztuki jako
proces ciągły i konsekwentny. Tutaj znajdował miejsce dla indywidualności
artystycznej, twórcy, który nie zaprzecza sobie i konsekwentnie rozwija swoją
osobowość.
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żadnego konf liktu, będąc rozdartym między historią
a współczesnością.
Między uniwersytetem a galerią. To rozdarcie pozwalało mi
w równym stopniu
widzieć historię przez
współczesność i traktować współczesność
jako ściśle powią
zaną z przeszłością.

Postmedium
Podstawą tak rozumianego podmiotu była jego pełna tożsamość. Mnie
interesowała bardziej tożsamość nigdy niescalona, a dzieło odłączone od
biografii artysty. Jakby rozproszone w społecznych interakcjach. Wiązało się
z tym inne wartościowanie sztuki. Dla Wiesława wartości artystyczne miały
charakter absolutny i wynikały z emocjonalnego zespolenia artysty z jego
dziełem w akcie kreacji; dla mnie wartości artystyczne miały charakter raczej
względny, historyczny i społeczny, a wynikały z krytycznej reakcji artysty na
świat i odpowiedzialności, która na nim ciążyła.
Problem różnic można by rozwijać. Przekładały się one jednak na określone
sposoby kontaktów z artystami. Wiesiek raczej nie komentował konkretnych
dzieł sztuki, które przychodziło nam oglądać. Powstrzymywał się przed
jakąkolwiek analizą formy i znaczeń, wyłapywał jednak ich nastrój, ich niematerialną aurę. Długo zwlekał z decyzją o organizowaniu wystawy jakiegoś
artysty, uważając, że musi najpierw poznać w toku wielu rozmów różne
aspekty jego postawy, zaangażowanie w procesy artystyczne. Samo dzieło
mu nie wystarczało. Był często wobec niego bezradny, jakby go nie rozumiał.
Ale po poznaniu artysty nabierał do niego zaufania i zaufania do dzieła, które
artysta wystawiał. Początkowa rezerwa zmieniała się w adorację i całkowite
podporządkowanie sztuce i artyście. Odtąd gotów był mu przyznawać
szczególne miejsce w przeżywaniu i kreowaniu rzeczywistości. Odtąd podporządkowywał mu galerię jako miejsce i siebie jako krytyka artystycznego,
który broni tego miejsca w imię sztuki i artysty. Siłą rzeczy następowała silna
estetyzacja galerii jako wydzielonego obszaru sztuki (utopie) i wykluczenia
galerii jako instytucji społecznej (ideologie). Dla mnie akt twórczy był aktem
krytycznym, to znaczy – nie tyle uwznioślał określony porządek, co podważał
jego panowanie, odbierał mu władzę, wątpił w jego granice. W moim przekonaniu sztuka była sposobem destabilizacji politycznej, dla Wieśka obrony
etycznej. Etykę Wiesiek pojmował jako nadrzędny system wartości wywiedziony z szeroko rozumianej tradycji. Powiązany z tą postawą oportunizm
w praktyce przykrywał aż nadto często stosowaną taktyką przemilczania.
Mnie była bliższa postawa relatywizmu etycznego grożąca powierzchownością i doraźnością sądów, przed którą broniłem się pewną arogancją.
Zasadnicze różnice w pojmowaniu dzieła sztuki i procesów historyczno-artystycznych, postaw życiowych i etycznych, wyborów filozoficznych
i codziennych strategii, a wreszcie zachowań towarzyskich nie przekreśliły
naszej długiej współpracy nie tyle ze względu na umiejętność dokonywania
kompromisów i prób zrozumienia odmiennych stanowisk, co przede wszystkim z powodu wspólnej potrzeby redefiniowania sztuki i obrony wartości artystycznych (niezależnie od tego, czy absolutnych, czy względnych) wynikających z bezkompromisowych wyborów. Nie mogło to trwać jednak zbyt długo,
ponieważ groziłoby skostnieniem tej dynamicznej sytuacji istniejącej właśnie
dzięki różnicom między nami ciągle grożącym kryzysem. Wiesław w pewnym
momencie odczuł to jako zagrożenie instytucjonalnego bytu galerii, do którego już się przyzwyczaił, dla mnie galeria przestała być miejscem kryzysu,
stając się formą środowiskowej adoracji oraz indywidualnej mitologizacji.
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W latach 70. pracowałeś na uczelni w Poznaniu i w Galerii
Foksal. Kiedy przeprowadziłeś się na stałe do Warszawy i jak
łączyłeś te dwie prace w sensie organizacyjnym, towarzyskim
i – szerzej – ideowym?
Chyba ich nie łączyłem, raczej ustawicznie dokonywałem przemieszania
i z tego rodziły się napięcia, ale nie konflikty. Nie przeżywałem żadnego
konfliktu, będąc rozdartym między historią a współczesnością. Między uniwersytetem a galerią. To rozdarcie pozwalało mi w równym stopniu widzieć
historię przez współczesność i traktować współczesność jako ściśle powiązaną z przeszłością. Bardzo z tego korzystam w mojej refleksji teoretycznej
nad sztuką bieżącą i w budowaniu podstaw metodologicznych historii sztuki.
Mówiąc najogólniej, to była zasadnicza nowość, którą wprowadziłem do uniwersyteckiego środowiska historyków sztuki i artystycznych kręgów, przede
wszystkim Galerii Foksal. W tamtych latach zakrawało to na rewolucję. Na
uniwersytecie traktowano mnie jak nieszkodliwego maniaka sztuki, wśród
artystów uchodziłem za zwariowanego naukowca. Dotąd uniwersytecka
historia sztuki kończyła się na XIX wieku, rozumianym jako schyłkowy eklektyzm stylistyczny, a nowoczesność – niepodlegająca prawom wiedzy – rozpoczynała się wraz z niezrozumiałą deformacją obrazu (i abstrakcją), którą
przyniósł wiek XX.
Dla artystów kończących akademie plastyczne historia sztuki nie istniała.
Do niczego nie była potrzebna, a jeżeli jej uczono, to według jakiegoś archaicznego wzorca stylistyczno-biograficznego. Nawet Mieczysław Porębski
z Ksawerym Piwockim w Warszawie nie potrafili tego zmienić. Nikt ich nie
słuchał. Historycy sztuki bez problemu obywali się bez nowoczesności,
co nawet nadawało powagę przedmiotowi ich badań. Juliusz Starzyński,
uważając się za nowoczesnego, tkwił głęboko w romantyzmie, z którego
wywodził nawet Picassa. Jan Białostocki za Erwinem Panofskym z lekkim
lekceważeniem mógł się zastanawiać nad estetyką logo Mercedesa, zapominając o polityce koncernu. I to wszystko. Artyści robili swoje, nie troszcząc się
o pogłębienie perspektywy historycznej i teoretycznej, żeby ubogacić własną
ekspresję, żywiącą się co najwyżej rozbudowanym ego oraz mitami wolności,
bezstronności, niezaangażowania. Dziś wiele się zmieniło, ale niektóre z tych
stereotypów są głęboko zakorzenione w środowiskach historyków i artystów
patrzących na siebie nadal z niedowierzaniem, jeżeli nie wrogością.
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Sytuacja intelektualna istnienia „między” (a mówię to za Dróżdżem), jaką sobie
stworzyłem, a później okoliczności, które pomogły w jej utrzymaniu, była
interesująca i płodna. Pozwalała na nieumiejscawianie myśli, dość swobodne
ich przemieszczanie, łatwość wyszukiwania odległych powiązań. Do rygoru
badań naukowych dodawało to niezbędny element wyobraźni. Wszystko to,
o czym mówię, na przełomie lat 60. i 70. pozwalało mi dowolnie przekraczać granice czasowe historii i doświadczać oporu współczesności, w której
uczestniczyłem. W pewnym momencie do tego zawieszenia w czasie doszło
nieumiejscowienie przestrzenne. Stało się tak, gdy zacząłem krążyć między
Poznaniem i Warszawą, spędzając każdego tygodnia kilka godzin w pociągu.
Podróż w tamtych latach nie była komfortowa, ale przydatna. Wymuszała
koncentrowanie się na abstrakcyjnym problemie, gdy za oknem migał dość
nudny szary pejzaż, a obok rozmawiali przypadkowi ludzie. Podobnie kilkudniowy pobyt w Poznaniu i w Warszawie, jakby przejazdem, pozwalał mi na
rzeczywistą marginalizację mojej pozycji w każdym z tych środowisk. Były to
zarazem pewien luksus, jak i poważna trudność „bycia poza”.
Niebawem okazało się, że nie jest to coś przejściowego, lecz istotny element
mojej ścieżki życiowej. Gdy przyjechałem na studia z Częstochowy do Poznania, gdzie nikogo nie znałem, początkowo czułem się nieco osamotniony;
później, w Warszawie, zacząłem korzystać intelektualnie z tego warszawskiego „niezakotwiczenia”. W innej skali powtórzyło się to, gdy przeniosłem
się do Paryża i przez kolejne pięć lat co tydzień jeździłem do Clermont-Ferrand, a przez dwadzieścia następnych do Dijon, potem zacząłem dojeżdżać
z Paryża do Warszawy. Przekraczałem granice, nawet gdy ich już nie było.
Tu pomocna okazała się fantazja. W moim przekonaniu nomadyzm, który
utrudnia ustabilizowanie kariery, pozwala na dużo większą dynamikę życiową
i chroni przed pokusami umysłowego skostnienia oraz broni przed urzędniczą
czy akademicką karierą. Jest też szansą na większą niezależność myślenia
i mobilność intelektualną. Oczywiście nie zawsze.
Z tego „między” trzeba świadomie korzystać, zamiast chować się pod wygodną formułą konformistycznego lub artystycznego niezaangażowania („koniec
z partycypacją”) usprawiedliwianego nieobecnością lub ekskluzywnością.
Podróż nie była dla mnie przerwą między pobytami, jakąś pustką nieistnienia,
lecz miejscem intensywnej obecności pozwalającej na wyjątkowo mocno
przeżywaną krytykę wyobcowania. Problem ten zaczerpnięty od Antonia
Gramsciego miał dla mnie szczególne znaczenie, gdy pisałem Wielką utopię
awangardy. W twoim pytaniu chodzi jednak nie o ten wymiar moich pobytów
w Poznaniu i w Warszawie. Mogę więc powiedzieć, że w dekadzie lat 70. żyłem
bardzo intensywnie, stale brakowało czasu, prowadziłem badania i pisałem
doktorat, potem habilitację, prowadziłem wykłady i ćwiczenia ze studentami,
jeździłem z nimi na praktyki, prawie codziennie uczestniczyłem w mniej lub
bardziej formalnych dyskusjach, w Poznaniu organizowałem konferencje
i seminaria, również międzynarodowe, siedziałem w bibliotekach i łaziłem po

278

Andrzej Turowski i Adam Mazur: Demitologizacja Galerii Foksal

pracowniach, w Warszawie spotykałem się z artystami i przygotowywałem
wystawy, bez przerwy odbywały się jakieś spotkania towarzyskie, podczas
których „setkami” wypijaliśmy mnóstwo wódki. Ktoś stale przyjeżdżał, stale
odjeżdżał. Robiłem chałtury, czyli inwentaryzowałem zabytki na dalekiej prowincji. Wyjeżdżałem za granicę, czasem jeździłem do Łodzi, pisałem artykuły,
a potem książki, które ukazywały się z dziesięcioletnim opóźnieniem (dzisiaj
w ogóle się nie ukazują). Wiecznie się kochałem. Słuchaliśmy Micka Jaggera
i Franka Zappy, Janis Joplin i Jimiego Hendrixa, Pink Floydów i Doorsów; oglądaliśmy filmy Miloša Formana, Stanleya Kubricka i Francisa Forda Coppoli;
czytaliśmy literaturę iberoamerykańską. To już było uniwersalne.
Za tą normalnością sytuacji i spotkań kryły się jednak inne problemy, inne
napięcia. To wszystko nie działo się przecież w politycznej pustce. Wszędzie
na świecie, gdzie jeździłem, czuło się atmosferę rozliczeń z rewoltami 1968
roku. We Włoszech były to „ołowiane lata” w odpowiedzi na czas Czerwonych Brygad, w Niemczech terror Frakcji Czerwonej Armii i morderstwa na
tle politycznym, we Francji Action directe i więzienia. Wszędzie policja na
ulicach. A do tego generalna destabilizacja polityczna i ekonomiczna wywołana kryzysem naftowym, przedłużającą się wojną wietnamską, modą na
maoizm i niekończącą się „rewolucją kulturalną”. Klarował się również nowy
etap ruchów emancypacyjnych: koniec dyktatury generała Franco w Hiszpanii, portugalska Rewolucja Goździków, coraz powszechniejsze tendencje
ekologiczne, życie alternatywne, porzucanie karier, feminizm pod hasłem „To,
co osobiste, jest polityczne”, a w humanistyce po efektownym zwycięstwie
strukturalizmu i „śmierci autora” – zwrot postmodernistyczny i „ucieczka
znaczeń”.
W Polsce był to okres późnego Gomułki i strzały do robotników na Wybrzeżu, a potem zakłamanej polityki Gierka. Czasy pozornej stabilizacji społecznej
i pogłębiającego się kryzysu ekonomiczno-politycznego. Słuchaliśmy wiadomości z Wolnej Europy i odczuwaliśmy skutki „zapisów” szalejącej cenzury;
po represjach w Gdańsku nastąpiło pałowanie w Radomiu i Ursusie. Nikt już
nie wierzył w komunizm. Skończył się rewizjonizm, a zaczęła działać opozycja, pojawiła się literatura drugiego obiegu. W Poznaniu Grzegorz Gauden
reformował „kulturę studencką”, rodził się Teatr Ósmego Dnia Lecha Raczka,
a w jego kręgu konsolidowali się nowi wspaniali ludzie: Wojtek Wołyński robił
plakaty, Staszek Barańczak był jednym z założycieli Komitetu Ochrony Robotników i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych, Jarek Jedliński działał
w Studenckim Komitecie Solidarności. Wszyscy byli młodszymi o 10 lat kolegami, niektórzy moimi studentami. Dla nas – a mówię o moich przyjaciołach
z poznańskiej historii sztuki – był to czas ustawicznych przewartościowań,
dyskusji i uczestniczenia. Byliśmy w opozycji, myśleliśmy o sobie jako o lewicy,
walczyliśmy z uniwersyteckim establishmentem i partyjną administracją. Byliśmy przeciwko polityczno-policyjnej władzy, cenzurze, propagandzie, przeciw
zakłamaniu. Szukaliśmy inspiracji i siły wśród zbuntowanych rówieśników na
świecie.
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Atmosferę z Poznania przenosiłem do Warszawy, ale tam traciła ona swoją
żarliwość i moc. W kręgu galerii wszystko toczyło się swoim rytmem wystaw, a bunt rozładowywał się w kawiarnianym oburzeniu. Tutaj moją pasją
artystyczną był Teatr Cricot, któremu ustępowały miejsca pełne politycznego
napięcia i protestu przedstawienia poznańskiego Teatru Ósmego Dnia. Dlatego tak ważne były dla mnie rozmowy z Wodiczką, którego ciągnąłem do
Poznania. Poznańskie seminaria o Benjaminie nie znajdowały bezpośredniego
przełożenia na warszawskie rozmowy o sztuce Kantora. W środowisku warszawskiej opozycji znalazłem się dzięki Elżbiecie Grabskiej, w której mieszkaniu
na Żoliborzu co pewien czas zbierali się ci wszyscy, którzy prowadzili kursy
naukowe i organizowali pomoc dla robotników. Tam jednak nie znalazłem
atmosfery poznańskiej i raczej oddaliłem się od opozycji. Nie rozumiałem
jej pomarcowego tonu, egzaltacji historycznej i adoracji katolickiej. Chyba
właśnie to nakazało mi zachować dystans wobec działalności symbolicznej
Elżbiety i Emila Cieślarów (performans Dobrze/Stańczyk) w Galerii Repassage
i aktywności, pełnej dwuznaczności politycznej, duetu KwieKulik, z którą
zetknąłem się w Warszawie i w Kolonii. Moim zdaniem było w tym więcej
aktywizmu politycznego niż sztuki krytycznej. W Galerii Foksal mówiło się
o tym w kategoriach pseudoawangardy. Mnie nie o to chodziło. Mogłem
zatem powrócić do awangardy i zastanawiać się nad jej polityczną historią,
rewolucyjnym uwikłaniem… Tutaj tego wszystkiego i tak naprawdę nikt nie
słuchał, a ja chyba niezbyt intensywnie szukałem interlokutorów. Z nową siłą
i nowymi przemyśleniami jechałem w następnym tygodniu do Poznania.

Innym ważnym punktem na twojej mapie była Łódź. Czy mógł
byś opowiedzieć o twojej pracy z Ryszardem Stanisławskim?
Jakie miało to przełożenie na działalność Galerii Foksal?
Stanisławskiego poznałem przez Kępińskiego jeszcze przed jego łódzkim
dyrektorowaniem, gdy z ministerstwa (chyba), w którym wówczas pracował,
przyjechał do Gołuchowa. W 1964 roku jeszcze jako student pełniłem
obowiązki kierownika tamtejszego neorenesansowego zamku (oddział
Muzeum Narodowego w Poznaniu). W 1967 roku, gdy Stanisławski był już
dyrektorem Muzeum Sztuki, odwiedziłem go razem z Kępińskim w Łodzi.
Pamiętam, że pojechaliśmy tam służbową warszawą z Muzeum Narodowego. Ze Stanisławskim od pierwszego spotkania nawiązaliśmy bardzo dobry
kontakt. W Gołuchowie pisałem pracę magisterską i pokazywałem mu materiały dotyczące historii polskiej awangardy, które wówczas zgromadziłem.
Był nimi bardzo zainteresowany i opowiadał mi o swoich paryskich studiach
u Jeana Cassou, twórcy pierwszego w Paryżu muzeum sztuki nowoczesnej,
oraz znajomości z Michelem Seuphorem, autorem monografii Mondriana. Ja
czytałem ich książki. W czasie pobytu w 1966 roku w Łodzi mogłem Stanisławskiemu podarować już opublikowaną w „Zeszytach Naukowych UAM”
monografię grupy Blok. Z tego roku pamiętam jeszcze jedno spotkanie, tym
razem w większym gronie (brał w nim udział również Porębski), w Rogalinie
pod Poznaniem na sympozjum poświęconym krytyce artystycznej. Był to mój
debiut naukowy na publicznej sesji, a wiązał się bezpośrednio z początkami
mojej pracy uniwersyteckiej i współpracą z Galerią Od Nowa.
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To połączenie u samych początków krytyki z nauką i znajomości z Porębskim
i Stanisławskim miało dość symboliczny charakter. Pierwsze wyjazdy zagraniczne, jak i pobyt we Francji, miałem już za sobą, co dla naszej późniejszej
przyjaźni ze Stanisławskim nie pozostało bez znaczenia. Francja była dla niego
drugą ojczyzną. Nie byłem na jego pierwszej wystawie w muzeum łódzkim
w grudniu 1966 roku, ponieważ nie wróciłem jeszcze z Paryża. Niestety nie
byłem też na wystawie Michela Seuphora w czerwcu 1967 roku. Żałowałem,
ponieważ na wernisażu spotkali się Stażewski z Brzękowskim i Seuphorem,
cała legenda awangardy. Bliżej zacząłem współpracować z muzeum w 1971
roku – zaczęło się od wystawy i sesji naukowej poświęconej grupie a.r.
Miałem już wówczas ukończoną w 1969 roku (jako doktorat) monografię
polskiego konstruktywizmu. Stanisławski rozpoczął w tym czasie przygotowania do wielkiej wystawy Constructivism in Poland, która miała być pierwszą
wielką ekspozycją polskiej awangardy lat 20. XX wieku pokazaną w wielkich
muzeach na świecie. Objazd rozpoczął się w 1973 roku od Essen (Museum
Folkwang) oraz Otterlo (Kröller-Müller Museum). Opracowałem teksty do
katalogu tej wystawy, wiele rozmawiałem ze Stanisławskim o jej charakterze.
Odtąd często się spotykaliśmy, zazwyczaj w Łodzi w jego mieszkaniu, czasem
na placu Dąbrowskiego w Warszawie, ale i w Paryżu przy okazji różnych
wystaw. Stanisławski często bywał w Foksal, a my często jeździliśmy do Łodzi
z artystami, którzy wystawiali w naszej galerii. Nasze wybory artystyczne
się pokrywały. Nie przypominam sobie żadnych konfliktów. Może o Kantora,
którego Stanisławski trzymał trochę na dystans. Te związki są dobrze znane
i chyba Wiesław w rozmowie z tobą wiele o nich mówił.
Moje kontakty ze Stanisławskim miały inny charakter, jeżeli chodziło o pracę
naukową, a zwłaszcza zainteresowania historią łódzkiego muzeum i powstaniem kolekcji, twórczością Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego
i historią awangardy. Moje pierwsze publikacje na ten temat pochodzą z lat
1969–1971. Ich wydanie sumptem muzeum zainicjował Stanisławski. Opracowałem wówczas historię Międzynarodowej Kolekcji Sztuki wraz z korespondencją Strzemińskiego, pisałem o współpracy z Przybosiem i Brzękowskim,
o grupach Blok i Praesens. Stanisławski wielokrotnie i przy różnych okazjach
odwoływał się do tych artykułów. W tamtych latach interesowałem się
również architekturą XIX wieku, a przedmiotem moich studiów było między
innymi budownictwo łódzkie. Szczególnie istotna dla Stanisławskiego była
moja monografia osiedla na Księżym Młynie, w którego skład wchodził pałac
Herbsta należący do muzeum. Wiele o tym rozmawiałem ze Stanisławskim.
W tych latach pracowałem też nad awangardą rosyjską, interesowała mnie
problematyka rewolucyjnych ideologii i artystycznych utopii.
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Stanisławski nosił się w tym samym czasie z myślą napisania doktoratu
o Malewiczu. Zbierał na ten temat materiały, miał chyba nawet otwarty przewód u Zdzisława Kępińskiego. To był temat naszych ustawicznych rozmów
i dyskusji. Nasz kontakt intelektualny z Ryszardem był nadzwyczaj intensywny. Łatwo przechodziliśmy od konceptualizmu do konstruktywizmu, od
współczesności do historii, od lewicy do krytyki. Miał wielkie doświadczenie
polityczne, rozległą wiedzę humanistyczną, a jego inteligencja należała do
tych błyskotliwych. Z jego inicjatywy przygotowałem na paryską wystawę
w 1983 roku Presences polonaises film o konstrukcji i destrukcji. Współpracując ze Stanisławskim, przeżyłem wielką przygodę naukową, zajmując się
historią środkowoeuropejskiej awangardy architektonicznej na wystawie
Europa, Europa w Bonn w 1994 roku. Ostatni raz odwiedziłem go na krótko
przed śmiercią, w Warszawie. Nie mógł się już ruszać, niemniej jak zawsze
był zaangażowany w to, co się dzieje: poprosił mnie, abym w jego imieniu
poprowadził zebranie Rady Muzeum Sztuki w Łodzi, domagając się naprawy
ewidentnych błędów programowych, gdy za niechlubnego panowania Mirosława Borusiewicza muzeum zaczęło chylić się ku upadkowi.

Z dzisiejszej perspektywy nie zaskakuje, że myślimy o polskiej
sztuce w kontekście globalnym, jednak w latach 70. nie było
to tak oczywiste. Czym dla ciebie były te wystawy, spotkania
dotyczące sztyki międzynarodowej i co było najważniejsze?
Relacja między sztuką tu i tam w moim przekonaniu miała zawsze charakter
ideologiczny i odzwierciadlała określoną „filozofię obcego”. Gdy Kolumb
odkrywał Amerykę, było jasne, kim jest obcy, którego należało oswoić. Gdy
Lenin lansował ideę międzynarodówki, pojęcie obcego zastępował klasowym
braterstwem, co w praktyce oznaczało podporządkowanie całego światowego ruchu robotniczego partii komunistycznej. Gdy moderniści mówili
o uniwersalizmie widzieli go w perspektywie centrów i prowincji i łączyli go
z pojęciem progresu i racji rozumu jako powszechnych celów, ku którym nieuchronnie kierowała się ludzkość. Gdy dziś mówimy o globalizmie, mamy na
myśli przede wszystkim wolną cyrkulację produktów i kapitałów nieznających
granic (w tym sztuki).
Oczywiście, w moim odczuciu, gdy myślę o latach 70. – tak sztuka, galeria
i każdy z nas – funkcjonowaliśmy w przestrzeni uniwersalnej. Różne doświadczenia mojego życia sprawiły, że to przekonanie zachwiało się tylko kilka razy.
Po raz pierwszy w drugiej połowie 1968 roku na wieść o zamachu Układu
Warszawskiego na Czechosłowację, drugi raz w 1981 roku w momencie
ogłoszenia w Polsce stanu wojennego, trzeci odczuwałbym to chyba dzisiaj,
gdybym mieszkał w Polsce i doświadczał na własnej skórze zamachu na
demokrację. W każdym wypadku chodziło mi o wtórny proces prowincjonalizacji, który był i jest połączony z ograniczeniem prawa do wolności, czyli do
bycia innym i bycia gdzie indziej.
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Tak rozumiane poczucie indywidualnej wolności towarzyszyło mi zawsze,
mimo życia w świecie, w którym prawa cywilne i swobody obywatelskie były
gwałcone. To otwarcie uniwersalne (a nie prowincjonalny kompleks) było
obecne tak w pracy naukowej, jak w kontaktach artystycznych. Oczywiście
z utrudnieniem i opóźnieniem, ale docierałem do wszystkich publikacji na
świecie, które mnie interesowały. Kosztowało mnie to wiele wysiłku i mnóstwo czasu, ale dzięki temu mogłem słuchać wykładów Rolanda Barthesa
i Michela Foucaulta, mogłem oglądać Documenta i Biennale Młodych. Nie
zawsze i nie wszystkie edycje, ale wystarczająco wiele, abym się czuł wśród
nich „zadomowiony”. Nie widziałem przeszkód, mimo trudności technicznych,
w kontaktach ze wszystkimi artystami, którzy wydawali mi się ciekawi i wartościowi. Jeździłem do nich, oni przyjeżdżali do mnie. Nie zawsze się udawało,
ale zawsze ze swobodą mogłem uczestniczyć we wspólnym nam świecie,
który wydawał się uniwersalny. Nie widziałem przepaści intelektualnej i artystycznej, gdy pisałem o Dróżdżu i Bernardzie Venecie, o Kozłowskim i Niki
de Saint Phalle, o Wodiczce i Hansie Haackem, o Kantorze i Allanie Kaprowie.
Podstawą wartościowania nie był ani obcy, ani swój, lecz wyjątkowy, odrębny,
szczególny, otwarty, odkrywczy, przekraczający, naruszający, pożądający,
dający do myślenia, budzący emocje, oszałamiający, pozwalający zrozumieć,
pobudzić wyobraźnię, naruszyć obyczaj, podważyć porządek. Tego szukałem
w świecie, z którym – jak mi się wydawało – byłem za pan brat.

Jak opisałbyś swoją relację z Wiesławem Borowskim? Rozu
miem, że był on twoim bezpośrednim przełożonym, a nad nim
stał Henryk Urbanowicz?
Wiesław nie był moim przełożonym, nasza relacja miała charakter czysto
przyjacielski i nie była oparta na żadnej administracyjnej bądź biurokratycznej zależności. Mogłem w każdej chwili opuścić galerię, a Wiesław nie miał
żadnych powodów (nie mówiąc o tytule), aby wydawać mi jakieś polecenia.
Urbanowicza widziałem kilka razy, gdy składaliśmy na jego ręce któryś
z „memoriałów” do ministerstwa. Wydaje mi się, że moja obecność w galerii
w ogóle go nie obchodziła. Nie miałem tam nigdy etatu, nie byłem od niej
uzależniony finansowo, czasem dostawałem miesięczne zlecenia, ale przez 10
lat można je było policzyć na palcach i to były jakieś grosze. Etatowo byłem
zatrudniony na uniwersytecie i z tego żyłem, a dorabiałem inwentaryzacją
zabytków. Galeria była bardziej wyobrażoną instytucją niż rzeczywistą strukturą instytucjonalną, którą oczywiście były Pracownie Sztuk Plastycznych.
Jednak kontakty Wieśka z PSP były ograniczone do koniecznego minimum,
a ja nie miałem żadnych.
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Podobno w Foksal była specjalna szuflada z etykietą
„pseudoawangarda”. Jak można było do niej trafić?
Nie pamiętam, ale to zupełnie prawdopodobne. Nie byłem zwolennikiem etykietowania i raczej była to jedna z wielkich szuflad bez tytułu, w której lądowały stosy dzieł artystycznych przychodzących pocztą. To było niesamowite
zaśmiecanie wyobraźni, zbanalizowanie idei, leczenie kompleksów, potrzeba
zaistnienia, pozorne prowokacje, rozbuchane ego. W latach 60. walczyliśmy
z tak zwanymi wystawami „związkowymi”, czyli członków Związku Polskich
Artystów Plastyków, i „demokratycznymi” pokazami sztuki organizowanymi
przez BWA. To były śmieci różnych karierowiczów, nieudaczników, pijaków
– którzy nie umiejąc nic innego robić, obsyłali galerie swoimi martwymi
naturami, pejzażami, portretami, abstrakcjami, „picassami”… W latach 70. ten
obieg już się nie liczył, a może wystarczająco się zdewaluował, aby nie być
nawet przedmiotem ataków krytyki. W to miejsce przyszła sztuka poczty,
najpowszechniejszy i najmniej zobowiązujący sposób przekazywania swoich
„myśli i wzruszeń”. Wykorzystujący pojęcia sztuki konceptualnej, enigmatycznej, niemożliwej, postartystycznej. W związku z tym zmieniła się rola krytyki,
której podstawowym zadaniem było teraz odsiewanie dużej części korespondencji, co przez zagorzałych zwolenników przesyłek było traktowane jako
cenzurowanie.
Oczywiście dobrze zdawaliśmy sobie sprawę, jaki to poważny problem,
zwłaszcza gdy tworzyliśmy Żywe Archiwum, które w założeniu miałoby mieścić wszystko. Domaganie się wolności dla alternatywnych obiegów sztuki,
a takim w założeniu miała być pozainstytucjonalna (artystycznie) poczta,
wymusiło zaostrzenie kryteriów, ujawniło to, jak trudnym do rozwiązania problemem okazało się wartościowanie idei oraz imaginacji. W galerii każdy z nas
stosował narzędzia, które były mu najbliższe. Wiesław starał się poza otrzymaną ulotką dostrzegać postawę artystyczną (tożsamość). W moim wypadku
chodziło o to, aby taką zadrukowaną kartkę odnieść do jakichś motywacji
artystycznych lub społecznych poza gnębiącą autorów wszechobecną frustracją. Nie było to jednak proste. Na pewno popełnialiśmy błędy, wybierając
prace. A szuflada, o której mówisz, nie służyła do wrzucania niepotrzebnych
dokumentów, lecz do ich wydobywania z przepastnego archiwum i zgodnie
z logiką wartości, o czym mówiłem, definitywnego wyrzucania do kosza.
Szkoda, że dzisiaj nie można w nim pogrzebać.
Strategie kamuflażu, które stosował duet KwieKulik, „intrygi” typowe dla
Pawła Freislera, prowokacje Anastazego Wiśniewskiego czy Leszka Przyjemskiego nie były dla mnie jasne, często miałem wrażenie, że są nadmiernie
koniunkturalne, a pod względem intelektualnym – banalne. Trudno mi było
potraktować jako kontestacyjny „teatr” Freislera, który wystawał przed Ministerstwem Kultury z wielkim czajnikiem i kartką z napisem: „Czajnik mój
widzę ogromny”, jak również akcję „czyszczenia sztuki” z początku lat 70.,
w której wzięło udział kilkudziesięciu artystów – każdy ze swoim „pomysłem”
na dzieło sztuki konceptualnej.
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W moich oczach lata 70. były swoistym festiwalem sztuki nijakiej. Trzeba
było cały czas coś z niej wybierać, coś przewartościowywać, czegoś poszukiwać i nie dać się oszukać. Zmagałem się z problemem, jakim były dla mnie
działania Andrzeja Partuma. Rozmawiałem z nim wielokrotnie, gdy urywałem
się z nasiadówek w SARP-ie i chodziliśmy po ulicy Foksal, bez przerwy siebie
prowokując, ironizując na temat własnych działań, wyszydzając pomysły.
Dość dokładnie przyglądałem się jego sztuce, gromadziłem jego poetyckie
wydawnictwa, drukowane lub pieczętowane teksty, odbierałem przesyłki,
zaproszenia, oświadczenia… Nie byłem jednak gotów wprowadzić go do
Foksal. Radykalizm Partuma, podobnie i jak Włodzia Borowskiego, najbardziej niepokoił moją wyobraźnię. Widziałem w ich sztuce wiele z tradycji
dadaistycznej transgresji. Nie wyrzucałem ich sztuki do kosza, ale też nie
potrafiłem wpisać jej w awangardowy kontekst Galerii Foksal. To był wielki
błąd. Dzisiaj zrewidowałem też opinię na temat wielu innych artystów, wobec
których zachowywałem kiedyś krytyczny dystans. Chodzi mi przede wszystkim o Ewę Partum, której sztuce poświęciłem obszerny esej. W latach 80.
i 90. pisałem na nowo o sztuce Gerarda Kwiatkowskiego, Zosi Kulik, Zbyszka
Dłubaka, Romana Opałki, Józka Robakowskiego… Mozolnie wydobywałem
ich z Foksalowej szuflady.

Badając konstruktywizm i awangardę od strony historycznej,
zajmowałeś się nią także na bieżąco. Czy dziś, z perspektywy
czasu, oceniasz sztukę, która powstawała w kręgu galerii
w kategoriach awangardy?
Słowo „awangarda” nie może być wytrychem otwierającym wszystkie drzwi
nowoczesności. Jestem przeciwnikiem zbyt jednoznacznego definiowania
różnych pojęć klasyfikujących i porządkujących procesy i zjawiska historyczno-artystyczne. Wręcz przeciwnie. Skłonny byłbym dość wyraźnie relatywizować kategorie opisowe, którymi posługuje się krytyka i historia sztuki
nowoczesnej. Jeśli spotykam się z tym, że rygorystycznie ten sam termin
„awangarda” jest stosowany w odniesieniu do konstruktywizmu jako nurtu
w sztuce rosyjskiej okresu rewolucji oraz artystów wystawiających w latach
70. w Galerii Foksal, to odnoszę wrażenie, że następuje to jakieś absolutne
pomieszanie pojęć, wręcz metodologiczne nadużycie. Jednak gdy porzucimy
ścisłe definiowanie słowa „awangarda”, a pozostaniemy na gruncie nieprecyzyjnego uzusu językowego – czyli mówiąc o awangardzie, myślimy o sztuce
przekraczającej konwencje, poszukującej nowości, eksperymentującej i generalnie nonkonformistycznej – to między wydarzeniami odległymi czasowo,
formalnie i problemowo, będziemy mogli snuć analogie. Jednak pozostanie
pytanie, czemu mają służyć takie porównania? Czy chodzi tutaj o jakieś wartościowanie (pozytywne lub negatywne) całych procesów artystycznych?
Czy znowu o budowanie jakichś wizji historiograficznych podkreślających ciągłość (lub zerwanie) dokonujące się między bliskimi lub odległymi zjawiskami
artystycznymi?
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Pierwsze pytanie skłonni są zadawać krytycy sztuki, drugie bliższe jest his
torykom. Tak też odpowiem na twoje pytanie: z punktu widzenia krytyka
zaangażowanego w działalność Galerii Foksal postrzegam artystów w niej
wystawiających jako twórców awangardy; w perspektywie historyka sztuki
radykalizm artystyczny wystawiających w Foksal nie tyle tworzy awangardową tradycję, co dekonstruuje awangardowy paradygmat. Zaczyna się we
Wrocławiu Gostomskiego jest krytyczną rozprawą z uniwersalizmem awangardowej wizji, świetlne promienie na niebie Stażewskiego – rozliczeniem się
z własną utopią obrazu totalnego, Odniesienia Wodiczki – przerwaniem formalnej historii sztuki obciążonej teraz polityczną ideologią, Wszystko wisi na
włosku Kantora – rozprawą z modernistycznym wizualizmem rozmalowanego
obrazu. Awangarda to worek bez dna, którym powinniśmy się posługiwać
z wielką ostrożnością, a najlepiej go porzucić i zająć się czymś innym.

Czy mógłbyś opisać proces powstawania tekstów w kręgu
Foksal? Dlaczego Pseudoawangardę napisał sam Wiesław, a na
przykład pod Żywym Archiwum podpisaliście się obaj? Wiem,
że to pytanie szczegółowe i techniczne, ale nie mogę się oprzeć.
Nie jest to problem techniczny, lecz zasadniczy, merytoryczny. Odpowiedź na
to pytanie wynika poniekąd z tego wszystkiego, co dotąd powiedziałem. Odpowiedzialność dzieliliśmy między siebie, ale wypowiadaliśmy się we własnym
imieniu. Do dzisiaj biorę odpowiedzialność za tekst Wiesława o pseudoawangardzie, choć nie ja go napisałem. Nie był to wspólny manifest jak Żywe
Archiwum, lecz interwencyjny tekst Borowskiego, którego oczywiście byłem
gotów bronić. Artykuł Galeria przeciw galerii był moim tekstem, ale Wiesław
nigdy nie zakwestionował postawionych tam tez. To były nigdzie niezapisane
zasady naszej współpracy i uznania odrębności. Nie tworzyliśmy abstrakcyjnego tandemu – przeciwnie, tkwiliśmy w świadomym konflikcie, nadającym
dynamikę galerii, który ja odczuwałem jako stan ustawicznej niepewności.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi motywował moje zaangażowanie.

Chciałbym cię zapytać o twoje poglądy polityczne na przeło
mie lat 60. i 70. i w latach 70. właśnie. Czy bardzo różniły się
one od poglądów związanych z Foksal artystów i krytyków?
Czy twoje zaangażowanie lewicowe i otwarcie deklarowany
marksizm nie stały w sprzeczności z elitarnym przecież statu
sem galerii i sztuki przez nią pokazywanej?
Polityczne i światopoglądowe wybory lewicowe to bardzo szeroki wachlarz
postaw od demokratyczno-liberalnych (centrowych) na gruncie różnie
pojmowanego socjalizmu demokratycznego, przez anarchosyndykalizm, do
kapitalistycznego liberalizmu politycznego i radykalnego anarchizmu. Lewica
nie jest w całości marksistowska, a już na pewno nie można jej do marksizmu
zredukować. Wreszcie marksizm ma swoje różne oblicza: od komunistycznych
dyktatorów, przez rewizjonistów i heretyków, po neomarksistowskich krytyków. Nauki polityczne, ekonomiczne i humanistyczne przez cały XX wiek były
uwikłane w marksizm. Oczywiście inaczej w Rosji, inaczej na świecie, inaczej
w Polsce. To złożony problem, wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem
i abym był dobrze zrozumiany, musiałbym to szerzej omówić (miałem na ten
temat wykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej – jest on dostępny na stronie
internetowej muzeum). Tutaj ograniczę się tylko do kilku spraw związanych
z Foksal.
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Zacznę od sprostowania: nigdy nie deklarowałem się jako światopoglądowy
marksista, choć jak wielokrotnie podkreślałem, z neomarksizmu jako metodologii korzystałem. I nadal uważam, że wiele kategorii ujętych w marksizmie
ma swoją nośność, jeżeli nie poznawczą, to na pewno krytyczną. A czasem,
o dziwo, emocjonalną i literacką. To Wodiczko wiele lat temu w wywiadzie
udzielonym neomarksistowskiemu pismu „October” na temat Galerii Foksal
nazwał mnie marksistą. Był to chwyt retoryczny na użytek czytelników, a także
daleko idące uogólnienie, za którym kryło się słuszne przekonanie Krzysztofa
o postawieniu przeze mnie wśród istotnych zagadnień artystycznych Galerii
Foksal problematyki społeczno-politycznej. Sam najlepiej to opisałem w polemicznym artykule zatytułowanym Ideologiczna czy socjologiczna? – chodziło
oczywiście o historię sztuki.
Jednak aby mówić o języku marksistowskim w Polsce komunistycznej lat
60. i 70., należy pamiętać (a powtarzam to już kolejny raz), że była to mowa
powszechna, w której kryło się wiele sprzecznych znaczeń. Jeżeli w sposób
jednoznaczny i skodyfikowany była ona ideologiczną retoryką władzy partyjnej („nowomowa”), to również tworzyła jeden z języków opozycji rewizjonistycznej. Różnie ten język był stosowany w obrębie nauk humanistycznych
– z jednej strony reprezentował dyskursy oportunistyczne i koniunkturalne,
z drugiej strony chętnie posługiwała się nim opozycja, przede wszystkim
ta jej część, która nie przejawiała sympatii wobec Kościoła katolickiego czy
generalnie nie identyfikowała się z dominującą opozycją religijną i jej językiem. Twórczość Wodiczki z lat 70. była jednym z najlepszych przykładów
tej postawy. Język marksistowski w Polsce lat 70. mógł być i był, podkreślę,
domeną politycznych kolonizatorów, czyli radzieckich przywódców i ich
partyjnych rezydentów, oraz społeczeństw kolonizowanych we wszystkich
krajach bloku sowieckiego.
Istniała oczywiście sfera prywatnego „porozumienia bez słów”, które pokazał
Andrzej Wajda w Człowieku z marmuru w rozmowach dziewczyny granej przez
Krystynę Jandę z ojcem. Ten sposób funkcjonowania języka w późnych latach
70. na teren kultury opozycyjnej przeniósł Kozłowski, proponując formułę tak
zwanej sztuki prywatnej. Jednakże w sensie powszechnym jedynie religijnie
pojednawczy, a politycznie ugodowy (deklarujący się jako „apolityczny”) język
kazań kościelnych tworzył sferę alternatywnej komunikacji, w którą bez trudu
wpisała się dysydencka opozycja narodowa, pogłębiając podziały i demonizując, z całą słusznością tego słowa, komunistycznego wroga. Sztuka przeszła,
jak to się popularnie mówiło, do kruchty, a jej nadużywanym symbolem stał
się znak krzyża o dwuznacznej proweniencji, wywiedziony z heretyckiej
i rewolucyjnej sztuki Malewicza, a czasem z dewocyjnej pobożności. Język
krytyki został w Polsce stanu wojennego zastąpiony opozycyjną symboliką.
A na tę z kolei, wyzwalającą się z religijnych treści i przybierającą prześmiewcze oraz świętokradcze formy w malarstwie „dzikich” (Gruppa, Koło Klipsa),
dość szybko została nałożona kościelna anatema.
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Młodzi twórcy, którzy znaleźli się w tym kręgu, opuszczając akademię, a nie
znajdując poparcia w Kościele, tylko przez chwilę czuli się bezdomni, ponieważ szybko znaleźli mecenasów wśród prężnych biznesmenów rodzącego
się kapitalizmu. Język marksistowski został szybko wyrugowany z krytyki lat
80., a jeżeli po upadku Związku Radzieckiego jeszcze w Polsce pojawiały się
jego echa, to tylko jako wyrzut sumienia łączący katolickie społeczeństwo
poczuciem winy. Innymi słowy – utracił moc krytyczną, którą w społeczeństwach zachodnich na nowo zyskiwał wraz z dyskusją o dekonstruktywizmie
postmodernizmu, feministycznym wykluczeniu, krytyką neoliberalizmu
i zwiększającą się popularnością studiów postkolonialnych. Nic dziwnego, że
pojawiło się nowe zapotrzebowanie na sztukę krytyczną, która szybko znalazła w Polsce swoich ponowoczesnych przedstawicieli, a symbolika krzyża
okazała się współczesną blasfemią i oznaką buntu, wchodząc na sale sądowe.
Proces, o którym tutaj mówię, w wielkim skrócie i niewątpliwie upraszczając,
nie ominął Galerii Foksal. Na pewno zróżnicował mój sposób uczestniczenia
w tym środowisku między przełomem lat 60. i 70. oraz 70. i 80., czyli między
Żywym Archiwum i Kolekcją, a także przeciwstawił sobie Foksalowe lata 60.
i 80., w których nie uczestniczyłem. Tak w każdym razie rysuje mi się przepaść
między Teorią miejsca z 1966 roku i wystawą grupy Koło Klipsa z 1985 roku,
a jednocześnie związek początków galerii z latami jej rozpadu, czyli między
manifestem Co nam się nie podoba w Galerii Foksal [1967] a Historią Galerii
Foksal wyłożoną bezrobotnemu Ukraińcowi [Santiago Sierra, 2002]. Z mojego
punktu widzenia trudno mówić, że galeria była apolityczna. Jeżeli taki obraz
galerii głęboko utrwalił się w pamięci Borowskiego, to mogę tylko przypuszczać, że przez lata mój przyjaciel z Foksal poddał się złudzeniu, wypierając ze
świadomości to, co go otaczało, lub przymykając na to oczy. Jest to z głęboko
zakorzenionych mitów wywiedzionych – moim zdaniem – ze studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie model apolitycznej kultury był uzasadnioną formą obrony przed jej powszechnym upolitycznieniem w latach 50.
Apolityczność była formą wolności.
Tę świadomość miała przede wszystkim Anka Ptaszkowska, która potrafiła
w braku zaangażowania dostrzec siłę ludzkiego oporu. Biorąc pod uwagę jej
historię, zapewne miała rację. Jak wspominała, trafiła do Lublina, ponieważ
została wyrzucona z warszawskiej uczelni, gdy nie chciała stać wyprostowana
i śpiewać Międzynarodówki. Ciekawa z tego punktu widzenia była jej dyskusja
z Piotrem Piotrowskim na temat „polityczności” balu w Zalesiu, jak również
krytyka „polityczności” mojego instytucjonalnego zaangażowania w Foksal
dokonana przez Piotrowskiego za pomocą argumentów Louisa Althussera.
Pozostaje jeszcze „filozofia negatywna” Theodora Adorna, która w braku
zaangażowania sztuki widziała siłę politycznej negacji. W latach 70. tło dla
dyskusji o tym problemie stwarzała popularna wtedy książka Adorna o nowej
muzyce, wydana w znanej serii PIW. Na pewno kiedyś w którymś ze swoich
tekstów wrócę do tych rozległych zagadnień polityczności Foksal.
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Tutaj jeszcze wspomnę o jednym problemie, który wyłania się z twego pytania, gdy zastanawiasz się, jak pogodzić wynikający z lewicowej orientacji
postulat tworzenia kultury popularnej (robotniczej?) z ekskluzywnością
Foksal (w domyśle kultury arystokratycznej lub mieszczańskiej). Sugerujesz
ideologiczne przekonanie o istnieniu kultury klasowej. Oczywiście, problem
ten poza socrealistyczną czkawką, której nie miałem, nigdy nie stał się elementem mojego myślenia o sztuce. Jeżeli mnie zainteresował, to jedynie jako
historyczne zagadnienie dziewiętnastowiecznych dziejów idei lub debat politycznie zorientowanych działaczy kultury i członków awangardy początków
XX wieku. Z Galerią Foksal nie ma i nie miało to nic wspólnego. Kultura, która
była kiedyś uniwersalna, dziś jest globalna. To są ramy określające indywidualne miejsce każdego z nas w obecnej debacie o polityczności sztuki.

Pod koniec lat 70. Wiesław coraz więcej podróżował. Czy
w czasie jego przedłużających się nieobecności ty reprezen
towałeś galerię i decydowałeś o programie?
Może tak było, ale nie pamiętam. Rzeczywiście Wiesław chyba dłużej zabawił
we Florencji z Kantorem. Ja też wyjeżdżałem. Pod koniec lat 70. byłem zajęty
pisaniem habilitacji i wydaje mi się, że mniej czasu poświęcałem na sprawy
galeryjne. Program to było coś ulotnego, co w nas tkwiło i to realizowaliśmy.
Jednak tego programu było coraz mniej. Nie było podziału, że ktoś kogoś
zastępuje, a już na pewno reprezentuje. Galeria nie była rozbudowaną instytucją, a relacje z artystami nawiązywaliśmy bezpośrednio. Trudno było
zastępować kogoś, siedząc z artystą w pracowni czy knajpie, rozmawiając
i pijąc wódkę. Robiliśmy to zawsze we własnym imieniu i na własny rachunek.
Nigdy nie byłem żadnym dyrektorem, a tym bardziej jego zastępcą, nie byłem
też urzędnikiem, nawet jeżeli miałabym pracować w instytucji sztuki.

W tekście Od Archiwum do Kolekcji piszesz o swojej wizji galerii
w momencie rozpoczęcia pracy w Foksal. Co działo się w galerii,
gdy ją opuszczałeś?
Tak jak do galerii dochodziłem dość długą i niezbyt prostą drogą, tak nie
opuszczałem jej z dnia na dzień. Po prostu powoli przestawałem się angażować, zaczęły mnie interesować inne problemy, co innego działo się już na
świecie, nie mogłem istnieć w zmierzającej do nijakości sytuacji, za którą sam
byłem odpowiedzialny. Nie chciało mi się już z tym walczyć. Gdy przyszedłem
do galerii, miałem w sobie dużo niedojrzałej ciekawości. W końcu lat 70.
czułem się już intelektualnie dojrzały, co oczywiście pogłębiało wątpliwości,
ale ich rozwiązania szukałem gdzie indziej i w innym kontekście. Bardziej angażowałem się w pracę uniwersytecką, widziałem, czego studenci ode mnie
oczekują, odczuwałem coraz większą odpowiedzialność. Gdy narastał opór
społeczny, nie można było myśleć tylko o sztuce. Trzeba było ją przekraczać,
jednak w późnych latach 70. nie byłem pewny, czy galeria jest właściwym
do tego miejscem. Artyści, z którymi utrzymywałem kontakt, mi w tym nie
pomagali; tylko Wodiczko wyjechał w 1977 roku.
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W 1980 roku kończyłem habilitację, w której zajmowałem się „utopiami
modernistycznych artystów”, zastanawiałem się nad „ideologiami władzy”,
badałem „sztukę w rewolucji”. Prowadziłem na ten temat seminaria uniwersyteckie. Rozpocząłem nowe badania nad awangardami w Europie Środkowej.
Zorganizowałem na ten temat międzynarodową konferencję naukową. W dużym stopniu zajmowałem się historiozofią Benjamina, zacząłem poznawać
Warburga. Coraz częściej spotykałem się z ludźmi, którzy stali w jawnej opozycji, publikowali w drugim obiegu, snuli projekty politycznej i ekonomicznej
naprawy. Dotychczasowe pojęcie kontestacji uzupełniałem ideą wolności
i praw człowieka, pojęcie krytyki zacząłem wiązać z demokracją i solidarnością. Dyskusja o kolekcji w galerii była całkowitym fiaskiem, widziałem, że się
nie bardzo z Wiesławem rozumiemy. Próbowałem jeszcze wypracować jakieś
kompromisy, nawet jakiś tekst z tego wyszedł, ale dla mnie nie miał on już
żadnego znaczenia. Nie miałem też pomysłów na sztukę w nowej sytuacji, nie
widziałem artystów, którzy w istotny sposób mówiliby o tym, co się działo.
Pamiętam, że na krótko zainteresował mnie Tomek Osiński ze swoją szyderczą wystawą Nos w dupie, ale nie było to nic wielkiego, ot, taka okazjonalna
satyryczna interwencja.
Wodiczko jeździł wówczas po świecie i miał wykłady o Foksal, nieco na wyrost
przedstawiając naszą wywrotową działalność. Pisał do nas listy, podburzając
i namawiając do zradykalizowania postawy politycznej, na chwilę mobilizował.
Jednak wszystko trafiało na wypalony już teren. W ten sposób, coraz rzadziej
bywając przez ostatni rok w galerii, dotrwałem do strajków, a potem do „Solidarności”. Rozpoczął się czas nowej euforii. Strajki spędziłem ze studentami
na uniwersytecie. Spałem na podłodze w gabinecie partyjnego dyrektora,
który partię porzucił; miałem wykłady strajkowe i mówiłem o kulturze oporu,
o krytyce politycznej, o wykluczeniach, o feminizmie, o polityczności… Cenzura po 10 latach pozwoliła na wydanie mojej książki o konstruktywizmie.
Robiłem korekty z Małgosią Sobieraj, która była redaktorką tomu. Znowu
dyskusje, które wcześniej zamarły. Potem w Poznaniu zostałem przewodniczącym „Solidarności” na historii sztuki, w Warszawie razem z Wieśkiem,
znowu wspólnie, zakładaliśmy „Solidarność” w PSP, nawet przemawiałem na
dużym wiecu robotników zakładów pomocniczych, a potem chyba Wiesiek
został szefem miejscowego oddziału „Solidarności”.
W moim mieszkaniu koczowali sympatycy niezależnych związków zawodowych wszelkiej maści z Francji i Włoch. Za ich pośrednictwem nawiązywałem
nowe relacje z młodymi intelektualistami aktywnymi politycznie. Barbara
Askanas była zaangażowana w prace Komisji Regionalnej „Solidarności” Mazowsza. W galerii już niczego nie było, nie pamiętam żadnej wystawy. Jakieś
wyczekiwanie. Potem projekt remontu i awaria kaloryferów. Opracowywaliśmy Raport o stanie krytyki, chyba z Januszem Boguckim. Pojawiły się napięcia
między nami, co dało szansę na podjęcie nowej współpracy. Znowu mieliśmy
nadzieję odmienić galerię, zmienić radykalnie jej formułę, znaleźć nowe rozwiązanie, stać się „galerią otwartą”. W tym celu, jakby wbrew dotychczasowej
działalności, zrobiliśmy całodniowe spotkanie-dyskusję na temat nowego
programu galerii.
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Najbliżej
współpracowałem z dziewczynami
z Zachęty. W zamkniętej galerii i na strychu
Foksal przechowywaliś
my „bibułę”. Docierały
paczki z jedzeniem, które
rozdzielaliśmy
między
potrzebujących. Wystawy kościelne mnie nie
interesowały.
Wolałem
zadymy. Uciekając przed
pałującą milicją, czułem
jednak, że mam trochę
za słabą kondycję jak na
taką formę aktywności.

Nieprzyzwoite rozbieranie Galerii Foksal

Zaprosiliśmy krytyków i artystów, którzy z galerią nie mieli dotychczas wiele
wspólnego… Uczestniczyli w nim między innymi Piotr Piotrowski, Wojtek Suchocki, Wojtek Włodarczyk, Marek Zalewski, Tomek Osiński… Z tego zebrania
pozostał zapis magnetofonowy, nic więcej. Wszyscy wracali do sytuacji politycznej, którą na dobre żyliśmy. Później, chyba w lecie, wyjechałem na kilka
miesięcy do Hiszpanii, miałem stypendium w Madrycie, potem objechałem
wszystko, co mogłem zobaczyć, aż po Alhambrę, w której chciałem już zostać.
Wróciłem do Polski na dwa tygodnie przed stanem wojennym. Do galerii
w 1970 roku przyszedłem nienasycony sztuką, a odszedłem w 1981 roku
przesycony polityką.

Wiem, że już o tym mówiłeś, ale czy na potrzeby tej rozmowy
mógłbyś zrekonstruować proces podejmowania decyzji o wy
jeździe z PRL?
Zaczęło się od stanu wojennego. W grudniu brałem udział w Kongresie
Kultury w Warszawie, oklaskiwałem świetne wystąpienia Porębskiego i Kantora. Wieczorem 12 grudnia 1981 roku razem z Wiesławem po obradach
kongresowych byliśmy u Leszka Brogowskiego, aby obejrzeć jego prace
przed planowaną wystawą. Potem Wiesiek miał spotkanie z Kantorem, a ja
poszedłem do domu. Rano 13 grudnia dowiedziałem się o stanie wojennym.
Dziewczyna, która ze mną mieszkała, na wieść o czołgach na ulicy uciekła
do mamy. Ja poszedłem pieszo w mroźny ranek do Pałacu Kultury na ostatni
dzień obrad kongresu z kartką z gotowym przemówieniem w kieszeni. Wejście było zamknięte, a tłum podobnych do mnie ludzi, wśród których było
wielu znajomych, komentował sytuację. Dowiedziałem się o aresztowaniach,
internowaniach, zatrzymaniach. Zaczęto organizować pomoc. Podpisywaliśmy jakąś protestacyjną petycję. Mówiło się, że należy się ukrywać, aby
kontynuować działalność w podziemiu.
Poszedłem do galerii, tam Wiesiek ekspediował Kantora do Krakowa. Było
to prawie niemożliwe. Postanowiłem, przeceniając nieco swoją rolę, nie
wracać do domu w obawie przed zatrzymaniem. Poszedłem do znajomych,
o których wiedziałem, że z „Solidarnością” nie mają nic wspólnego. Przyjęli
mnie bez zastrzeżeń, ale szybko się zorientowałem, w jak absurdalnej sytuacji
się znalazłem. Okazało się, że właściciel mieszkania był lekarzem w więzieniu
na Rakowieckiej, co było jednoznaczne z tym, że był ubekiem. Nie miałem
wyjścia, wyprowadzić się nie mogłem, „dobrowolnie” znalazłem się w areszcie
domowym. Musiałem zerwać wszystkie kontakty ze znajomymi, nie mogłem
konspirować. Dopiero teraz zrobiło się niebezpiecznie. Po dwóch tygodniach
w mieście się uspokoiło, szybko uciekłem do siebie, gdzie mogłem posłać
opuszczone 13 grudnia w pośpiechu łóżko. Wszystko było po staremu, nikt
niczego u mnie nie szukał. Sylwestra spędziłem już u Henia Stażewskiego
(choć może było to następnego roku?).
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Jednak atmosfera wokół zaczynała robić się nieznośna. Czuło się straszne
osaczenie. O paszportach nie było mowy, przemieszczać się po Polsce można
było tylko za specjalnym zezwoleniem. Przestałem jeździć do Poznania, nie
miałem co wykładać. Zaczęła się organizować praca „podziemna”, jak wielu
innych biegałem po mieście z ulotkami, rozwoziłem prasę, przekazywałem
kontakty, spotykaliśmy się na nielegalnych zebraniach, konspirowaliśmy.
Pojawili się nowi ludzie. Najbliżej współpracowałem z dziewczynami z Zachęty. W zamkniętej galerii i na strychu Foksal przechowywaliśmy „bibułę”.
Docierały paczki z jedzeniem, które rozdzielaliśmy między potrzebujących.
Wystawy kościelne mnie nie interesowały. Wolałem zadymy. Uciekając przed
pałującą milicją, czułem jednak, że mam trochę za słabą kondycję jak na taką
formę aktywności.
Narastało przygnębienie. Przede mną rysował się niebezpieczny konformizm
stabilizacji. Po zrobieniu habilitacji groziło mi, że zostanę docentem, a co
gorsze, kupię małego fiata (kupiłem starego garbusa). Pogodzono się z moim
dziwactwem i próbowano wplątać mnie w administracyjne hierarchie. Konspirowanie przestało czymkolwiek straszyć i czemukolwiek służyć (przynajmniej
takie miałem wrażenie), stając się codzienna rutyną. Relacje społeczne zaczęły
się urywać i rozpływać. Siedziałem w domu, czytając klasyków: Marcela Prousta, Tomasza Manna, Fiodora Dostojewskiego… Wisiała nade mną groźba
przyciężkiej moralistyki. Niektórzy przyjaciele deklarowali się jako „postępowi
konserwatyści”. Trudno było to wytrzymać. Barbara po powrocie z Francji
przeżywała głęboką depresję. Były też chwile nadmiernej euforii połączone
z utratą rozsądku. Przyjaciele z uniwersytetu w Hanowerze zorganizowali
sesję naukową po to, żebyśmy mogli się wyrwać z Polski. Pierwszy raz na
początku 1983 roku dostałem paszport. Pojechałem do Niemiec i wróciłem
sobą zniesmaczony, wyjazd był odreagowaniem frustracji, którą pierwszy raz
u siebie zobaczyłem.
Przed stanem wojennym zacząłem współpracować ze Stanisławskim przy
wielkiej wystawie planowanej w Centre Pompidou, jednak w 1982 roku okazało się, że jestem osobą zbyt niebezpieczną i odsunięto mnie od tego. Wto
miejsce Stanisławski zaproponował mi zrobienie filmu. Napisałem scenariusz
Construction/destruction. Był o destrukcji wyobraźni w Polsce lat 70., pokazywał nieznośne życie w blokowiskach i aspiracje posiadaczy „malucha” z polską
punkową muzyką w tle (później były z tym problemy, bo specjaliści we Francji
dopatrzyli się w niej plagiatu z jakiegoś zachodniego zespołu). Oczywiście
scenariusz nie został przyjęty, podobno cenzura stanu wojennego (albo
autocenzura kuratorów) na to nie pozwoliła. Zacząłem pracować nad filmem
„w podziemiu” przy zastosowaniu środków własnych i najbliższych przyjaciół:
Bartol Lukić, Serb po łódzkiej filmówce, był operatorem, Barbara Askanas,
Jarek Jedliński i Marysia Morzuch konsultantami. To była nowa przygoda
i nowa forma oporu. Zdawałem sobie sprawę, że już tylko symboliczna.
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Film w częściach został wywieziony z Polski we francuskim bagażu dyplomatycznym i na miejscu zmontowany. Ja pojechałem do Paryża prywatnie.
Film był pokazany w przedsionku wystawy Presences polonaises, ale został
pominięty w katalogu i tym samym nie istniał wśród imprez towarzyszących,
jednak przemilczenie go na oficjalnej konferencji prasowej wywołało dyskusję, wiele osób go widziało, pisano o nim i zostałem zaproszony na roczne
wykłady w L’École Spéciale d’Architecture w Paryżu. Była to zreformowana
po 1968 roku wyższa uczelnia architektoniczna. W przeciwieństwie do uczelni architektonicznych powiązanych ze szkołami technicznymi, ta podległa
Ministerstwu Kultury i kładła nacisk na związek architektury ze studiami
plastycznymi. To było bardzo interesujące. Wówczas postanowiłem wyjechać
i już nie wracać. Zbliżał się rok 1984.

Jak wyglądało życie artystyczne na emigracji? Czy utrzy
mywałeś relacje z kręgiem Anki Ptaszkowskiej i Eustachego
Kossakowskiego? Może ze Zbigniewem Dłubakiem?
Decydując się na zamieszkanie i pracę w Paryżu, nie czułem się emigrantem,
raczej imigrantem zmieniającym miejsce zamieszkania. A do zmian byłem
przyzwyczajony. Zawsze bardziej interesowało mnie przybywanie, które rzucało nowe wyzwania, niż opuszczanie pociągające za sobą nutę nieznośnej
nostalgii. Zostając we Francji, sądziłem, że już nigdy do Polski nie przyjadę
i tak rzeczywiście było przez następnych 10 lat. Najpierw były trudności ze
ściągnięciem do Francji Barbary, którą władze w Polsce potraktowały jako zakładnika, odbierając jej paszport. Udało się jej przyjechać po pół roku i to dopiero w wyniku interwencji francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W międzyczasie spędziłem nielegalnie kilka dni w Polsce, czułem się w obowiązku wobec studentów skończyć z nimi zapowiedziane zajęcia i egzaminy.
Przez jakieś przeoczenie w biurze paszportowym udało mi się otrzymać dwie
tak zwane karty przekroczenia granicy. Ryzykownie wykorzystałem je, wjeżdżając przez jedno, a wyjeżdżając przez inne przejście graniczne. Oczywiście
nikt o tym nie wiedział, a straż graniczna nie była jeszcze skomputeryzowana.
Przez pierwsze lata we Francji byłem trochę zaangażowany w „Kontakt”
prowadzony przez Mirka Chojeckiego. Utrzymywałem relacje ze środowis
kiem poznańskiego „Obserwatora”, przede wszystkim z Piotrem Piotrowskim
i Markiem Przybyłą. Intelektualnie przez pewien czas byłem mocniej związany
z Krzysztofem Pomianem. Wówczas pisałem dla „Revue d’Art”, dyskutowałem
z Margit Rowell o rzeźbie. Potem poznałem Marka Szczęsnego, zaprzyjaźniłem się Olkiem Edelmanem i Zosią Lipecką oraz Smolarami, za ich sprawą
czytałem „Aneks”, kręciłem się trochę koło „Zeszytów Literackich” i dyskutowałem z Basią Toruńczyk. Niemniej tak stylistyka, jak i problematyka tego
pisma pozostała mi obca. Byłem nawet kilka razy w galerii u Romanowiczów,
z którym prowadziłem dłuższe rozmowy.
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Redagowałem, choć dość niechlujnie, książkę Wojtka Włodarczyka o socrealizmie dla Libelli. Zrobiłem też jakąś wystawę artystów polskich, których teraz
poznawałem (między innymi Zdziśka Sosnowskiego i Teresy Tyszkiewicz). Nie
miała ona jednak żadnego znaczenia. Napisałem większy tekst o malarstwie
Richarda Texiera, ale i ten związek artystyczny nie przetrwał jednej wystawy.
Początkowo obracałem się głównie w środowisku wykładowców i pracowników szkoły architektonicznej. Związek był niezbyt głęboki. Przygotowanie
wykładów po francusku pochłaniało mi wiele czasu, dopiero teraz okazało
się, że codzienny kontakt w nowym języku stwarza więcej problemów, niż
myślałem. To była huśtawka nastrojów i bardzo ciężka praca. Nie miałem
polskich książek i artykułów, które mogłyby się przydać; notatki z lektur
i do wykładów pozostały w Polsce. Pracowałem „z głowy”, tak też pisałem
pierwszą książkę w języku francuskim poświęconą utopiom awangardowym
i konserwatywnym w sztuce Europy Środkowej XIX i XX wieku. Książka
ukazała się w połowie 1985 roku, a ja w międzyczasie wygrałem konkurs na
stanowisko profesora na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand, dokąd jeździłem
przez następne pięć lat. Z Dłubakiem zetknąłem się jeszcze w „Kontakcie”,
w pewnym sensie zaprzyjaźniliśmy się i odtąd jeździłem często do jego starej
i nowej pracowni, gdzie spędzał całe dnie. Wiele rozmawialiśmy o sztuce.
Z Anką Ptaszkowską i Eustachym, mogłem się wówczas przelotnie widywać,
niemniej nie nawiązaliśmy jeszcze przyjaźni, to nastąpiło dużo później, dopiero
z początkiem lat 90. To był okres zasadniczych zmian w moim życiu i początek
dwudziestoletniej pracy na uniwersytecie w Dijon. Mimo że było to daleko od
Paryża, szybka kolej TGV pozwoliła łatwiej i szybciej się przemieszczać.

Czy po wyjeździe utrzymywałeś kontakt z Galerią Foksal?
A może pomagałeś w nawiązaniu/utrzymaniu kontaktów
z artystami zagranicznymi zaangażowanymi w program galerii?
Nie. Miałem dość Polski i tego wszystkiego, co tam pozostawiłem. Tamten
czas w moim życiu wydawał się bardzo miałki, miałem poczucie czegoś
niezrealizowanego, mało intensywnego życia. Nijakości. Galeria była dla
mnie odległą przeszłością. Dlatego przez długi czas nie szukałem w Paryżu
kontaktów z Anką Ptaszkowską, ona również należała do wypieranej historii.
Nie chodziłem na przedstawienia Kantora, który przyjeżdżał do Paryża. Nie
wiem, co się działo w galerii, nie miałem żadnych wiadomości. Wiesław wówczas chorował. Spotkaliśmy się ponownie prawdopodobnie na początku lat
90. Dzieliła nas już jednak przepaść indywidualnych doświadczeń.

Czy bywałeś w latach 90. w Foksal? W jakich okolicznościach
poznałeś młode pokolenie krytyków i kuratorów: Andrzeja
Przywarę, Joannę Mytkowską i Adama Szymczyka?
Do Polski przyjechałem dopiero w maju 1991 roku, do Krakowa jako członek
delegacji na Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej poświęcone dziedzictwu kulturowemu. Dopiero wówczas zwrócono mi
polski paszport, choć od roku miałem już paszport francuski. Dla mnie ten
przyjazd miał symboliczny i humorystyczny wymiar. Przyjechałem teraz bardzo oficjalnie, podczas gdy opuszczałem Polskę raczej chyłkiem. Mieszkałem
w eleganckim jak na tamte czasy hotelu Cracovia, byłem wożony samochodem z policyjnym kogutem, a nad moim bezpieczeństwem czuwał olbrzymi
body corps, w którym bez trudu rozpoznawałem byłego ZOMO-wca.
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Andrzej Turowski, fot. Tadeusz Rolke, dzięki uprzejmości fotografa
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Gdy wyjeżdżałem, byłem bardzo awangardowy, a teraz miałem dyskutować
nad dziedzictwem i to narodowym. Odwykłem od tego, czułem się jak w cyrku. Wróciłem do Paryża tak szybko, jak wyjechałem. Potrzebowałem oddechu, aby to wszystko zrozumieć, toteż do Warszawy pojechałem dopiero po
pewnym czasie. Nie wiem, który to był rok, może 1994. Wówczas w Foksal
poznałem Joannę Mytkowską i Andrzeja Przywarę. Przez nich odnalazłem na
nowo galerię. Trafiłem w swoje miejsce. Zobaczyłem, że dzieje się coś innego,
czego się zupełnie nie spodziewałem. I to było najważniejsze.
Poznałem Mirka Bałkę, który już wystawiał w Foksal i z którym zacząłem
nagrywać nigdy niedokończoną rozmowę o Kantorze, oraz Pawła Althamera,
który przygotowywał swoją pierwszą wystawę. Joanna Mytkowska z Andrzejem Przywarą i Małgosią Jurkiewicz pracowali nad wydaniem książki poświęconej archiwum Kantora z Foksal. Szybko się zorientowałem, że nie chodzi
o archiwalne opracowanie wyszperanych materiałów, lecz o intelektualną interwencję w historię galerii. To była pierwsza krytyka Żywego Archiwum. Jako
pierwsi od lat 70. podjęli trud „przepisania historii Foksal”. Przychodząc do
galerii i odnajdując archiwa, uchwycili to, co było w nich najcenniejsze. Odważyli się na krytyczną redefinicję naszych działań. Umieścili galeryjną historię
we współczesnej im przestrzeni sporu. Umieścili ją w krytycznej przestrzeni,
którą sami stworzyli, obejmując nią również – wydawałoby się – archaiczną
„teorię miejsca”. Zdekonstruowali miejsce i postawili zasadnicze pytania wobec historii. Z tej pozycji mogli eksploatować współczesność. Galeria Foksal
zaczęła się dla mnie na nowo. Potem przyszedł czas na ich wystawy: Douglas
Gordon, Gregor Schneider, Susan Hiller, Luc Tuymans, Tom Friedman, a także
Monika Sosnowska, Artur Żmijewski, Anna Niesterowicz, Jadwiga Sawicka,
Paulina Ołowska, Wilhelm Sasnal i wielu innych. Wszystko to obserwowałem
i obserwuję z wielkim zainteresowaniem.

W pewnym momencie angażujesz się w Fundację Galerii
Foksal i zdecydowanie stajesz po jej stronie. Mógłbyś po
krótce opisać swoją ówczesną diagnozę sytuacji i motywy
działania? Innymi słowy, czy dziś również postulowałbyś
zamknięcie galerii?
Uważam, że Fundacja Galerii Foksal jest krytyczną kontynuacją Galerii Foksal. Tak ją rozumiałem od 1997 roku, kiedy miałem okazję rozmawiać o jej
powołaniu z Wiesławem. Widziałem wówczas możliwość dynamicznego
współistnienia Galerii Foksal i FGF jako dwóch pasożytujących na sobie, ale
też dialektycznie współzależnych instytucji. Byłem towarzysko zaangażowany w obie galerie, gdy doszło do personalnej kłótni między Borowskim
i Jedlińskim a Przywarą i Mytkowską. Starałem się znaleźć jakieś rozwiązanie.
Nie szukałem jednak w miejsce wyobrażonej dialektyki jakiejkolwiek syntezy
obu galerii. Nie udało się. Wycofałem się z pertraktacji, gdy doświadczyłem
nielojalności Jarka Jedlińskiego, którego wraz z Wiesławem Borowskim popierałem jako dyrektora starej Foksal. Uważałem, że potencjał Jedlińskiego jako
krytyka sztuki i kuratora wystaw, dobrze mi znany z jego łódzkiej działalności,
jest gwarancją oryginalnego programu i siły artystycznych propozycji.
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Podjąłem się zatem „zakulisowych” i dość trudnych negocjacji, w których trakcie moje zaufanie wobec Jarka zostało zachwiane. Nie widziałem już wyjścia.
Jedliński zrezygnował z prowadzenia Foksal, a na jego miejsce nie miałem
kandydata, z którym mógłbym podjąć dialog. W moim przekonaniu Galeria
Foksal, która pod tą samą nazwą nadal istnieje, nie ma nic wspólnego z tą galerią, którą znałem i której program przez pewien czas tworzyłem. Przekonała
mnie o tym ostatecznie zorganizowana chyba dwa lata temu przez obecny
zespół kuratorski Foksal wystawa historyczna pokazująca aż nadto dekoracyjnie i przypadkowo wybrane przedmioty, które ongiś tworzyły artystyczne
napięcia i osie sporu. Widzę w tym wielkie nieporozumienie.

Jak po tych kilkunastu latach od podziału na galerię i fundację
opisałbyś relację łączącą te dwie instytucje? Czy coś mogłoby
na tej linii ulec zmianie?
W moim osobistym odczuciu zamknąłem już Galerię Foksal, z którą byłem
związany w latach 70. Zrobiłem to, co widać także w naszej rozmowie, bez
specjalnego żalu, bez nadmiernego sentymentu, bez przekonania o jej nadzwyczajnym znaczeniu. Tu już nic nie może ulec zmianie. W galerii na ulicy
Foksal mogę oglądać wystawy, na które dostaję zaproszenia, tak jak z dziesiątek innych galerii na świecie. Jest to jedna z wielu, niczym niewyróżniająca
się wśród innych galeria sztuki współczesnej. Na wystawy w FGF, których
jestem zaangażowanym uczestnikiem i obserwatorem, patrzę innym okiem.
Niewątpliwie jest to problem wyboru nie tylko estetycznego. I to jest podstawa. Dostrzegam w dziełach tam pokazywanych pewną wspólnotę wyobraźni
– oczywiście bardzo różną, tak jak różni są wystawiający tam artyści – a także
pewien nerw, który łączy ich sztukę z moją współczesnością. Nie musi być tak
zawsze, ale teraz tak właśnie jest.
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Czcigodny Księże Biskupie, Szanowni Duchowni,
Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo,
Droga Rodzino,
Bardzo dziękuję moim przedmówcom za dobre słowa o tacie. Moja mowa
nie będzie łatwa, mój ojciec nie był łatwy. Ale, proszę, wysłuchajcie mnie do
końca.
Piszę tę mowę pogrzebową już piętnaście lat. Otóż od piętnastu lat – od
2003 roku – mój ojciec, Edward Dwurnik, zaczął poddawać się coraz bardziej
chorobie, która drzemała w nim od wczesnej młodości, chorobie alkoholowej.
Celowo rozpoczynam moje przemówienie od tego, o czym wszyscy wiemy,
ale nie chcemy mówić.
Od piętnastu lat regularnie dzwonił do mnie pijany i mówił różne straszne
rzeczy albo widziałam go pijanego i działy się rzeczy straszne, o których nie
będę tu opowiadać. To były momenty kryzysu, chwilowe, zawsze miały swój
koniec, ale strach, że za chwilę stracę ojca; że spadnie ze schodów, że ktoś
go śmiertelnie pobije, że przejedzie go samochód, że zaśnie na mrozie – ten
strach nie pozwalał mi spać i całymi nocami pisałam mowę pogrzebową.
Tak, proszę Państwa, to nie sam nowotwór zabił mojego tatę, lecz także
alkoholizm. Od dawna źle się czuł, dobrze pamiętam, jak rok temu strasznie
kaszlał, ciągle coś go bolało, coś było nie tak. Ale był zawsze albo pijany albo
na tak zwanym kacu i stracił czujność – przestał odczuwać i rozpoznawać swój
organizm. My – najbliżsi mu ludzie – także straciliśmy czujność. Ja osobiście w
każdym razie byłam całkowicie przekonana, że złe samopoczucie, kaszel i inne
objawy wszelakich chorób wynikają z nadużywania alkoholu. To prawda, że
80 procent nowotworów płuc jest za późno wykrywana i nieuleczalna, ale
jednak czasem się udaje. Nowotwór musiał tatę trawić przynajmniej od kilku
miesięcy i gdy 30 sierpnia – dwa miesiące temu – został wreszcie zdiagnozowany, było za późno na jakikolwiek ratunek. Przerzuty były rozsiane po całym
organizmie.
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Alkoholizm to choroba śmiertelna, zaburza ostrość widzenia i znieczula.
Wszelkie próby zerwania taty z alkoholem kończyły się fiaskiem, bo na ogół
nie chciał z alkoholem kończyć, a gdy chciał (a próbował wielokrotnie), nie
znajdował wokół dużego zrozumienia ani wsparcia. Żyjemy w kraju, w którym chorobę alkoholową nadal traktuje się jak zwykłą słabość, to tabu,
o którym się milczy, albo kolorowy element życia artystycznego. Być może
ci z Was, którzy mówią, że Dwurnik musiał pić, bo był wrażliwy, bo taka była
jego natura, bo potrzebował odskoczni, znieczulenia i tak dalej, mają rację,
ale ja jako jego córka wolałabym, aby dziś żył i aby za kilka miesięcy witał na
świecie swojego pierwszego wnuka, Stanisława. I zamierzam w przyszłości
wspierać instytucje, które uświadamiają polskie społeczeństwo, jaka jest
istota alkoholizmu.
Ale mówię o tej chorobie też z innego powodu. Tata stąpał po linie, z której
mógł w każdej chwili spaść. Nieustannie bałam się, że za chwilę się to stanie,
i w związku z tym wykorzystywałam każdą nadarzającą się okazję, aby się
z nim widzieć, aby z nim rozmawiać (szczególnie gdy był trzeźwy – a wspaniale się wtedy z nim rozmawiało). Mam niezliczone godziny rozmów z tatą
o malarstwie i życiu zarejestrowane na nośnikach audio i video. Tak więc
paradoksalnie choroba alkoholowa i towarzyszące jej widmo końca, sprawiły,
że nie traciłam czasu i o wszystko, o co chciałam tatę zapytać, zapytałam.
Moi przedmówcy już wspominali, że był „genialnym obserwatorem i kronikarzem rzeczywistości” – ale co to właściwie znaczy? Sądzę, że dana mu była
niesamowita wrażliwość. Tata czytał ludzi jak książki, nie tylko rozumiał ich
większe i mniejsze dramaty, czytał ich myśli, przewidywał ich plany, znał ich
zamiary, pragnienia, lęki, występki. To wszystko wyrzucał z siebie na papier
i płótno. Wyrzucał z szybkością przekraczającą zwykłe ludzkie umiejętności.
Sądzę, że musiał się pozbywać tych wszystkich obserwacji, żeby nie zwariować. Tu według mnie zawiera się istota geniuszu mojego ojca – w tej ogromnej
nadwrażliwości oraz intuicji, które potrafił przeistoczyć w dzieło.
Być geniuszem jest bardzo trudno. Zamienianie obrazów i historii krążących
po głowie w sztukę istniejącą w materialnym, fizycznym świecie, wymaga
wielkiej dyscypliny. Oczywiście, trzeba mieć pracownię, ogrzać ją i opłacić,
zaopatrzyć się w pędzle, farby, terpentynę, płótna i inne narzędzia. Lecz co
najistotniejsze – ręka malarza pracuje przez cały dzień. Minuta za minutą,
godzina za godziną, dzień za dniem. To tak się łatwo i gładko mówi: namalował osiem tysięcy obrazów. Ale gdyby się zastanowić, ile to było godzin
nieprzerwanej, mozolnej pracy? Tego się nie da policzyć, nie da się z niczym
porównać. To są setki tysięcy godzin.
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Być geniuszem jest też trudno z powodu zawiści innych. Od zawiści niełatwo
się odseparować, zawsze się ją czuje, bezbłędnie się ją rozpoznaje, nawet gdy
jest umiejętnie skrywana. Te wszystkie wyroki na Dwurnika, zjadliwa krytyka,
hejty w sieci, bojkotowanie go, wymazywanie gumką, wzdryganie się na
dźwięk jego nazwiska... Drodzy Państwo, nie dziwcie się, że Edward bywał
nieprzyjemny, szyderczy, gniewny, wrogi, że potrafił być niebywale złośliwy
i antypatyczny. Musiał się jakoś bronić.
Na szczęście tata na ogół potrafił odróżnić zawiść i jej pochodne złe emocje
od tych dobrych – i otaczał się ludźmi, którzy go kochali, podziwiali i wspierali. A był człowiekiem dobrym i bardzo hojnym. W ciągu ostatnich ośmiu
dni dostałam setki listów z kondolencjami, w których wiele osób, także mi
nieznanych, napisało, jak szczodrze je wsparł, jak im pomógł – finansowo bądź
oddając swoje prace na cele dobroczynne. Dobro taty neutralizowało zawiść
innych. Zresztą, przebaczał bojkotującym i krytykującym go, interesowała go
sztuka, poboczne problemy szybko zapominał. Tak więc również my przebaczmy mu gniew i wszelkie złośliwości, szyderstwa i prowokacje – i cieszmy
się wspaniałym dziełem, które nam zostawił.
Być geniuszem jest trudno, gdy się ma dzieci. Ale tata sprostał i temu wyzwaniu. Nie tylko zawsze miał dla mnie czas, nigdy nie zamknął przede mną
drzwi swojej pracowni. Przesiadywałam w niej, odkąd umiałam siedzieć,
fascynowało mnie powstawanie ogromnego obrazu. Jak tylko zaczęłam
stawać i chodzić, natychmiast chciałam tatę naśladować, a on po prostu dał
mi pędzel i razem malowaliśmy. I nie był to żaden eksperyment artystyczny,
nowa formuła edukacji ani beztroska zabawa. Miałam dwa lata, potem trzy,
cztery, pięć, sześć, a tata traktował mnie jak sobie równego – drugiego autora
obrazu. W ten sposób wyrażał bezkresną miłość, zaufanie i szacunek do swojego dziecka. Całe moje życie był wspaniałym ojcem, kochającym, ufającym
mi i szanującym mnie tak, jak nikt inny. Nauczył mnie, że w życiu najważniejsza
jest ciężka codzienna praca i poczucie humoru oraz że nie ma sensu wiele od
innych oczekiwać. Tego się trzymam i tego nauczę mojego syna Stanisława.
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Edward i Pola Dwurnik w pracowni w Worpswede, RFN, 1984, fot. Teresa Gierzyńska
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