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Hasłem przewodnim 15. numeru magazynu Punkt 
jest Smak. Nie zatrzymywaliśmy się zbyt długo nad 
jego wykładnią filozoficzną, wybiegając, jak zawsze, 
w stronę soczystej rzeczywistości, pełnej smakowitych 
zaskoczeń i fascynujących doświadczeń. Zebraliśmy 
dla Was wyborne naszym zdaniem kąski, prace arty-
stów i autorów, których zawsze do Punktu chcieliśmy 
zaprosić. Występują oni wśród scenerii smaków rze-
czywistych i fantomowych; czasem cierpkich, czasem 
do znudzenia słodkich, przesiąkniętych idyllą i skro-
pionych sentymentem. 

Agnieszka Kurant przedstawia swój projekt 
„Kapitału fantomowego”, w którym poprzez fikcyjne 
wyspy, widmowe terytoria, fantomy książek i artefak-
tów klaruje nam zagrożenia współczesnej gospodarki. 
Marcin Czerkasow z kolei (za Andrzejem Sosnowskim) 
po raz wtóry zadaje pytanie – ,,Czym jest poezja ?” ba-
dając możliwości jej przekładu i żonglując wyłaniający-
mi się w ten sposób znaczeniami. Brulionowy charakter 
przybiera esej wizualny Tomasz Mroza, łączy on w so-
bie notatki sporządzane przez jego ojca z wynaturzo-

wstęp

nymi postaciami z komiksów i bajek – oto niepokor-
ny i pełen nostalgii Rudy! Kuba Bąk zgłębia fenomen 
kąta, narożnika, bądź jak sam o tym pisze spotkania 
dwóch ścian z podłogą, śledząc ten niby nic nie znaczą-
cy akcent przestrzeni w konkretnych realizacjach arty-
stycznych. Anna Barcz pisze trudnym do uchwycenia 
fenomenie hiperobiektów, estetyce asymetrii i nowej 
filozofii przyrody, a Seth Price o rozproszeniu sztuki 
i alternatywnym obszarze jej dystrybucji.

Smak nostalgii (bądź konserwantów) rozta-
czają przed nami: Olga Drenda, karmiąc nas ,,kry-
zysowymi smakołykami” z czasów PRL-u oraz Iri-
na Głuszczenko – w rozmowie z Magdaleną Jawor 
o kuchni sowieckiej. Fotomontaże Mazaccio and Dro-
wilal ociekają słodkim lukrem. Natomiast esej wizual-
ny Jespera Fabriciusa zdradza urodę życia w kobiecym 
i dziewczyńskim kształcie, ugruntowując tezę o tym, 
że smak jest także stylem życia.
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Odkrywanie Hasiora
Ewa Tatar

Chyba wszyscy słyszeli o sztuce Władysława Hasiora, 
a ci, którzy byli w Zakopanem wiedzą, że przy Mu-
zeum Tatrzańskim działa zaprojektowana przez niego 
i poświęcona jego sztuce Galeria. Już w latach 60. wy-
stawiał na Zachodzie, a jego sztukę pokazywano na-
wet w elitarnych Krzysztoforach i podobno zły był o to 
nieobecny wówczas Tadeusz Kantor. Że Hasior miał 
gigantyczny wpływ na swoją epokę świadczą liczne 
produkowane masowo i pokazywane w różnych okrę-
gowych galeriach - a la hasiorowe asamblaże na przy-
kład. Jego sztukę musieli znać także autorzy „Szklanej 
kuli” - filmu o dorastaniu w Krakowie w latach 70. 
Monumentalne realizacje tworzył nawet w Ameryce 
Południowej. W Polsce pozostawał na uboczu będąc 
pupilkiem władzy – co na Konferencji Zakopiańskiej 
świetnie zdiagnozowała Anda Rottenberg: bo udało mu 
się wyłyżeczkować – cytuję z pamięci - religię z rytuału, 
i taki rytuał na powrót wprowadzić w przestrzeń pu-
bliczną. Mimo przewrotowych strategii działania, tylko 
raz był uczestnikiem ruchu schyłkowej awangardy.  Na 
Sympozjum we Wrocławiu zaproponował wystający 50 
cm ponad powierzchnię Odry, niezrealizowany szklany 
pomnik. 

Zbierając informacje o niemych Grających or-
ganach, czyli pomniku na Snozce (pierwszej polskiej 
monumentalnej realizacji land artu) - odbyłam pierw-
szą kwerendę w Galerii Władysława Hasiora w Zakopa-Materiał udostępniony dzięki uprzejmości 

Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 
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nem. Z reżyserką, Lucy Sosnowską, która ten pomnik 
ogrywa, szukałyśmy dowodów. Ona natrafiła na kore-
spondencję z krakowskim organmistrzem, ja na dekla-
rację w prasie towarzyszącą formalnej analizie pomni-
ka. Wariacja na harfę eolską okazała się być inspirowna 
rytmicznymi strukturami podhalańskich gospodarstw. 
Tak odkryłam „Nową Wieś” i „Notatniki Fotograficz-
ne”.

Istnieją w kilku postaciach. „Notatniki Fotogra-
ficzne”, które znalazłam w archiwum, to zebrane ra-
zem, czasem w kilku egzemplarzach, środkowe strony 
z ilustrowanego tygodnika dla młodzieży wiejskiej. Po 
przejrzeniu mnóstwa kurzu w Bibliotece Jagiellońskiej 
okazało się, że pierwszy wyszedł tuż na granicy stanu 
wojennego, drugi po prawie 3 latach, w czasie, kiedy 
warszawska Zachęta zajmowała się tożsamością pol-
skich chłopów pokazując nadsyłane przez społeczeń-
stwo archiwalne zdjęcia. Świetny materiał do badań, 
tym bardziej, że nikt jeszcze o tym nie pisał.

Pierwszy set „Notatników” to lekcja wrażliwo-
ści wyprowadzana ze świata przyrody i z otoczenia (wi-
dać gigantyczny wpływ Hansena, u którego studiował 
artysta), druga to najmocniejszy polityczny i antropo-
logiczny projekt tego artysty. W „Boso, ale w ostro-
gach” Władysław Hasior pisze: „Sztuka plebejska no-
siła w swoim czasie nazwę sztuka powiatowa [w latach 
80. pojawia się jego świetlica powiatowa w Zakopanem 

– przyp. autorki]. To określenie bardzo precyzyjnie lo-
kalizuje zjawisko...”. Odcinków o estetycznej moder-
nizacji na prowincji jest kilka. Sam nurt sztuki ludowej, 
a raczej diagnoza pewnej propozycji egzystencjalno

-estetycznej, sygnalizowany był już w pionierskim se-
cie jako „rytmy w konstrucjach człowieka” czy zesta-
wianych ze sobą sfotografowanych w trakcie podróży po 
Polsce strachach na wróble. Samo zagadnienie artysta 
zdefiniował w otwierającycm cykl o kulturze ludowej 
fotofelietonie (jego biblioteczka pokazuje, że intereso-
wał go także problem urbanizacji środowisk wiejskich 
i migracji ludności, a także zagadnienie, którego sam 
był beneficjentem: awans społeczny). Edytorsko “No-
tatniki” wpisują się w stosowany przez polskie pisma, 
także “Nową Wieś” od lat 60., life stajl komentowane-
go krótko fotoreportażu (podobny sposób patrzenia na 
sztukę przez pryzmat jej przyrodniczych ekwiwalen-
tów reprezentują w swoich wydawnictwach z lat. 60. 
polscy i francuscy autorzy, których czytał Hasior). Pa-
trząc tylko z perspektywy fotografii jest to dokument. 
Traktowane szerzej, jako sztuka, zebrane w kołowrot-
ki fotoeseje czy ich publikowane fragmenty mogą być 
wpisane w zanużone w konceptualizmie  typologie 
(u Hasiora zorganizowane najczęściej materiałowo albo 
ikonograficznie). Gdy zdigitalizowany zostanie dźwięk 
towarzyszący pokazom „Notaników” w świetlicy po-
wiatowej, być może zaczniemy postrzegać je jako lectu-
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re performance’y. Nie są jednolite estetycznie: w  cyklu 
drugim dominuje realizm. W pierwszym, szczegól-
nie w płaskich pejzażach, traktowanych podobnie jak 
w assamblażach, spotyka się on z romantyczną nutą czy 
wręcz z piktorializmem.  

20 000 diapozytywów powstawało od późnych 
lat 60. (są także wcześniejsze negatywy i odbitki). Nie 
wiadomo dokładnie kiedy - zaczął je układać w sety 
tematyczne. Moje ulubione to prowadzona przez nie-
go lekcja „anatomii ekspresji”. Interesuje go „mate-
ria uboga”, świat przyrody, sztuka – w „Notatnikach” 
śledzimy jego podróże i research. Prowadzi studia nie 
tylko z zakresu plastyki, ale także materiałoznaw-
stwa. W trakcie wykładów podpatrując rzeczywistość 
i wplatając w nią sztukę rozbudza wrażliwość i prowo-
kuje wyobraźnię. Jego postawa to według mnie roman-
tyczny materializm. 

„Notatniki fotograficzne” były pokazywane do-
słownie kilka razy, w wyborze kuratorowanym z na-
ciskiem przede wszystkim na prezentację pasji do-
kumentalisty epoki modernizacji kraju od późnego 
Gomułki po późnego Gierka. Czasem na ich podsta-
wie robiono wydruki, by przybliżyć twórczość same-
go Hasiora wplecioną w przeróżne układy lub zebraną 
jako dokumentacje w osobnych kołowrotkach. Naj-
sensowniejsze – w kontekście uchwycenia samej po-
stawy – jest spojrzenie na jeden wybrany „Notatnik”. 

„Inspiracje” określają horyzont Hasiora, pokazują, co 
go interesowało, jak wyprowadzał swoje idee i w jaki 
sposób je strukturyzował. W obrębie całości wyróż-
niają się interesujące go tematy (jest nawet pornografia). 
Sam siebie wpisuje też w kontekst artystyczny swojej 
epoki, o czym mówiłam m.in. na przywoływanej już 
konferencji. Obok różnych fascynujących rzeczy zgro-
madzonych w Galerii Władysława Hasiora: atlasu Pol-
ski z zaznaczonymi na nim punktami odwiedzonych 
przez artystę pomników, makiety pomnika-kapliczki 
Zwycięstwa dla Zakopanego z wizerunkami Harnasi 
(oraz odmowy stworzenia scenografii do wystawienia 
pomnika walki klas na Podhalu [sic!] na scenie teatru), 
wydanej w Czechosłowacji płyty winylowej z negro spi-
rituals czy nagrań pieśni religijnych ze Wschodu, Li-
stów do Mileny, Laokoona, Płomieni, Życia po miejsku, 
różnych pism dotyczących psychoanalizy, antropologii 
czy zasad muzyki, to „Notatniki” właśnie dają szansę 
by historię Hasiora na nowo napisać, a jego sztukę na 
nowo zobaczyć. 

Odkrywanie Hasiora Ewa Tatar
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Smak zemsty natury
(estetyka asymetrii a nowa 

filozofia przyrody)

Anna Barcz

Żaden nowoczesny projekt nie jest w stanie zahamo-
wać hiperprzedmiotowości katastrofy ekologicznej. 
To dzięki ontologii zorientowanej na przedmiot (OOO 

– Object Oriented Ontology) udało się ustalić, że re-
alność zmian klimatu czy działanie radioaktywnych 
substancji wymyka się ludzkim ramom poznania i ro-
zumienia. U schyłku epoki Antropocenu to, co poj-
mowaliśmy jako naturę staje się groźne i podejmuje 
zemstę. Nie pozostaje nam nic innego, jak chwytać te 
nie-ludzkie, lecz afektywne przejawy za pośrednic-
twem estetycznej asymetrii w sztuce.    

***
Zemsta natury z pozoru nie daje się zoperacjo-

nalizować. Czy ma ona wartość krytyczną, gdy się ją 
przypisuje nie-ludzkim aktorom reprezentującym 
świat natury czy zjawiska przyrody? Czy zemsta zna-
na tak dobrze w ludzkiej kulturze od strony ekspre-
sji emocji, tego, co afektywne i wyraziste, może mieć 
przełożenie na katastrofę ekologiczną i reakcję przy-
rody? Czy możemy metaforyczną „zemstą” okre-
ślać taki rodzaj odwetu, który wydaje się zauważalny 
w postaci niedającej się zahamować denaturalizacji 
i degradacji środowiska, niezrównoważonych zjawisk 
pogodowych, nadprodukcji toksycznych odpadów 
i rakotwórczego promieniowania? Tak postawione 
pytanie o „mściwość” natury nadaje jej podmioto-
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wość i podaje w wątpliwość antropocentryzm współ-
czesnego świata i powszechną, racjonalizującą wiarę 
w mesjańską moc technologii. 

 Swoiście rozumiana podmiotowość przyrody 
daje się wskazać w nowszej fali refleksji ekologicznej, 
która rezygnuje z wysuwania konstruktywnych reform 
i programu naprawczego. Znaczenie tejże przyrody 
uwikłane jest w dialektykę pomiędzy pierwotnym, 
przedchrześcijańskim znaczeniem żywiołu, którego 
nie można w żaden sposób kontrolować a przeżytkiem 
terminologicznej natury – pojęciem, które przestaje 
reprezentować przyrodniczą rzeczywistość. W pro-
jekcie nowoczesności przyroda traktowana jest jako 
zbiór zasobów, jako pozbawiona sprawstwa materia, 
którą się urabia, ustawia, wyzywa – jak pisał Mar-
tin Heidegger w Pytaniu o technikę. Przyroda staje się 
w rozumieniu Heideggera pewnego rodzaju zasobem, 
nie oporującym przedmiotem, który daje podwaliny 
pod technikę. Technika z kolei – powiedzą Adorno 
i Horkheimer w emocjonalnej Dialektyce Oświece-
nia – jest istotą wiedzy w projekcie racjonalizującej 
nowoczesności, która urzeczawia i podporządkowu-
je naturę. Mimo różnych koncepcji przyrody w myśli 
późnonowoczesnej, w końcu dociera ona do katego-
rii kryzysu ekologicznego. Najlepiej widać to w pra-
cy Alternatywne przyrody Phila Macnaghtena i Joh-
na Urry’ego. Nie udaje się autorom wyjść z pewnego 

impasu, w który popadła nie tylko nowoczesna teoria 
filozoficzna, ale i społeczna – impasu polegającego 
na nieadekwatności i nieskuteczności działań, po-
dejmowanych na rzecz jednej lub wielu przyród bądź 
środowisk. Miażdżącym argumentem, wieńczącym 
tę książkę, jest przykład BSE, czyli choroby szalonych 
krów w Wielkiej Brytanii i nieprzystawalności działań 
prowadzonych globalnie i lokalnie na rzecz zarządza-
nia przyrodą. Takie zjawiska jak BSE mogą pogłębiać 
poczucie ryzyka i niepewności wobec przyrody, którą 
nie daje się racjonalnie zarządzać; mogą one również 
wzbudzać strach przed końcem.         

 Koniec albo apokaliptyczne wizje dotyczą-
ce przyszłości również nie są niczym zaskakującym 
w najnowszych publikacjach enwironmentalistów. 
James Lovelock, znany z wprowadzenia do dyskur-
su pojęcia Gai wraz z biolożką Lynn Margulis, na 
oznaczenie ziemi jako żywego organizmu, publiku-
je w 2006 roku The Revenge of Gaia i wyraźnie stawia 
kwestię ocieplania się klimatu jako znamiona kresu 
i przejaw walki ze strony ziemi. Podobnie czyni to 
Fred Pearce w The Last Generation, wydanej w tym 
samym roku, z podtytułem: How Nature Will Take 
Her Revenge for Climate Change. Tu jednak pojawia się 
pewien problem związany z apokaliptyczną retoryką 

– jest ona najzwyczajniej nieskuteczna i nie wywołuje 
zamierzonego skutku, np. politycznego. Dlatego co-
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raz więcej uczonych zwraca się ku innym sposobom 
zaangażowania, wśród których wyróżnia się sztuka. 

Zemsta natury jest pojęciem przede wszystkim 
estetycznym. Dodatkowo określiłabym ją pojęciem 
chytrym, z porządku przemieszczania się mimesis; 
raczej dotyczy tego, co przyrodę naśladuje, wkrada 
się, jak torebki foliowe przypominające meduzy na 
zdjęciach Norberta Wu, lecz wkrada się nie niewin-
nie, tylko w sposób ingerujący w pewien przyrodni-
czy ekosystem, gdy torebki przypominające meduzy 
stają się pożywieniem żółwi czy albatrosów na Pacy-
fiku. Podobnie na estetyzujących fotografiach-kola-
żach z serii Soup, artystka Mandy Barker pokazuje, że 
plastik i jego konfiguracje nie mają granic, jak ocean, 
który je przechowuje. Widzimy artefakty o różnych 
formach, kolorach i kształtach, lecz czy są one pięk-
ne? Mimo narzucającej się estetyczności tych obra-
zów, chciałabym wprowadzić pewne nasuwające się 
tu określenie, którego używa Tim Morton w książce 
Hiperobjects, a mianowicie wytworów i odpowiedzi 
estetyki w czasach asymetrii. Asymetria z grubsza po-
lega na tym, że nie jesteśmy w stanie opisać, czy jak-
kolwiek dyskursywnie uchwycić przedmiotów, które 
nas otaczają i na nas oddziałują, ale musimy niejako 
zestroić się z nimi, ponieważ to one – z istoty  nieczy-
telne – są źródłem jedynych przejawów hiperrealności 
i tego, co pozostało po naturze. Z jednej strony este-

tyka w czasach asymetrii może być częścią tzw. eko-
estetyki, czyli wychodzącej poza tradycyjne kategorie 
estetyczne i łączącej się z innymi dziedzinami wiedzy 
o świecie; estetyki nie tylko konceptualnej, ale i ana-
litycznej, czy krytycznej, interwencyjnej w odniesie-
niu do zastanych dyskursów (por. Malcolma Milesa 
Ecoaesthetics). Z drugiej strony – pozwala ona zaryso-
wać ramy natury, która wymknęła się spod kontro-
li i jawi się od strony niepodporządkowania w planie 
antropocentrycznego gospodarowania zasobami zie-
mi. Albo jeszcze inaczej – natura ta, która wychodzi 
jedynie na powierzchnię, jest chytra, albowiem nie 
jest już tą naturą odziedziczoną w enwironmentalnym 
dyskursie nowoczesności. Jest pustym pojęciem, któ-
re nie rezonuje dawnych znaczeń i mści się za odebra-
nie jej roli nieuchwytnego i niedającego się zarządzać – 
żywiołu. Zemsta – jak widać w pracach Wu czy Barker 

– może być piękna i przerażająca zarazem, i wydaje mi 
się, że właśnie o to chodzi w nurcie estetyki opowia-
dającej o doświadczeniu natury post-nowoczesnej, 
której nie da się ani uratować, ani ochronić, ponieważ 
to ona burzy zastane porządki i jest – jak nigdy – nie-
przewidywalna. 

 Dlatego Morton wprowadza pojęcie hiper-
przedmiotów, czy megaobiektów, takich które wy-
kraczają poza ludzką czasoprzestrzeń w sensie geo-
logicznym, klimatologicznym, czy ekologicznym. 

Anna BarczSmak zemsty natury
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Mimo, że jest to namysł prowadzony pod wpływem 
ocieplania klimatu i skutków katastrofy ekologicznej, 
których mimowolnie doświadczamy – nie ma pozy-
tywnego przesłania, ani nie wpisuje się w projekt na-
prawczy, jak inne dotychczasowe książki, które pro-
ponowały reformy związane z ograniczeniem emisji 
gazów cieplarnianych. Sceptycyzm najpoważniej do-
szedł do głosu w Polityce natury Bruno Latoura z 2004 
i stał się próbą nie tylko teoretycznego przetasowania 
w podejściu do tego, co określamy mianem przyro-
dy i ekologii w ekskluzywistycznej wersji społeczeń-
stwa. Inkluzja tego, co przyrodnicze i pozaludzkie 
jest niemożliwa z uwagi na dogmat demokratycznej 
reprezentacji i wykluczenia ze wspólnoty mówiących, 
dlatego Latour proponuje przebudowę systemu po-
lityczno-społecznego od podstaw, od ufundowania 
na nowo demokracji. Morton nie kontynuuje jednak 
wątków sceptycznych, lecz stara się analitycznie po-
kazać zmiany globalne, ową nieubłagalność natury za 
pomocą czegoś, co określa mianem wieku asymetrii. 
Megaobiekty nie dają się bowiem ująć w żadne me-
tajęzykowe struktury. Sztuka, która ma do czynienia 
z hiperprzedmiotami musi koniecznie zdawać relację 
z ich nieuchwytności, dziwności, ale i intymności ich 
przekazu. Stąd też poszukiwania w ramach ontolo-
gii zorientowanej na przedmiot, która szuka języka – 
choć nieholistycznego, lecz estetycznego – by oddać 

wrażenie realności przedmiotów nieantropocentrycz-
nych, ale materialnych i fizycznych, którymi są klimat, 
radioaktywne odpady czy wybuchy na słońcu. Wpływ 
Antropocenu jest taki: nie jesteśmy reżyserami tego 
przedstawienia, choć wciąż stosujemy racjonalizu-
jące strategie, np. na poziomie języka wolimy mówić 
o zmianach klimatu, aniżeli o globalnym ociepleniu. 
I bez względu na to, jak interpretujemy naukowe fak-
ty, idea romantycznej natury, podziwianej i zadziwia-
jącej, którą ustawiliśmy za szybą estetycznego ekranu, 
doszła do kresu. 

 Jesteśmy w sytuacji – powiada Morton – w któ-
rej niemożliwe jest utrzymanie estetycznego dystansu. 
Ów dystans był głównym motorem dotychczasowych 
koncepcji Natury. Dlatego hiperprzedmioty są bliżej, 
niż nam się wydawało, a dowody na ich istnienie są 
od dawna zanieczyszczone, albo – dowodów jest zbyt 
wiele. Stąd bierze się potrzeba estetyzacji, wizualiza-
cji czegoś, o czym ludzie nie chcą myśleć, ale daliby 
się wciągnąć, bowiem jest to przestrzeń, którą trud-
no ominąć. Jednym z takich przykładów są projekty 
dźwiękowe Francisco Lopeza, np. La Selva z lat 90., 
kiedy Lopez nagrał amazońską przyrodę podczas pory 
deszczowej. Według Mortona to przykład immersji 
dźwięków, które znoszą dystans i niepokojąco zbli-
żają do hiperprzedmiotowego nadmiaru dżungli. In-
nym przykładem jest seria Mesocosms Mariny Zurkow 
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– połączenie animacji i performansu. „Mesocosm” to 
w terminologii nauk przyrodniczych wydzielenie ja-
kiegoś kawałka ekosystemu, wyizolowanie w celach 
badawczych. Jednak instalacje Zurkow pełne są niepo-
koju. Pomiędzy wynaturzone motyle czy ptaki z ksią-
żek do kolorowania, artystka wplata  przemysłowe ar-
tefakty i elementy świadczące o upozorowanej ludz-
kiej kontroli (ludzie w zabezpieczających przed pro-
mieniowaniem skafandrach). Z opisów dowiadujemy 
się, że pozorny staw to tak naprawdę lej ropy naftowej 
mieszczący się na łonie przyrody, a nad nim kołują to-
rebki foliowe zakrywające przelatujące ptaki. Zasto-
sowanie animacji wzmacnia poczucie niebajkowości 
przedstawionego świata, mimo użytej formy i barw. 
W tle pojawiają się niby zwyczajne zjawiska pogodo-
we, pada deszcz, pokazują się gwiazdy, ponieważ są 
powtarzalne i zakrywają istotę pozbawionej tajemni-
cy natury. Sztuka, która powstaje na bazie czegoś, co 
można określić mianem utraty pewnego marzenia czy 
utopii, i która odsłania naturę pozbawioną naiwnych 
korzeni może być niebezpieczna. Można też ją okre-
ślać mianem spekulatywnego realizmu. 

 W 2008 roku Latour zaprosił Olafura Eliassona 
do Paryża, by artysta opowiedział o swoich projektach 
artystycznych. We wprowadzeniu do tego spotkania, 
którego tytuł brzmiał „The Sun has no money”, Lato-
ur posłużył się sformułowaniem mającym pasować do 

eksperymentów Eliassona w przestrzeni, mianowicie: 
natura postrzegana jest jako oikos. Jednak szczegól-
nie ciekawy w kontekście estetycznej poetyki „ze-
msty natury” i przeczący przyrodzie pojmowanej jako 
oikos jest The Weather Project z 2003 roku zainstalowa-
ny w przestrzeni Turbine Hall Tate Modern w Londy-
nie. Eliasson posłużył się w nim dość prostymi środ-
kami, na które sam wskazywał, wykorzystując indu-
strialny interior Turbine Hall. Zamontował ogromny 
plafon, który pokrył żółtą powłoką, a halę wypełnił 
sztuczną mgłą. Na górze zaś umieścił ogromne lustro, 
by zwiedzający z dołu mogli się widzieć na górze. Dla-
tego wiele osób kładło się na ziemi, tworząc rozma-
ite figury z własnych ciał. Artysta w wypowiedziach 
na temat tej instalacji podkreślał, że nie chodziło mu 
o żaden żart czy złośliwe naigrywanie się z publicz-
ności, o co był posądzany, tylko o wykorzystanie tej 
przestrzeni dla projektu, wpisującego się w dyskusję 
o ocieplającym się klimacie. Istotny jest w nim kom-
ponent mgły, nieczytelności, rozmazania granic, ale 
i perspektywa zbiorowa, możliwość przejrzenia się 
w lustrze, w przestrzeni organizowanej przez światło 
przypominające słońce. Zaletą tego projektu jest jego 
otwarty na interpretacje charakter i estetyka pewnego 
złudzenia, doprowadzającego widza do uczestniczenia 
w pewnej zbiorowości kresu, kończenia się pewnego 
świata,  ale nie histerycznie tylko powolnie, w pew-
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nego rodzaju uśpieniu, mimowolności, leniwie i bez 
pośpiechu. 

  
***

W kontekście tych prac zemsta natury nie wy-
daje się tylko estetyczną fikcją, ale swoistą strategią 
artystyczną, która wypreparowywuje z doświadcze-
nia natury jej chytrość i nieprzewidywalność. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie ingerencje w to, co 
dawniej określaliśmy mianem naturalnego ekosyste-
mu. Dzisiaj powiemy, że ekosystemy są albo skażo-
ne albo kontrolowane w rezerwatach. Wydawałoby 
się, że nie ma już dzikiej przyrody. Z drugiej strony, 
w teorii OOO powraca nieantropocentryczna i hiper-
przedmiotowa natura czegoś, co nie może być nawet 
przedmiotem naszej myśli, ale zarazem zmienia sztu-
kę i doświadczenie. Bawi się romantycznym pojęciem 
natury, rozmyślnie rozmontowując wszelkie nadzieje 
na przetrwanie, rozsmakowana w zemście.    
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Bez tytułu
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Kapitał fantomowy 
Agnieszka Kurant

Paradoksalnie, idea dematerializacji dzieła sztuki, 
wieszczona w latach 60-tych i 70-tych przez koncep-
tualistów, jest realizowana de facto dopiero w późnym 
kapitalizmie rozumianym jako kapitalizm kognitywny 
(wraz z kapitałem wirtualnym, handlem długami, pracą 
niematerialną oraz gospodarkami wielu krajów, które 
są  oparte w dużej mierze na zyskach z praw autorskich 
i patentów). Gospodarka światowa ulega stopniowej 
dematerializacji i w coraz większej ilości krajów rozwija 
się głównie za sprawą dwóch sektorów: finansów i tzw. 
copyright industries, czyli gałęzi gospodarki kreatyw-
nej (łącznie z produkcją oprogramowania komputero-
wego). Jednym z najbardziej pożądanych produktów 
staje się (niekoniecznie prawdziwa) informacja. Staje 
się też ona często walutą. Procesom tym towarzyszy 
dematerializacja pieniądza: zaledwie około 30 procent 
cyrkulujących na świecie pieniędzy ma namacalną po-
stać banknotów lub monet. Pozostałe 70 procent ma 
charakter czysto wirtualny. Rzeczywistość w coraz 
większym stopniu ufundowana jest na bytach fantomo-
wych. Współczesny pieniądz jest widmem. Okazuje się, 
iż jedyną ekonomią, która jest w stanie uchwycić jego 
naturę jest ta, do której teoretycy kultury sięgają, gdy 
mówią o widmach, duchach i złudzeniach, czyli eko-
nomia libidalna*.

* Jan Sowa, Dług czyli widmo bogactwa, w: http://phantomlibrary.
com/index.php?/tekstytexts/jan-sowa/
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Od kilku lat rozwijam serię projektów zwią-
zanych z moim zainteresowaniem zjawiskami cha-
rakteryzującymi kapitalizm kognitywny. Zjawiska te 
określam jako „kapitał fantomowy” – niematerialne, 
niewidzialne, często fikcyjne, fantomowe lub głęboko 
ukryte byty i procesy, które zyskują wartość i znacze-
nie w ekonomii późnokapitalistycznej i współczenej 
polityce. Wiekszość moich projektów oparta jest na 
analizie dychotomii pomiędzy pozorną poetyckością 
i konceptualną lekkością niektórych zjawisk w kapi-
talizmie kognitywnym oraz kryjącym się za nimi fak-
tycznym horrorem kapitalistycznego wyzysku, mani-
pulacji i spekulacji.

W moich projektach badam również rozma-
ite formy inteligencji zbiorowej – od crowdsourcingu 
i pracy niewidzialnej do ewolucji i mutacji memów. 
Interesują mie ukryte formy niewidzialnego wyzysku 
w pracy cyfrowej. Klikajac lubię” na Facebooku lub 
szukając banalnej informacji w przeglądarce Google, 
wykonujemy de facto pracę, której nie jesteśmy świa-
domi. Ta cyfrowa, niewidzialna praca przynosi zyski 
nie nam, lecz gigantycznym korporacjom. Ocenia się, 
iż przeciętny użytkownik Facebooka przynosi tej kor-
poracji okolo 14 dolarów zysku rocznie. Jest to zysk 
(a właściwie wyzysk) z niewynagrodzonej pracy niewi-
dzialnej zwanej często Playbor – play + labour (rozryw-
ka połączona z pracą), nieustannie wykorzystywanej 

poprzez sprzedaż naszych prywatnych danych do kor-
poracji reklamowych. Wszyscy nieustannie nieświa-
domie wykonujemy niewidzialną pracę przynoszącą 
kumulowane zyski światowym korporacjom. Wszyscy 
nieświadomie generujemy niewidzialny „kapitał fan-
tomowy”. 

Kapitał fantomowy jest cyklem prac będących 
efektem moich kilkuletnich badań w zakresie różno-
rodnych zagadnień i problemów współczesnych, takich 
jak praca niematerialna oraz praca niewidzialna, kapi-
tał wirtualny, jak również inteligencja zbiorowa, emer-
gencja, autorstwo hybrydalne. Interesuje mnie także 
zmieniający się status przedmiotów oraz złożone rela-
cje pomiędzy ich autorstwem, produkcją, aurą, obie-
giem  i wartością. 

Jednym z pierwszych projektów powstałych 
w tym cyklu były Mapy wysp fantomowych pokazane 
ostatnio na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie.  Praca oparta jest na wyszukaniu przeze 
mnie terytoriów, które w historii kartografii pojawiły 
się na ważnych politycznych mapach, chociaż w rze-
czywistości w ogóle nie istnieją. Przyczyną pojawienia 
sie tych „fantomowych” wysp były najczęściej obser-
wowane przez żeglarzy fatamorgany, jak rownież ma-
nipulacje i oszustwa ekspedycji kolonialnych, które 
w celu uzyskania dodatkowych funduszy od rządów 
swoich krajów umieszczały na mapach fikcyjne wy-
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spy i udawały, iż je odkryły. Te zmyślone, nieistnieją-
ce terytoria były często przedmiotem jak najbardziej 
realnych transakcji finansowych pomiędzy różnymi 
krajami, a kilka z nich doprowadziło do poważnych 
konfliktów politycznych czy niemal  wojen. Przez set-
ki lat na mapach pojawiło się wiele wysp fantomowych, 
a ostatnie zniknęły dopiero wraz z rozwojem fotografii 
lotniczej w latach 40-tych XX-go wieku. Jak się oka-
zuje fikcje, spekulacje i widma znajdują się u źródeł go-
spodarki kapitalistycznej oraz polityki od zawsze. 

Kolejnym ważnym projektem cyklu jest Wid-
mowa biblioteka — materializacja fikcyjnych książek 
wymyślonych przez autorów takich jak: Stanisław Lem, 
Philip K. Dick, Roberto Bolaño, czy Jorge Luis Borges. 
Pozyskałam dla tych fikcyjnych książek kody kresko-
we i numery ISBN w celu nadania im ekonomicznej 
tożsamości. Treść fantomowych dzieł została dokład-
nie opisana przez przywołujących je pisarzy, będących 
jednocześnie ich ukrytymi autorami. Książki te stano-
wią zatem być może pewien zamrożony, śpiący kapi-
tał symboliczny lub może wrecz kapitał realny, który 
mógłby wypłynąć z ich faktycznego napisania i wyda-
nia. Interesują mnie kwestie dotyczące skomplikowa-
nego hybrydalnego autorstwa oraz statusu i wartości 
projektów potencjalnych, wymyślonych, ale niezre-
alizowanych; niezarejestrowanych patentów na po-
tencjalne, nie napisane nigdy teksty. Zaprosiłam więc  

pisarzy do napisania fikcyjnych książek i w miarę jak 
będą one powstawały, będę zastępowała czyste obecnie 
kartki książek w mojej instalacji – rzeczywistymi pu-
blikacjami realizującymi ten potencjalny kapitał. 

Problematykę hybrydalnego autorstwa oraz in-
teligencji zbiorowej i emergencji porusza cykl prac 
A.A.I  odwołujący się  również do koncepcji sztucznej 
inteligencji oraz do kwestii pracy niewidzialnej. Wdro-
żenie w życie sztucznej inteligencji może zająć setki lat, 
jednak już teraz możemy symulować do pewnego stop-
nia inteligencję zbiorową. Rewolucja lub rozchodzenie 
się memu w społeczeństwie pojawia się w podobny, 
emergentny sposób, w jaki pojawia się myśl w ludz-
kim umyśle. Wiele współczesnych badań naukowych 
zajmuje się symulacją sieci neuronów w mózgu, wyko-
rzystujac do tego mechanizmy, jakie można zaobsero-
wać w strukturze sieci ludzi używających komputerów 
(tzw. human assisted computation). Inspirowany tymi 
badaniami projekt A.A.I (Artificial Artificial Intelli-
gence) jest zrealizowany przy udziale żywych termitów, 
które podobnie jak ludzie należą do jednego z niewielu 
gatunków, które wykształciły w procesie ewolucji spo-
łeczeństwo robotnicze oparte na podziałach klasowych. 
Termity zamieszkujące Afrykę czy Australię budu-
ją gigantyczne kopce wyglądające jak monumentalne 
budowle wzniesione przez jakieś rzeczywiste społe-
czeństwo: kształtem przypominają Kambodżańskie 
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świątynie Angkor Wat, piramidy egipskie lub Sagrada 
Familia w Barcelonie. Postanowiłam doprowadzić do 
ekstremum idee outsourcingu (zlecania na zewnątrz). 
Dokonałam więc outsourcingu moich rzeźb do inne-
go gatunku, dając termitom alternatywne materiały 
jako budulec do konstrukcji kopców. W porozumieniu 
z entomologami z Universytetu Harvarda i Universi-
ty of Florida, zamiast ziemi I gliny terminy otrzymały 
kolorowe piaski, drobinki złota i kryształów. W efekcie 
powstały kolorowe hybrydalne rzeźby autorstwa kolo-
nii termitów złożonych z milionów owadów-robotni-
ków. Postanowiłam wykorzystać niewidzialną pracę 
nieświadomego niczego społeczeństwa na wpół ślepych 
termitów w podobny sposób, w jaki wykorzystywana 
jest nieustannie nasza niewidzialna cyfrowa praca wy-
konywana podczas wyszukiwania haseł w Google lub 
używania mediów społecznościowych.

Kolejny projekt w serii – Koniec Podpisu (The End 
of Signature) zostanie zrealizowany na fasadzie Muzeum 
Guggenheima w Nowym Jorku w czerwcu 2015 roku. 
Projekt związany jest z moim zainteresowaniem hybry-
dalnym autorstwem, eksploatacją inteligencji zbiorowej 
i kumulacją energii niewidzialnej siły roboczej. Intere-
suje mnie wiszący nad naszą epoką kres indywidualne-
go autorstwa. Wiedza i praca coraz częściej wytwarzane 
są przez samoorganizujący się, skomplikowany system 
kolektywnej inteligencji, bazującej na milionach mi-

krozadań i mikrodecyzji, podejmowanych przez mi-
liony nieznających się ludzi, komunikujących się przez 
internet. Wikipedia i platforma Amazon Mechanical 
Turk oparte są na skomplikowanym autorstwie wielości. 
Twórczość artystyczna i kreowanie wartości w sztuce 
podlegają mistyfikacji. Działają one w oparciu o jeden 
z głównych mitów obrastających sztukę: ideę kreatyw-
ności jako indywidualnego procesu oraz absolutyzację 
i fetyszyzację pojedynczego autora. W mojej pracy sta-
ram się zwrócić uwagę na twórczość jako produkt in-
teligencji zbiorowej i złożonych, nielinearnych proce-
sów. Koniec Podpisu to praca spajająca podpisy tysięcy 
widzów odwiedzających Muzeum. Zebrane wcześniej 
podpisy zostaną przekształcone w jedną syntetyczną 
formę za sprawą oprogramowania stworzonego przeze 
mnie wraz z profesjonalnymi programistami. Powstały 
w ten sposób podpis zbiorowy będzie rzeźbą w formie 
neonu, którego barwny strumień będzie przepływał 
od lewej do prawej strony, imitując gest pisania. Mu-
zeum Guggenheima będzie podpisywane palimpsesto-
wo, wciąż na nowo, przez gigantyczną niewidzialną 
rękę. Podpis będzie nieustannie pojawiał się i znikał. 
Praca nawiązuje do notatki, którą w 1916 roku zapisał 
w swoim zeszycie Marcel Duchamp – idei podpisania 
budynku Woolworth w Nowym Jorku jako ready made. 
Kwestia autorstwa jest być może jedynym parametrem 
sztuki, którego Duchamp nie podważył lub nie zdekon-
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struował w swojej twórczości. Nawet używając pseu-
donimów R.Mutt lub Rose Selavy, Duchamp był osta-
tecznie indywidualnym i tradycyjnym autorem  swoich 
prac w charakterystyczny dla modernizmu sfetyszy-
zowany sposob. W XXI wieku staje się jasne, że poje-
dyncze, indywidualne autorstwo jest czymś, co ulega 
stopniowej erozjii i hybrydyzacji, i być może kiedyś  
zaniknie, choć tak fundamentalna zmiana brzmi jak 
scenariusz science-fiction. Jednak patrząc na procesy 
inteligencji zbiorowej, które pozwalają na rozwój plat-
form takich jak Wikipedia, gdzie nad jednym projek-
tem współpracują tysiące nieznających się ludzi z całego 
świata, a efekt wyłania się w sposób emergentny, mo-
żemy sobie wyobrazić hipotezę końca indywidualnego 
autorstwa. Wraz ze stopniowym zanikiem odręcznego 
pisma, które jest stopniowo zastępowane wystukiwa-
niem tekstu na klawiaturach, tabletach i smartphonach, 
pojedyncze autorstwo może zostać całkowicie zastą-
pione przez inteligencję zbiorową, opartą na milionach 
ludzi wykonujących mikro-zadania, które zsumowa-
ne razem doprowadzą do powstania dzieł opartych na 
hybrydalnym autorstwie tysięcy twórców. Takie dzieła 
bez autorów, oparte na inteligencji zbiorowej powsta-
ły już tysiace lat temu. Zarówno Biblia jak i mitologie 
oparte były przecież na przekazywanych ustnie histo-
riach, które zmieniane były przy każdej okazji przeka-
zania opowieści dalej. Nie można wskazać nikogo kto 

byłby potwierdzonym pojedynczym autorem tych tek-
stów. Ich forma jest rownież w pewnym sensie efektem 
kuli śnieżnej lub zabawy w głuchy telefon. Część mojej 
instalacji stanowi także maszyna Autopen wykonują-
ca niezliczoną ilość mechanicznych podpisów tworząc 
repliki tego samego podpisu zbiorowego. Autopen to  
maszyna, która została wynaleziona na początku XIX 
wieku dla m.in. Thomasa Jeffersona w celu możliwo-
ści wykonywania dużej ilości identycznych odręcznych 
podpisów, w przypadku gdy chciano sporządzić dużą 
ilość identycznych dokumentów udających, iż zo-
stały odręcznie podpisane ludzką ręką danego autora. 
W przypadku The End of Signature robotyczne ramie 
wykonuje nieskończoną ilość wspomnianych wyżej 
podpisów zbiorowych na pustych kartkach papieru. 
Całkowicie identyczne odręczne podpisy nawiązują do 
idei rozproszonej niewidzialnej władzy oraz kwestii 
pracy wielości (labour of the multitude).  

Zainteresowanie dziełami bez autorów dopro-
wadziło mnie do realizacji kolejnego projektu opartego 
na widmach kapitalizmu: Phantom Estate. Pomyślane 
jako inteligentne dzieło sztuki, które zachowuje się jak 
żywy organizm, Phantom Estate jest propozycją mu-
zeum dzieł widmowych, dzieł bez autorów. Inspiro-
wany licznymi anegdotami krążącymi na temat rodzin 
zmarłych artystów, które kończyły lub fabrykowały nie 
skończone lub ledwo zaczęte dzieła swoich współmał-
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żonków projekt, bada ile fikcji, spekulacji, manipulacji 
oraz fałszerstw obecnych jest w dziedzictwach pozosta-
wionych przez artystów (artist estates). Podczas zbiera-
nia danych dowiedziałam się na przykład, że po śmierci 
Marcela Broodthaersa wdowa po nim oraz jego córka 
pozbierały luźne notatki, fotografie, szkice pomysłów 
etc. wykonane przez Broodthaersa przed śmiercią, lecz 
nie będące skończonymi pracami artystycznymi i wy-
stawiały je jako kolejne, rzekomo cudownie odnale-
zione dzieła Broodthaersa. Podobnych fałszerstw i ma-
nipulacji dokonwyało wiele rodzin zmarłych artystów 
konceptualnych, gdyż w ich przypadku trudno czę-
sto odróżnić skończone prace od luźnych przymiarek, 
szkiców i notatek. Zastanowiło mnie jaki jest status 
tych sfabrykowanych prac będących np. tylko w 30% 
dziełem Broodthaersa. Postanowiłam pójść o krok dalej. 
Wykonałam długi i żmudny reaserach w poszukiwaniu 
jeszcze bardziej fantomowych dzieł autorstwa  artystów 
konceptualnych, których twórczość była dla mnie waż-
na, takich jak wspomniany Marcel Broodthaers oraz 
Guy de Cointet, Lee Lozano, Alighiero e Boetti. Prze-
prowadziłam w tym celu wywiady ze współmałżon-
kami, partnerami, przyjaciółmi i współpracownikami 
artystek i artystów. Interesowały mnie prace totalnie 
fantomowe – idee prac wspomniane jedynie w nie-
formalnych rozmowach z partnerami lub przyjaciółmi, 
bez świadków. Idee te były często wynikiem wzajem-

nej inspiracji kilku rozmówców lub jedynie przelotny-
mi pomysłami. Nie mniej jednak, według absurdalnej 
logiki późnego kapitalizmu oraz logiki funkcjonowania 
niektórych estates, być może te przelotne, niezrealizo-
wane pomysły posiadają już jakąś symboliczną, a nawet 
realną wartość. Często przefiltrowane i zniekształcone 
przez wspomnienia osób, z którymi przeprowadziłam 
wywiady, dzieła te nie mają skonkretyzowanej for-
my ani treści, w końcu nigdy nie powstały. Nie ma do 
nich szkiców ani notatek. Są fantomami pozbawiony-
mi fizycznej formy, certyfikatu, dokumentacji, które 
w sztuce konceptualnej zastępowały często niewidzial-
ne rzekomo dzieło. Nie mogą zatem ulec utowarowie-
niu. Postanowiłam zmaterializować te widmowe dzieła. 
W oparciu o opowiedziane mi historie dotyczące prac, 
które nigdy nie powstały, bazując tylko na przelotnie 
wspomnianych ideach, zrealizowałam np. drabinę Guy 
de Cointeta – projekt, nad którym Cointet pracował 
pięć lat przed tym jak wystawił pierwsze swoje skoń-
czone prace. Drabina była pierwszą próbą użycia kodu 
kolorów jako szyfru, który artysta zaczerpnął z inspi-
racji wieloletnią pracą swojego ojca z semaforem w ma-
rynarce wojennej. Drabina miała szczeble umiejsco-
wione w różnych odległościach od siebie i pomalowane 
na podstawowe kolory. Był to pierwszy rodzaj szyfru 
jaki Cointet użył około 1965 roku. Jego pierwsze zna-
ne prace datowane są jednak o 5 lat później. Nie istnieje 
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żaden fragment tej fantomowej drabiny, żadne jej szki-
ce, notatki ani zdjęcia. O jej istnieniu dowiedziałam się 
od osób, które odwiedziły Guy de Cointeta w tym cza-
sie w jego mieszkaniu i widziały drabinę na własne oczy. 
Jest to zatem dzieło widmowe.

Inną fantomową pracą był wiatrowskaz Alighie-
ro e Boettiego. Pierwsza żona Boettiego opowiedzia-
ła mi historię, jak któregoś dnia przy śniadaniu Boetti 
podzielił się z nią pomysłem zrobienia swojego auto-
portretu w formie wiatrowskazu. Nigdy jednak pomy-
słu nie wcielił w życie. Może zapomniał? Wykonałam 
zatem tradycyjny wiatrowskaz z wyciętym profilem 
sylwetki Boettiego na wzór innych jego autoportretów. 
W jakim stopniu praca ta ma wartość jako dzieło Boet-
tiego? W połowie? A może tylko w 20 procentach? 

Widmowe prace, które stworzyłam złożyły się na 
muzeum dzieł fantomowych – moją propozycję mobil-
nego muzeum, które zamiast skończonych sfetyszyzo-
wanych przedmiotów-produktów, wystawia przybli-
żone możliwe formy produktów, których zamierzonej 
dokładnej formy nigdy nie poznamy, gdyż ich autorzy 
już nie żyją. Phantom Estate ma formę platformy-wi-
tryny, która nieustannie zmienia kształt oraz porusza 
się po całym muzeum, w którym jest wystawiona ni-
czym żywy organizm.

Tytuł jednej z moich ostatnich wystaw brzmiał 
Exformation. Exformation to termin, który został wy-

myślony dla określenia odrzuconych, celowo pomi-
niętych informacji - niematerialnych danych będą-
cych jednocześnie zasadniczymi i decydującymi przy 
tworzeniu współczesnych narracji. Nieznanych nie-
wiadomych (unknown unknowns) wiedzy. Chciałam 
przywołać temat „negatywu” informacji, gdyż obszar 
informacji ukształtowany jest przez to, co odrzucone, 
przez informacje pominięte celowo. Historia opiera 
się na tym, co zostało z niej wycięte. Nauka złożoności 
ukuła dla tego zjawiska termin „cichy bohater” (silent 
hero). Cichy bohater to ktoś, kto jest niezbędny, aby 
na przykład zaistniało jakieś ważne odkrycie nauko-
we, ale świat nigdy o nim nie usłyszy. Rzesza anoni-
mowych naukowców, którzy pracowali nad poszuki-
waniem tego, co zostało ostatecznie odkryte i nazwane 

„cząstką Higgsa”, również przyczyniła się do progresu 
tych badań, ale nagrodę Nobla dostaje tylko jeden od-
krywca. Machina, jaką jest świat sztuki i kultury też 
uzależniona jest od tysięcy ludzi, którym nie udało się 
wyjść z cienia - pisarzy z ich nieopublikowanymi po-
wieściami, artystów, którzy nie odnieśli sukcesu i któ-
rych prac nikt nie widział. To oni kupują czasopisma, 
karty członkowskie muzeów, uczęszczają na projekcje 
czy pokazy. Są niezbędni dla istnienia tego przemysłu. 
Interesuje mnie niewidzialna rzeczywistość cichych 
bohaterów, którzy muszą istnieć, aby przemysł się roz-
wijał. Interesuje mnie również niewidzialna ekonomia 
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idei, które drzemią niezrealizowane, fantomy pro-
dukcji kapitalistycznej. W Exformation skupiłam się 
właśnie na tym, jak fantomy, fikcje i magia wpisują się 
w ekonomię i wpływają na nią. Exformation składa się 
z fantomów, które często nawiedzają naszą rzeczywi-
stość. Chciałabym przywrócić do życia tę drugą, nega-
tywową, „eksformacyjną” rzeczywistość.

Największym projektem zrealizowanym w ra-
mach serii Kapitał fantomowy jest Cutaways – film 
krótkometrażowy zrealizowany przeze mnie w zeszłym 
roku we współpracy ze znanym amerykańskim monta-
żystą filmowym – Walterem Murchem. Film oparty jest 
na badaniu, jekie przeprowadziłam w poszukiwaniu 
postaci całkowicie i bez śladu wyciętych w ostatecznym 
montażu z ważnych filmów fabularnych. Znalazłam 
około 200 takich postaci, z których wybrałam trzy, do-
prowadzając do ich spotkania w jednym nowym filmie. 
Postaci, które wybrałam zostały wycięte w ostatecznym 
montażu z filmów Znikający Punkt  (aktorka Charlotte 
Rampling), Rozmowa Coppoli (aktor Abe Vigoda) oraz 
z filmu Pulp Fiction (aktor Dick Miller). Wycięci wie-
le lat temu aktorzy zgodzili się na udział w moim filmie, 
pozwalając na rzeczywiste spotkanie trzech bohaterów, 
wyciętych z trzech różnych filmów - w jednym miejscu 
i czasie. Napisałam scenariusz łączący te trzy postaci 
w jedną narrację. Film analizuje kwestię montażu jako 
narzędzia politycznego oraz przedstawia portret rów-

noległej rzeczywistości ludzi „wyciętych” z systemu, 
z historii i ekonomii. Interesuje mnie kwestia niewyna-
grodzonej pracy niewidzialnej oraz faktu, iż prawa au-
torskie obejmują również odrzucone materiały i „śmie-
ci”. Film Cutaways nie jest już tylko historią trzech fan-
tomowych postaci wyciętych bez śladu w montażu, lecz 
również historią trzech praw autorskich, trzech bytów 
fantomowych.
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Agnieszka Kurant, Mapy wysp fantomowych
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Agnieszka Kurant, kadry z filmu Cutaways
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Spotkanie dwóch 
ścian z podłogą

Kuba Bąk

Robert Morris dowiódł, że z prostej formy niekoniecznie 
wypływa proste doświadczenie. Z prostą formą nie musi 
wiązać się tylko chłodny ogląd, zdystansowany namysł, 
wyważone porównanie, ani inna zdawkowa opinia po-
wtarzająca kolejne powtórzenie. Proste sytuacje budzą 
skomplikowane emocje, a silne emocje mogą być ustalo-
ne w prostych formach. 

Podczas Plywood Show (1964), wystawy któ-
ra zapisała się w historii sztuki jako moment fundujący 
minimalizm, Robert Morris wśród siedmiu obiektów 
pokazał Corner Beam (1964) - zawieszoną wysoko nad 
podłogą, pomalowaną na szaro belkę łączącą dwie ściany. 
Morrisowi zależało by wyjąć wszystkie (nie)istotne rela-
cje wewnętrzne obiektu rzeźbiarskiego (narracje, pro-
porcje, wzajemne współzależenie poszczególnych czę-
ści względem siebie i całości) na zewnątrz, przenieść je 
na widza i przestrzeń pomiędzy nim a plejadą obiektów 
przestrzennych. Formy same w sobie nie miały więk-
szego znaczenia, ważniejsze stało się ich oddziaływanie 
i kształtowanie połączenia z percepcją obserwatorów. 
Przestrzeń przestała być ignorowana, wyszła na plan 
pierwszy, podobnie sposób umieszczenia prac: wyso-
kość ich umiejscowienia, wzajemne ustosunkowanie 
jednobarwnych obiektów pozbawionych treści symbo-
licznej. Równie ważna jak zawartość stała się rama, ściana 
oraz układ przestrzeni budowanej wewnątrz pomiesz-
czenia ekspozycyjnego. Z pracą Corner Beam dzieje się 
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coś dziwnego, wbrew przytoczonej wyżej podręczni-
kowej regułce, obiekt odwraca się od widza i kieruje ku 
własnemu, zamkniętemu uniwersum kąta pomieszcze-
nia. To widz miał tworzyć obraz, podczas gdy tutaj ob-
raz zasłania się. Corner Beam odwraca się od widza, nie 
zaprasza i nie zachęca, odmawia udziału w wystawie, nie 
uczestniczy w wielkim performensie anektującym całą 
przestrzeń galerii, wcina się w kąt, odgradzając własne 
pole oddziaływania uciekające z pola widzenia. Morris 
przyznaje, że trakcie pracy nad tymi obiektami był moc-
no nieszczęśliwy*. Jego małżeństwo rozpadło się wywo-
łując specyficzny stan pobudzenia, uwalniając mroczną 
energię kwestionującą możliwość budowania relacji tak 
między ludźmi, jak i między człowiekiem a rzeźbą prze-
mawiającą historycznym językiem. Może właśnie dlate-
go Morris poszedł w kierunku na poły autystycznej prze-
strzeni wykluczającej obecność innego. To, co znalazło 
pełną manifestację w Corner Beam zapowiadało się już 
w Passageway (1961) – zwężającym się tunelu – zbudo-
wanym przez Morrisa z wygiętych płyt, tak, że tkwiący 
wewnątrz człowiek nie widzi co znajduje się przed nim, 
ani za nim. W tunelu tym można jedynie utkwić tak, jak 
w zwykłym kącie. Przestrzeń, gdzie ściśle przylega się 
do martwych materiałów, z jednej strony klinuje, za-
myka w potrzasku, a z drugiej chroni przed innymi. Sy-

* [http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/simon-grant-interview-
s-robert-morris]
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Robert Morris, Corner Beams, 1964
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tuacja może zdawać się przerażająca, ale równie dobrze 
może stanowić wybawienie – zwłaszcza gdy obawiamy 
się innych, zwłaszcza tych, którzy mogą niebezpiecznie 
się zbliżyć. Zarówno zwężający tunel, jak i kąt są przy-
kładami podobnej totalizującej sytuacji przestrzennej, 
w której istnieje tylko obiekt materialny i jego gość. Sy-
tuacji o silnych właściwościach zarówno fizycznych, jak 
i mentalnych, konceptualnych oraz psychologicznych. 
Morrisowi, podobnie jak kolejnym artystom, o których 
wspomnę dalej, udało się stworzyć mikrokosmos, któ-
ry pozwalał poruszać się samotnie wśród rzeczy, reali-
zując solipsystyczny program wyznaczany maksymami 
traktatu logiczno-filozoficznego Wittgensteina: „Je-
stem moim światem”; „Nawiasem mówiąc: przedmioty 
są bezbarwne”; „Każda rzecz jest niejako w przestrzeni 
możliwych stanów rzeczy”; „Przestrzeń tę mogę pomy-
śleć sobie jako pustą, ale nie mogę sobie pomyśleć rze-
czy bez przestrzeni”; „Przedmioty stanowią substancję 
świata. Dlatego nie mogą być złożone”. Trudno pomy-
śleć te frazy bardziej na miejscu.

Wystarczy wspomnieć klasyczne performen-
sy dokamerowe Bruce’a Naumana. Artysta chodzący 
po swoim studio, leżący, podskakujący. Czarno-białe 
wideo filmowane z jednego punktu ustawienia kamery, 
ciało artysty jako materia rzeźbiarska, narzędzie, przy-
czyna i efekt. Przypominając serie z końca lat 60-tych 
rzadko przywołuje się Bouncing in the corner (1968-
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Bruce Nauman, Bouncing in the corner, 1968-69
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1969), film, w którym Nauman rytmicznie odbija się ra-
mionami od dwóch zbiegających się ścian kąta pracowni. 
Z jednej strony wartka akcja wysuwa na pierwszy plan 
czynnik performatywny, z drugiej, hipnotyczny, mia-
rowy ruch wywołuje silny rzeźbiarski efekt falującej for-
my. Mimo, że potencjał afektywny eksperymentalnego 
okresu Naumana poważnie się już wyczerpał, ładunek 
emocjonalny, autystyczna, kompulsywna energia Bo-
uncing in the Corner jest chyba coraz bardziej uderzająca. 
Widzowie wolni od dylematów dyskursywnych, mogą 
dziś swobodnie rezonować z obrazem sprzed blisko 60 
lat. Motyw narożnika po latach powrócił w twórczo-
ści Bruce’a Naumana. Setting a Good Corner (Allegory 
and Metaphor) (1999) pokazuje już zupełnie inną postać. 
Poza kolorem, forma nie zmieniła się, kamera ustawiona 
w jednym punkcie filmuje działającego artystę. Nauman 
buduje przed widzem narożnik drewnianego ogrodze-
nia, na którym zawiesi bramę do swojego rancho w No-
wym Meksyku. Łagodnie elektryzujące barwy roślin-
ności, nieba, koszuli i świdra, perspektywa ustawiona 
na poziomie horyzontu, precyzyjne i nieśpieszne ruchy 
artysty w kowbojskim kapeluszu mogą być odczytane, 
jako apoteoza wiejskiego życia. Podobnie jak w Boun-
cing in the Corner oglądamy powtarzane proste, fizyczne 
czynności, ciało empirycznie doświadczające przestrze-
ni, badające ją, zaznaczające w niej swoją obecność. Sły-
szymy powiewy wiatru, hałas narzędzi, kontemplujemy 
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Bruce Nauman, Setting a Good Corner 
(Allegory and Metaphor), 1999
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rytmiczną pracę. Człowiek przed nami jest obecny, nie 
występuje i nie gra, jego działania nie są symboliczne, 
ale całkowicie nastawione na wykonanie zadania, pod-
porządkowane celowi, jakim jest zbudowanie dobrego 
narożnika. Obserwowana aktywność staje się metaforą 
pracy Bruce’a Naumana: metodycznej, w duchu pro-
testanckiej, opartej na fizycznym procesie mierzenia się 
z najbliższym otoczeniem artysty. Sam dobry narożnik 
z kolei może być odczytany jako alegoria udanego dzieła 
sztuki: formy znaczącej przez swoją obecność w prze-
strzeni, struktury w najmocniejszy sposób półotwartej, 
czyli zarówno otwartej, jak i zamkniętej, zapraszają-
cej do wnętrza i oferującej punkt wyjścia na zewnątrz, 
energetycznie nasyconej i niejednoznacznej, znanej 
i tajemniczej zarazem, powszechnej, lecz ostatecznie 
niezdefiniowanej. Ziemia, słońce, człowiek, wiatr, na-
rzędzie i drewniane belki znajdują spełnienie w dobrze 
wykonanym kącie.

Pod koniec lat sześćdziesiątych Cildo Meireles ba-
dając różne skale i układy podczas tworzenia wizualnych 
form oddziaływania przestrzeni euklidesowej, poprzez 
rysunki i szkice doszedł do konieczności budowania peł-
nowymiarowych układów przestrzennych. Eksplorując 
możliwości współistnienia trzech płaszczyzn, brazylijski 
artysta stworzył Espaços Virtuais: Cantos (1967–8), czy-
li Przestrzenie wirtualne: kąty, czyli serię realistycznych 
makiet typowych wewnętrznych kątów mieszkań. Abs-
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trakcyjna idea pod-miejsca nieaktywnego, w aktywnie 
zamieszkiwanym miejscu, skonkretyzowała się w re-
prezentacji domowych zakątków, z fragmentem pod-
łogi, listwami przypodłogowymi i ścianami pokrytymi 
farbą, tapetą itp. Meireles stworzył abstrakcję kąta przez 
jego imitację i mimo, że trójwymiarowy, nie jest to jed-
nak funkcjonalny plastyczny znak, który można czytać. 
Niełatwo utworzyć w nim żywą sytuację egzystencjalną, 
bowiem próg owych kątów jest nieprzekraczalny. Me-
ireles zainteresował się kątem po wizycie w szpitalu psy-
chiatrycznym prowadzonym przez zakonnice. Spotkał 

tam mężczyznę, który każdego dnia przez przeszło dwa-
dzieścia lat, codziennie po przebudzeniu stawał w kącie 
i tkwił tam aż do wieczora, gdy szedł spać. Zakonnice 
prowadzące przytułek skwitowały to zachowanie jako 
reakcję na bliżej nieokreślone poczucie winy, które kie-
rowało mężczyzną z kąta. W całkiem odwrotnym kie-
runku zadziałał Gordon Matta-Clark w swoim chyba 
najbardziej znanym akcie dzielenia domu na cztery, czyli 
Splitting: Four Corners (1974). Operując na dwukondy-
gnacyjnym budynku mieszkalnym przeznaczonym do 
rozbiórki, Matta-Clark, poczwórnymi sześcioma li-
niami cięcia, od dachu po podłogę, otworzył zamkniętą 
strukturę domu przez odseparowanie czterech szczyto-
wych narożników. Dom został zburzony, pozostały je-
dynie przysłowiowe cztery kąty. Przestrzeń mieszkalna 
została utracona, pozostało coś, co nie jest już ani archi-
tekturą, ani rzeźbą. Wypreparowane kąty nie przecho-
wują żadnych właściwych historii ani wspomnień z za-
mieszkiwania budynku, z którego pochodzą. Żadnego 
poczucia winy.

Podczas wystawy Life Size Shadow (2013), Piotr 
Łakomy pokazał Untitled xyz, (2013) – negatyw kąta - 
pospawaną z aluminiowych profili, lekką, trzyelemen-
tową klatkę dopełniającą narożnik. Kąt wewnątrz po-
mieszczenia, czyli przestrzeń styku dwóch prostopad-
łych ścian i podłogi po raz kolejny ukazała się jako miejsce 
specjalne, nasycone energetycznie i znaczeniowo, cho-
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ciaż pozbawione oficjalnej mitologii. Do kąta idzie się za 
karę, w bokserskim ringu narożnik jest przedsionkiem 
klęski, to samo oznacza kozi róg. Łakomy zrobił mini-
malną interwencję, dopełnił kąt metalowym rysunkiem 
przestrzennym, odseparował go, ochronił i zaznaczył 
delikatnym planem. Mikro-architektura artysty jest 
absurdalna z pozycji typowej architektury wnętrz, któ-
ra lekceważy narożniki, zazwyczaj pozostawia je puste, 
jako miejsca nie dziania się, albo wymazuje wtykając tam 
jakiś mało znaczący mebel, stolik, ewentualnie rzeźbę. 
Środek jest ważny, ściany są ważne, a kąty pozostają bez 
znaczenia. Architektura, myśląca bryłą i funkcją, unika 
kątów (coraz częściej skutecznie), widzi w nich jedynie 
mostki termiczne, miejsca, przez które ucieka energia. 
Łakomy w swojej pracy metodycznie bada energię dru-
giego planu. Prostymi zabiegami potrafi wydobyć ją lub 
częściej przez negację, ukazać jej brak, ziejącą zimnem 
pustkę, bądź termiczną niewrażliwość. Czasem udaje 
mu się to przez wskazanie właściwości konkretnego ma-
teriału, a czasem, ukryty plan energetyczny wychodzi na 
jaw dzięki intrygującym zabiegom opartym na matema-
tycznych wręcz proporcjach, w które wpisane są two-
rzone przez niego instalacje. 

Rzeźba Łakomego jest czystą obecnością. Proste 
bodźce wynikające z przebywania naprzeciw i w ką-
cie, muszą znaleźć ujście, powędrować dalej, wypro-
wadzić odczuwającą jednostkę i jej władze sądzenia na 
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obłaskawiony i bardziej stały grunt. Najmocniejsze jest 
to, że mierzymy się tutaj z impulsem w małym stopniu 
intelektualnym. Mimo niezliczonej ilości zbudowanych 
narożników mitologia kąta ciągle nie została stworzo-
na. Możemy tę formę rozbić na trójkąty równoramienne 
i łatwo snuć historię ich siły od Pitagorasa, przez teo-
logię chrześcijańską i Monteskiusza, aż po triangula-
cję wzmacniaczy sygnału GSM. Ale Łakomy stworzył 
sytuację przestrzenną i chcąc być uczciwym, tylko jako 
taką można ją rozpatrywać. Kąt nieubłaganie zmusza do 
odczuwania bliskości ścian, trochę dusznej i niepoko-
jącej. Mimo, że pozornie jest to bardzo bezpieczna sy-
tuacja - wszystkie linie i ich przecięcia są proste, a więc 
w pełni kontrolowane, całkiem ludzkie, w pełni sztucz-
ne - niepokój pozostaje i trzeba go rozważyć, wskoczyć 
i zanurzyć się w nim. To nie jest do końca przyjemne, ale 
pociąga, jak drobne przestępstwa, spontaniczne zacho-
wania ekstremalne, przechodzenie przez płot, wbrew 
znakom, zakazom i zdrowemu rozsądkowi. W tej ubo-
giej pracy przede wszystkim osobiste doświadczenie jest 
elementem stanowiącym o precyzji i formalnej spójno-
ści. I nie idzie tu już o żadne biograficzne doświadczenie 
artysty. Wszystkie ramiona konstrukcji i kąt przez nią 
wyznaczony realizują długość 183 cm, czyli jakąś średnią 
wzrostu mieszkańca północnej Europy. Wymiar ogól-
noludzki w sensie rzeźbiarskim niepozwalający spojrzeć 
na siebie z góry, ale nie monumentalny. Doświadcze-
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nie kąta ma tutaj charakter raczej intersubiektywny niż 
osobisty, czy osobowościowy. Kąt jawi się jako jedna 
uniwersalizująca forma dostępna każdemu na podob-
nych zasadach, zwłaszcza, gdy przybiera wymiar 183 cm. 
One-Size-Fits-All, jak Ashbery żartobliwie nawiązał do 
napisu umieszczanego na opakowaniach ze skarpetkami. 

Instalacja Ilji Kabakova In the corner (1981) to biała 
kartka papieru, zwinięta w kulkę o średnicy około 27 cm, 
leżąca w narożniku pomieszczenia. Zmięta i odrzucona 
jak nieudany szkic, rękopis lub wydruk. Obok, pod nie-
znacznym kątem, stoi kartonowa tabliczka z precyzyjnie 
naklejonym tekstem. Tabliczka przyciąga obserwato-
ra, każe mu się pochylić, by dojrzeć treść tekstu. Nie ma 
ona większego znaczenia, widz dał się złapać w pułapkę, 
dostał się w pole oddziaływania zmiętej kartki papieru 
w rogu sali wystawowej. 

Obiekt sam w sobie – kartka - potencjalnie lub 
faktycznie nic nie zawiera, istotna jest jej lokalizacja. 
W tym układzie dwa znaki nakładają na siebie swoje, 
potężnie nacechowane emocjonalnie, „znaczone”. Kąt 

– miejsce kary, gdzie stawia się dziecko by przemyślało 
swoją winę. Gdzie chowają się uciekinierzy, odmawiają-
cy konfrontacji z nieznośnym życiem, ci którzy nie chcą 
być zauważeni, którzy kryją się w peryferyjnym zakątku 
nie zamierzając uczestniczyć w wydarzeniach właści-
wych centrum oraz zmięta kartka – śmieć bez silnych 
właściwości, suchy i bezwonny, odrzucony i czekający 

na zniszczenie, symbol bezużyteczności, błędu i niepo-
wodzenia. Fascynacja kątem u Kabakova może pocho-
dzić z dzieciństwa, z rosyjskiego domu, gdzie z jasnym 
narożnikiem, w którym złotą ikonę oświetla hipnotycz-
ny blask świec, sąsiaduje kąt ciemny, gdzie nikt nie za-
gląda i gdzie zmiata się bród z całego pokoju.

Zwitek papieru i kartonik z tekstem są niewiel-
kie, znajdują się poza polem wzroku, a na dodatek wraz 
z otaczającymi ścianami są białe. Szanse na zauważenie tej 
pracy byłyby niewielkie, gdyby nie to, że działają wbrew 
logice ekspozycji, nie stoją i nie wiszą, leżą na margi-
nesie. Niezwykłość tego mikro przedsięwzięcia nie po-
winna pozostać nieodnotowana. Róg pomieszczenia nie 
jest miejscem, w którym zwykle dzieją się najciekaw-
sze rzeczy, jest polem nieuczestniczącym, najdalszym 
miejscem zepchnięcia, zesłania, oddalenia w zamkniętej 
przestrzeni pomieszczenia, nieaktywnym i nieparty-
cypującym w wydarzeniach centrum. Patrząc z drugiej 
strony, w narożniku można odkryć ochotę wyłączenia 
się, nieuczestniczenia, wyjścia poza centralny obieg do-
świadczenia. Kąt wtedy staje się bezpiecznym miejscem, 
można tu przez nikogo nie niepokojonym spokojnie po-
zostać w cieniu. Dwie stykające się ściany dają bezpiecz-
ne oparcie i gwarancję niebycia zaskoczonym od tyłu lub 
z boków. Kąt staje się też najdogodniejszym punktem 
obserwacyjnym, widać stąd wszystko i wszystkich zaj-
mujących pomieszczenie, samemu pozostając jedynie 
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obserwatorem. W przeciwieństwie do tych (osób i rze-
czy) znajdujących się w centrum nie trzeba działać, nie 
trzeba przyciągać uwagi, błyszczeć, zaznaczać swojej 
obecności, tutaj „nic nie musisz robić”. 

Instalacja Gustava Metzgera Eichmann i anioł 
(2005) składa się z jednej ściany ułożonej ze stosów gazet, 
od podłogi po sufit, od prawej do lewej; mechanicznego 
pasa transmisyjnego dostarczającego gazety pod ścia-
nę oraz małego białego pokoiku w środku sali. Ów po-
koik to wiernie zrekonstruowana kuloodporna kabina, 
w której podczas procesu w Jerozolimie siedział Adolf 
Eichmann. Kopia klatki zbrodniarza odpowiedzialne-
go za Holokaust jest otwarta, każdy może do niej wejść. 

Jest tu także krzesło, na którym można usiąść i pomy-
śleć o Eichmannie i sobie, sobie jako Eichmannie, ofia-
rach Eichmanna, sobie jako ofierze, jego sędziach, sobie 
jako sędzi, brawurowym pojmaniu Eichmanna przez 
agentów Mossadu, sobie jako dzielnym agencie izrael-
skich supersłużb. Zajmując to specjalne miejsce w klat-
ce, widz otwiera przed sobą pole refleksji, z sobą w roli 
głównej. Kiedy podczas oglądania wystawy uczestnik 
trafia na moment, gdy „krzesło Eichmanna” jest akurat 
zajęte, nie pozostaje mu nic innego jak wyjść, lub po-
czekać w ciasnym rogu przeszklonej klatki. Z rogu sy-
tuacja wygląda nieco inaczej. Tak samo patrzymy przez 
pancerną szybę na ścianę zasłoniętą stertą paczek dzien-
nika Guardian, jednak w polu naszego wzroku pojawia 
się jeszcze „inny, który patrzy”.

Z perspektywy kąta konfrontacja nie jest już nie-
unikniona, ciężar ściany informacji nie przygniata, a ich 
ostrze nie jest już wymierzone w nas. Patrząc z boku oraz 
przez innego, zyskujemy meta-pozycję, swobodnie mo-
żemy brać całą sytuację w nawias i przyglądać się z góry, 
rozpatrywać wydarzenie patrzenia na meta-poziomie. 
Przekaz przestaje być ważny, formacja ideologiczna i siły 
polityczno-ekonomiczne stojące za brytyjskim dzienni-
kiem, historia, wina, kara i odpowiedzialność schodzą na 
drugi plan. Stojąc w kącie obserwujemy postać zasiadają-
cą w centralnym punkcie, postać, która musi zmierzyć się 
z problemami wywołanymi przez dzieło sztuki.
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Jednym ze sposobów, dzięki którym projekt konceptualny w 
sztuce odniósł największy sukces to pozyskiwanie nowych 
obszarów dla praktyki ar tystycznej. To tendencja, która okazała 
się być aż zbyt wielkim sukcesem: wydaje się dzisiaj, że 
większość prac w międzynarodowym obiegu sztuki uważa się do 
pewnego stopnia za konceptualne, przywołując miano „koncep -
tualnego malarza”, „DJ'a i konceptualnego ar tystę”, „koncep -
tualnego ar tystę internetu”. Pozostawmy na boku kwestię tego, 
co sprawia, że praca staje się konceptualna, uznając, z pewną 
rezygnacją, że termin ten określa zaledwie trzydziestoletni okres 
w historii. Nie może jednak zostać odrzucony w całości, skoro 
posiada wyraźne znaczenie dla współczesnych ar tystów, nawet 
jeśli niekoniecznie poświęcają się oni temu, co można by określić 
mianem klasycznie konceptualnego momentu, który obejmuje 

lingwistykę, f ilozofię analityczną i dążenie do for-
malnej dematerializacji. To, co potwierdza się w 
normatywnym konceptualizmie dnia dzisiejszego 
to to, że projekt ten pozostaje, według stanowiska 
grupy Art and Language, „radykalnie niekomplet -
ny”: nie neguje obiektów i malarstwa, nie wspiera 
także języka jako formy sztuki; nie występuje 
przeciwko sztuce naocznej [retinal ar t]; nie wspiera 
niczego pewnego, w zamian uprzywilejowując ramę 
i kontekst, nieustannie renegocjując swój związek 
z odbiorcami. Martha Rosler mówiła o podejściu 
„jak gdyby”, w którym sztuka konceptualna skrywa 
się wśród innych dyscyplin – spośród których za 
przykład służyć może choćby f ilozofia – wywołując 
oscylację między umiejętnościami a ich brakiem, 
autorytetem i pozorem, stylem i strategią, sztuką i 
nie-sztuką.

Definiowanie artystycznej aktywności ma miejsce przede wszystkim na polu dystrybucji.
        Marcel Broodthaers

Hermann Hugo. Pia Desideria. 1659.

Duchamp był tu nie tylko pierwszy, lecz zasadził się na tę 
problematyczną kwestię właściwie w pojedynkę. Jego pytanie „czy 
można tworzyć dzieła, które nie wywodzą się ze sztuki'” to nasze 
hasło rozpoznawcze, a możliwość rozstrzygnięcia tej kwestii 
pozostaje ulotna jak zjawisko na horyzoncie, zacierającym się 
na skutek mozolnego rozwoju naszej praktyki. Jedna z sugestii 
pochodzi od f ilozofa Sarata Maharaja, który postrzega to pytanie 
jako „probierz dla sposobów, dzięki którym możemy zajmować 
się dziełami, wydarzeniami, paroksyzmami, aferami, które nie 
wyglądają na sztukę i nie liczą się jako sztuka, lecz są w jakiś 
sposób elektryzujące, stanowią węzły energetyczne, atraktory, trans -
mitery, przewodniki nowego rodzaju myślenia, nowej subiektywności i 
działania, którego sztuka wizualna w tradycyjnym sensie nie jest w sta -
nie wyartykułować”. Te zwięzłe słowa nawołują do sztuki, która swobodnie 
wślizguje się w sferę kultury, do sztuki, która nie zmierza drogą, powiedzmy, 
teologii, gdzie jest pewne, że wykonywana jest istotna praca, choć niewielu 
zdaje sobie z niej sprawę. Do sztuki, która przedłuża wspomniany przez Rosler 
moment „jak gdyby” na tyle, na ile to możliwe.

Te śmiałe ekspansje w zasadzie wydają się czynić dzieła sztuki zupełnie bezradnymi. Obraz jest zdecydowanie 
sztuką, niezależnie od tego, czy znajduje się na ścianie czy ulicy, lecz awangardowe dzieło sztuki pozbawione 
oprawy instytucjonalnej, oraz pracy kuratora lub historyka, jest często nieczytelne. Bardziej niż ktokolwiek inny 
ar tyści ostatnich stu lat zmagali się z tą traumą kontekstu, lecz ich walka z konieczności odbywa się w granicach 
rynku sztuki. Jakkolwiek radykalne jest to dzieło, znaczy tyle, co wysokość ofer ty ustalonej w ramach szeregu 
zestawień, w dialogu ze społecznością oraz jej historią. Zastanawiając się nad swoim doświadczeniem w prow -
adzeniu galerii, w roku 1960 Dan Graham zauważył:”jeśli o dziele sztuki nie napisano i nie zaprezentowano 
go w magazynie, miało trudności z osiągnięciem statusu 'sztuki'. Wyglądało na to, że aby stwierdzić jego 
wartość, potwierdzić jego status jako 'sztukę', dzieło powinno zostać wystawione w galerii, a następnie opisane 
i zreprodukowane jako fotografia w branżowym magazynie”. Sztuka zatem, z jej zależnością od dyskusji na 
określonych forach i w magazynach, jest podobna do profesjonalnego obszaru w rodzaju nauki.

Nie jest zaskakujące, że historia tego projektu jest historią fal -
star tów i ślepych zaułków, projektów, które uległy rozprosze -
niu lub zostały wchłonięte. Wzorcową wśród tego ogrodu ruin 
jest porażka, którą poniósł Duchamp podczas próby sprzedaży 
rotoreliefów, optycznych zabawek własnego projektu, na tar-
gach wynalazców-amatorów. Co stanowi lepszą definicję ar tysty 
niż wynalazca-amator? Lecz to było w roku 1935, całe dekady 
nim szeroki rozgłos mógł zapewnić mu zbyt (i na długo przed 
dostrzeżeniem, że interes prowadzony przez ar tystę sam w sobie 
mógł stanowić formę praktyki ar tystycznej), a Duchamp usiłował w 
całości przeszczepić się w obcy kontekst skomercjalizowanej nauki 
i wynalazków. Według jego własnej oceny: „błąd, w stu procen -
tach”. Zanurzenie sztuki w życie uruchamia ryzyko konfrontacji z 
sytuacją, w której status sztuki – a wraz z nim również status ar t -
ysty – ulega zupełnemu rozproszeniu.
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“Clip Art,” 1985.

Co oznaczałoby wyjście poza ten pieczołowicie ukształtowany system? Eksperyment 
z rotoreliefami Duchampa stanowi ostrzeżenie, a daremność niedawnych usiłowań, by 
uniknąć instytucjonalnego wsparcia została wyraźnie wykazana. Dzieła kanoniczne 
przetrwają dzięki dokumentacji i dyskursowi, zarządzanemu przez dotychczasowe insty -
tucje. Spiral Jetty Smithsona, na przykład, została zakupiona przez fundację Dia Art (lub 
być może została jej „podarowana”), która następnie dyskretnie umieściła fotografię 
nowego nabytku w zaprojektowanej przez Dana Grahama wideo-kafejce jako gustowne 
potwierdzenie własności.

Dzieło, które poszukuje tego, co Allan Kaprow nazwał „rozmyciem sztuki i 
życia”, dzieło, które Boris Groys nazwał biopolitycznym, usiłującym „wytworzyć i 
udokumentować środkami ar tystycznymi życie samo, jako czystą aktywność”, stawia 
czoła problemowi, iż jest zależne od zapisu jego interwencji w świecie, a jego dokumen -
tacja jest tym, co zostaje odzyskane jako sztuka, pomijając oryginalny zamysł. Groys 
dostrzega obszar rozproszenia otwierający się między dziełem a jego przyszłą formą 
istnienia oraz dokumentacją, zwracając uwagę na nasz „głęboki dyskomfor t w związku 
z wszelką dokumentacją i archiwami”. Musi to być częściowo związane z turpistyczną 
naturą archiwów, którą przywołał Jef f Wall w swojej krytyce niezbyt zachęcającego, 
„cmentarnego” konceptualizmu lat sześćdziesiątych.

Umowa! Akapit złożony z cytatów – kierunek, sugestia możliwości uchwycenia rzeczy. 
To, co dostrzegają ci krytycy, to powszechne podejrzenie co do archiwów wysokiej kul -
tury, które polega na katalogowaniu, ustalaniu pochodzenia i stopnia autentyczności. 
Na tyle, na ile istnieje, powszechne archiwum nie podziela tej administracyjnej ten -
dencji. Przypuśćmy, że ar tysta miałby wypuścić dzieło wprost do systemu, którego utrzy -
manie zależy od reprodukcji i dystrybucji, model, który zachęca do zanieczyszczania, 
pożyczania, kradzieży i zacierania śladów. Zazwyczaj obieg sztuki skutecznie pozy -
cjonuje dzieła w ramach istniejących kategorii, lecz jak miałby odzyskać w  podobny 
sposób tysiące swobodnie krążących publikacji?

Pożytecznym jest nieustanne kwestionowanie tradycyjnej romantycznej opozycji awangardy 
wobec burżuazyjnego społeczeństwa i jego wartości. Geniusz burżuazji manifestuje się w 
cyrkulacji władzy i pieniądza, które regulują obieg kultury. Narodowa kultura burżuazyjna, 
w obrębie której sztuka jest jednym z elementów, opiera się na komercyjnych mediach, które 
wraz z technologią, designem i modą wytwarzają pewne istotne różnice naszych czasów. 
Oto areny, na których można sobie wyobrazić dzieło usytuowane wśród materialnych i dys -
kursywnych technologii dystrybuowanych mediów.

Owe media mogą zostać zdefiniowane, jako społeczna infor-
macja krążąca w teoretycznie nieograniczonych ilościach na 
wspólnym rynku, przechowywana lub udostępniana poprzez 
przenośne urządzenia, takie jak książki i magazyny, nagrania 
i płyty kompaktowe, kasety wideo i DVD, komputery osobiste 
i dyskietki. Pytanie Duchampa uzyskuje w tej przestrzeni nowe 
życie, którego znaczenie istotnie rozszerzyło się podczas paru 
ostatnich dekad globalnej korporacyjnej kolonizacji nowych 
obszarów. To przestrzeń, do której dzieło sztuki musi się 
dopasować, aby nie zostać zupełnie w tyle za korporacyjnymi 
interesami. Nowe strategie są konieczne, by dotrzymać kroku 
komercyjnej dystrybucji, decentralizacji i rozproszeniu. Musisz 
z czymś walczyć, aby to zrozumieć.

W 1975 roku Mark Klienberg w drugim numerze The Fox postawił pytanie: „Czy ktoś byłby 
w stanie napisać thriller science-f iction z zamiarem przedstawienia alternatywnej inter-
pretacji sztuki nowoczesnej, który byłby czytelny dla niewyspecjalizowanej publiczności? 

Czy mogłoby jej na tym zależeć?” Nic więcej na 
ten temat nie mówi, lecz to pytanie jawi się, jako 
intrygujący historycznie moment i ślepy zaułek 
ewolucji: zapowiedź kategorycznie dwuznacznej 
sztuki, w obrębie której synteza wielu metod lek -
tury niesie ze sobą emancypacyjny potencjał. 
Owa tendencja posiada bogatą przeszłość, mimo 
braku konkretnych przykładów nawiązujących do 
propozycji Kleinberga. Wielu ar tystów korzystało 
z zadrukowanej strony jako medium; arbitralna 
i niekompletna lista mogłaby zawierać Roberta 
Smithsona, Mela Bochnera, Dana Grahama, 
Josepha Kosutha, Lawrence'a Weinera, Stephena 
Kaltenbacha, Adriana Pipera, znalazłyby się tam 
także takie historycznie przełomowe wydarzenia, 
jak projekt Setha Siegelauba i Johna Wendlera, 
Xerox Book, z roku 1968. 

Ant Farm, 1960s.
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Oczywiście częścią tego, co sprawia, że klasyczne awangardy są interesujące i radykalne, 
jest to, iż zazwyczaj unikają komunikacji społecznej, ekskomunikując się poprzez swoją 
niezrozumiałość, co nie jest to korzystne, jeśli celem jest wykorzystanie kanałów masowej 
dystrybucji. W takim przypadku nie należy po prostu korzystać z mechanizmów kultury popu -
larnej, jak również z oferowanych przez nią schematów. Kiedy Rodney Graham wydaje płytę 
CD z popowymi piosenkami, czy Maurizio Cattelan publikuje magazyn, ludzie ze świata sztu -
ki muszą uznać ten gest jako należący do domeny sztuki na równi z faktem, iż te produkty 

funkcjonują jak każde inne ar tefakty na rynku 
konsumenckim. Lecz różnica tkwi w tych produk -
tach! Uchwycone w ramach kodu przemysłu 
kulturowego, zawierają utopijny moment, który 
wskazuje na przyszłą transformację. Mogłyby 
zostać opisane zgodnie z kodem hermeneutyki: 

„Tam, gdzie przemówiliśmy otwarcie, nie 
powiedzieliśmy właściwie niczego. Jednak tam, 
gdzie napisaliśmy coś szyfrem i w obrazach, 
ukryliśmy prawdę...”

To wskazuje na braki klasycznego konceptualizmu. Benjamin Buchloh zwraca uwagę, że 
„podczas gdy [konceptualizm – przyp. MC] podkreślał uniwersalną osiągalność i swoją 
potencjalnie kolektywną dostępność, a także podkreślał swoją niezależność wobec deter-
minant dyskursywnej i ekonomicznej oprawy zwyczajowo zarządzającej wytwarzaniem 
sztuki i jej recepcji, był on niemniej postrzegany jako w najwyższym stopniu ezoteryczny i 
elitarystyczny model praktyk ar tystycznych”. Cytat ze słownika Rogeta, umieszczony przez 
Kosutha w reklamowej notce w Artforum, czy lista Dana Grahama zawierająca wszystkie 
liczby podane w numerze Harper's Bazaar, stanowiły wykorzystanie mass mediów w celu 
dostarczenia pewnych propozycji wyspecjalizowanej publiczności, a wpływ tych prac, jak -
kolwiek znaczący i trwały, powrócił bezpośrednio do stosunkowo tajemniczego królestwa 
sztuki, które odnotowało te wysiłki i wyryło je w swoich annałach. Konceptualna kry -
tyka reprezentacji wywodziła się z tego samego mandaryńskiego klimatu, co płótna Ada 
Reinhar ta, a jej usiłowania, by stworzyć Stopień Zerowy Sztuki mogą być postrzegane jako 
rodzaj negatywnej wir tuozerii, być może częściowo związanej ze sceptycyzmem Nowej 
Lewicy skierowanym przeciw kulturze popularnej i jej wytworom.

Dan Graham. Figurative. 1965.

Radykalna istota tego dzieła po części wynika z faktu, iż 
stanowi bezpośredni wyraz procesu wytwarzania. Rynkowe 
mechanizmy cyrkulacji, dystrybucji i rozplenienia stają się 
kluczowym elementem dzieła, wyróżniając tego rodzaju 
praktykę spośród liberalno-burżuazyjnych modeli produkcji, 
które operują w kontekście założenia, że poczynania kul -
tury w jakiś sposób zlokalizowane są ponad strefą rynkową. 
Jednakże przybierając postać ogłoszenia lub ar tykułu, 
większość tych prac dotyczyło pierwotnie możliwości 
znalezienia alternatywnych wobec galerii form ekspozycji i 
w każdym przypadku często wykorzystywały one tego rodza -
ju alternatywy, by zademonstrować raczej suche teoretyczne 
propozycje niż podejmować kwestię, powiedzmy, pragnienia.

A. Eleazar. Ouroboros. 1735.

2000.

Ktoś mógłby określić te nisze „teatralnymi”, przywołując stanowcze stwierdzenie Michaela Fried'a, 
że „to, co znajduje się między sztukami jest teatrem [...] wspólnym mianownikiem, który łączy [...] 
ogromne i na pozór niewspółmierne wzajemnie działania, i że odróżnia te działania od diam -
etralnie odmiennych przedsięwzięć nowoczesnej sztuki”. Praktyka prowadzona w oparciu o media 
podlegające dystrybucji powinna mieć na uwadze te działania, które pomimo miejsca zajmowanego 
na pograniczu sztuk mają olbrzymi wpływ na kulturę narodową. 

Niektóre z najbardziej interesujących ostat -
nich dokonań ar tystycznych miały miejsce poza 
rynkiem sztuki i jego forami. Grupy skupi -
one na kooperacji, czasem anonimowe, które 
działają na gruncie mody, muzyki, wideo lub 
performance'u, zdobywają podziw w świecie 
sztuki, a jednocześnie w jakiś sposób zachowują 
swój status outsiderów. Być może dzieje się tak ze 
względu na ich preferencje dla teatralnego, zori -
entowanego na dystrybucję sposobu działania. 
Być może to właśnie to, co Duchamp miał na 
myśli w swoim intrygująco powierzchownym 
komentarzu wygłoszonym pod koniec życia, że 
ar tysta przyszłości będzie działał w podziemiu.

Ale załóżmy, że twój program estetyczny łączy media i większość twojej pracy nie funkcjonuje 
poprawnie w ramach zinstytucjonalizowanego kontekstu sztuki. Może to dotyczyć muzyki, mody, 
poezji, kręcenia f ilmów, czy krytyki, wszystkich kluczowych praktyk ar tystycznych, praktyk, które 
są jednak oporne i trudne, które opierają się łatwej asymilacji przez rządzący się zasadami 
rynkowymi obieg sztuki. Filmowa awangarda, na przykład, zawsze działała na bocznym względem 
świata sztuki torze, nawet gdy jej praktycy mogli podzielać analogiczne obawy. I podczas gdy 
ar tystów zawsze pociągała muzyka i jej rytuały, osoba, której pierwotną działalność stanowiło 
produkowanie muzyki, usiłując zaistnieć i zaprezentować się na gruncie 'sztuki', niełatwo uzys -
ka  akceptację tego świata. Producent, który łapie kilka srok za ogon w najlepszym przypadku 
jest postrzegany jako eklektyk: ar tysta-reżyser, jak w przypadku Juliana Shnabla; ar tysta jako 
przedsiębiorca, jak w przypadku Warhola zajmującego się pismem Interview i działalnością Velvet 
Underground; lub jak w przypadku wielu osób wspomnianych w tym eseju, ar tysta jako krytyk 
–  być może najbardziej niepewna pozycja spośród wszystkich wymienionych. To właśnie jezioro 
naszego przeczucia.
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Dyskurs sztuki publicznej koncentrował się w przeszłości na ideałach uniwersalnego dostępu, lecz, 
bardziej niż rozpatrując ten dostęp w jakimkolwiek z jego praktycznych znaczeń, realizowane były 
dwa inne cele przy wyłączeniu wszystkich innych. Po pierwsze, dzieło musi być darmowe (najwyraźniej 
troski ekonomiczne są najważniejsze przy określaniu podziału na prywatne i publiczne). Często 
właśnie to staje na drodze każdej zauważalnej instytucjonalnej ramie, która w normalnych warunkach 
mogłaby odpowiadać za przyznawanie statusu sztuki, takiej jak choćby muzeum. Dlatego publiczne 
dzieło musi powszechnie i w sposób jednoznaczny podkreślać swój status jako należącego do sztuki, 
potwierdzając swój mandat konserwatywnej formy. Drugą rzeczą jest bezpośrednie zrównanie publicz -
nego z podzielaną f izycznie przestrzenią. Lecz jeśli to jest właściwy model, udane dzieło sztuki public -
znej w najlepszym razie będzie funkcjonować jako miejsce pielgrzymek, a jego znaczenie pokryje się z 
architekturą.

Problem polega na tym, że sytuując dzieło 
w pojedynczym punkcie przestrzeni i czasu 
przekształca się je a priori w pomnik. Co jeśli 
zamiast tego pozostanie ono rozproszone 
i reprodukowane, czy jego wartość będzie 
maleć wraz ze wzrostem jego dostępności? 
Należy uznać, że wspólne doświadczenie 
stanowi obecnie sumę wielu równoczesnych, 
prywatnych doświadczeń, transmitowanych 
w obszarze kultury medialnej, połączonych 
przez toczącą się debatę, rozgłos, promocję 
i dyskusję. To, co publiczne ma dzisiaj 
tyle wspólnego z miejscem wytwarzania 
i reprodukcji, ile z każdym przypuszczal -
nym dobrem f izycznym, tak więc popularny 
album może być rozpatrywany jako znacznie 
bardziej udany przykład sztuki publicznej, 
niż pomnik ukryty na miejskim placu. Album jest dostępny wszędzie, jako że wykorzystuje mechanizmy 
wolnorynkowego kapitalizmu, obecnie najbardziej złożonego systemu dystrybucji. Monumentalny model 
sztuki publicznej jest oparty na anachronicznym pojęciu wspólnego uznania, przeniesionego z kościoła 
do muzeum, a następnie poza jego obręb, a tego rodzaju podejście jest postrzegane sceptycznie przez 
odbiorców, którzy nie są dłużej zainteresowani bezpośredniością doświadczenia wspólnoty. Należąc 
nominalnie do sfery publicznej, masowa produkcja ar tystyczna jest zwykle konsumowana prywatnie, jak 
w przypadku książek, nagrań, taśm video i „zawartości” Internetu. Producenci telewizyjni nie są zain -
teresowani zbiorowościami tylko jak największym zbliżeniem z indywidualnym odbiorcą. Być może sztuka 
dystrybuowana do jak najszerszej publiczności domyka ten krąg, stając się sztuką prywatną, jak w cza -
sach por tretów wykonywanych na zamówienie. Ta analogia będzie jeszcze bardziej trafna, jeśli techniki 
cyfrowej dystrybucji pozwolą na większe dostosowanie treści do indywidualnych konsumentów.

Jeśli dystrybucja i odbiorcy są tak istotni, czy nie jest to, w pewnym sensie, debata dotycząca „sztuki  
publicznej”? To przydatny sposób na określenie kontekstu dyskusji, lecz tylko wtedy, jeśli podkreśli 
się deficyty tego dyskursu i uzna fakt, że społeczeństwo uległo zmianie.

Puppy, after Jeff Koons. S. Price.  

Problem powstaje wówczas, gdy konstelacja krytyki, opinii publicznej i dyskusji toczącej się wokół 
dzieła jest, co najmniej tak znacząca, jak pierwotne doświadczenie dzieła. Czy ktoś ma obowiązek, 
aby przedstawiać je bezpośrednio? Co następuje, gdy bardziej intymne, przemyślane i wytrwałe 
rozumienie pochodzi raczej z zapośredniczonych debat na temat wystawy, niż z bezpośredniego 
doświadczenia dzieła? Czy obowiązkiem konsumenta jest dawanie świadectwa, czy czyjeś 
doświadczenie sztuki można raczej wyprowadzić z magazynów, Internetu, książek i rozmów? 
Uzasadnienie dla tych pytań zostało usunięte przez dwie kulturowe tendencje, które są mniej lub 
bardziej przeciwstawne: z jednej strony, historyczna zależność konceptualizmu od dokumentów i 
zapisów; z drugiej zaś, zaostrzający się dryg popularnych archiwów do wytwarzania publicznej debaty 
za pośrednictwem drugorzędnych nośników. Nie oznacza to po prostu komercjalizacji świata kultury, 
lecz globalną sferę medialną, która jest, przynajmniej teraz, otwarta na interwencje niekomercyjnych, 
pozarządowych podmiotów działających wyłącznie za pośrednictwem dystrybuowanych mediów.

Monumentalność sztuki publicznej była kwestionowana już wcześniej, z największym powodzeniem 
przez tych, dla których określenie „publiczne” stanowiło polityczny punkt zborny. Ar tyści publiczni w 
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przenieśli praktyki interwencjonistyczne na pole społeczne, 
działając z poczuciem konieczności w oparciu o przekonanie, że istniały kryzysy tak silne, iż nie mogli 
dłużej skrywać się w swoich pracowniach, lecz byli zmuszeni do bezpośredniego zaangażowania 
w sprawy społeczne i kwestie kulturowej tożsamości. Jeśli mamy zaproponować nowy rodzaj sztuki 
publicznej, ważne jest, aby spoglądać poza czysto ideologiczne lub instrumentalne funkcjonowanie 
sztuki. Jak zauważyli przedstawiciele Ar t and Language, „radykalni ar tyści produkują teksty i wystawy 
dotyczące fotografii, kapitalizmu, korupcji, wojny, zarazy, gangreny i pozostałych palących kwestii”. 
Polityka społeczna, której przeznaczeniem jest ostateczne „jak gdyby” awangardy! Samounicestwiające 
się nic.

Sztuka ugruntowana w mediach może być postrzegana jako sztuka polityczna, 
a także jako sztuka działania komunikacyjnego, bynajmniej nie dlatego, że 
jest reakcją na fakt, iż scalanie sztuki i życia zostało przeprowadzone z pow -
odzeniem przez „przemysł świadomości”. Obszar kultury stanowi przestrzeń 
publiczną i miejsce walki, a wszystkie jej przejawy są ideologiczne. W pracy 
Public Sphere and Experience Oscar Negt i Alexander Kluge nalegają, aby 
każda jednostka, bez względu na to jak bardzo jest podatna na elementy kapi -
talistycznego przemysłu świadomości, została uznana za wytwórcę (mimo faktu, 
iż odmawia się jej tej roli). Nasze zadanie, twierdzą, to kształtowanie „kontr-
produktywności”. Sam Kluge stanowi tutaj inspirujący przykład: występując jako 
reżyser, lobbysta, pisarz i producent telewizyjny, wypracował istotne zmiany na 
obszarze niemieckich mediów. Obiekt znika, gdy staje się bronią.

Anonymous.

Ettore Sotsass. Lamiera. Pattern design, Memphis collection. 1983. 
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Jednym z najbardziej uderzających aspektów tego f ilmu nie jest 
makabryczny, choć beznamiętny, punkt kulminacyjny (który w opi -
sach taśmy przedstawia się jako jej całą treść), lecz udane strategie 
produkcyjne, które zdają się czerpać ze spotów amerykańskich kam -
panii wyborczych. Nie jest jasne, czy ten materiał był kiedykolwiek 
przeznaczony do transmisji telewizyjnej. Z apokryficznej historii 
wynika, że saudyjski dziennikarz znalazł to na arabskojęzycznej 
stronie i przekazał do CBS, które szybko wyemitowało urywek, 
ściągając na siebie falę krytyki. W jakiś sposób materiał traf ił do 
Internetu, gdzie daremne usiłowania FBI w jego zatajaniu tylko 
podniosło oglądalność: w ciągu pierwszych miesięcy po publikacji w 
Internecie, „Daniel Pearl Video”, „Pearl Video” oraz inne warianty 
tej frazy znalazły się wśród najczęściej podawanych wyników w 
internetowych wyszukiwarkach. Obraz wydaje się być niedostępny 
w postaci kasety video czy DVD, zatem ktokolwiek zdolny do jego 
zlokalizowania ujrzy skompresowany strumień danych transmitowany 
z serwera w Holandii (w tym sensie nie jest chyba poprawnym 
nazywać to materiałem „wideo”). Pozostaje kwestią, czy ów 
materiał został przeniesiony do Internetu, czy w jakiś sposób wyz -
wolony przez tę technologię. Czy ten fragment funkcjonuje jako ele -
ment „wojny informacyjnej”, z uwagi na charakter powielanego kom -
puterowego pliku, czy stanowi po prostu wideo przeznaczone do 
transmisji, zmuszone przyjąć cyfrową postać pod naciskiem polityc -
znym? W przeciwieństwie do telewizji, sieć umożliwia udostępnienie 
informacji na żądanie, a zasadnicza część debaty na temat tego 
materiału dotyczy nie legalności czy etyczności związanej z jego 
udostępnieniem, lecz tego czy ktoś w ogóle powinien dokonywać 
wyboru dotyczącego jego oglądania – tak jakby akt oglądania miał 
sam w sobie w jakiś sposób spowodować oświecenie lub skażenie. 
To znaczący dokument swobodnie dostępny w publicznej domenie, 
ale kwestie z nim związane, sądząc z licznych forów, biuletynów i 
grup dyskusyjnych, są zwykle omawiane przez strony, które nigdy 
go nie widziały.

Dobrym przykładem tego ostatniego 
rozróżnienia jest zjawisko pod tytułem „Daniel 
Pearl Video”, jak zwykło się je określać. Nawet 
bez etykiety PROPAGANDA, którą CBS usłużnie 
dołączyło do wyemitowanego fragmentu, jest 
jasne, że to wideo z 2002 roku stanowi złożony 
dokument. Formalnie przedstawia porwanego 
amerykańskiego dziennikarza, Daniela Pearla, 
najpierw jako rzecznika dla poglądów swoich 
porywaczy, pakistańskich fundamentalistów, 
a następnie po wykonanym poza kadrem 
morderstwie, jako pozbawione głowy zwłoki, 
podkreślające ciężar ich politycznych żądań.

Computer Technique Group. Cubic Kennedy. 1960s.

Oba te przykłady uprzywilejowują Internet jako medi -
um, głównie ze względu na pełnioną przezeń funkcję 
przestrzeni publicznej, służącej przechowywaniu i trans -
misji informacji. Pojęcie masowych zbiorów jest relatywnie 
świeże, jak i prawdopodobnie f ilozoficznie przeciwstawne 
wobec tradycyjnie rozumianego archiwum i jego funkcji. 
Mimo to, być może jest tym, co – za fasadą inter fejsów 
unoszących się na powierzchni – generuje większość dzieł 
zebranych pod hasłem „sztuka sieci”. Internet przybliża 
tego rodzaju strukturę lub przynajmniej może być postrze -
gany jako jej działający model.

Ten przykład może być prowokacyjny, skoro godna 
ubolewania treść tego f ilmu jest najwyraźniej związana 
z niezwykłymi ścieżkami jego transmisji i recepcji. 
Oczywiste jest jednak, że organizacje terrorystyczne, 
równolegle do ponadnarodowych korporacji, są jednymi 
z czujniejszych oportunistycznych sępów zaintereso -
wanych „wydarzeniami, paroksyzmami, aferami, które 
nie wyglądają na sztukę i nie liczą się jako sztuka, lecz 
są w jakiś sposób elektryzujące, stanowią węzły ener-
getyczne, atraktory, transmitery, przewodniki nowego 
rodzaju myślenia, nowej subiektywności i działania”. 
Bardziej konwencjonalny przykład użytku ze sfery 
mediów przez niekomercyjne, pozarządowe organizacje, 
stanowi Linux, open-source'owy komputerowy system 
operacyjny, który otrzymał kontrowersyjną pierwszą 
nagrodę na targach sztuki cyfrowej, Ars Electronica. 
Linux został pierwotnie napisany przez jedną osobę, programistę Linusa Torvaldsa, który umieścił kod do 
tego „radykalnie niekompletnego” dzieła on-line, zapraszając innych do majstrowania przy nim, w celu 
polerowania i doskonalenia różnych elementów systemu. Internet umożliwia tysiącom autorów  równoczesne 
rozwijanie różnych części dzieła, dlatego Linux stał się popularnym i potężnym systemem operacyjnym, a 
także poważnym wyzwaniem dla zorientowanych na zyski gigantów w rodzaju Microsof tu, który złożył ostat -
nio pozew do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, aby ostrzec, że jego własny model 
biznesowy, bazujący na kontroli poprzez licencjonowanie, jest zagrożony przez model open-source'owy. 
Wspólne autorstwo i zupełna decentralizacja zapewniają sytuację, w której dzieło pozostaje nienaruszalne 
wobec zwykłych korporacyjnych form ataku i asymilacji, ustanawianej drogą prawną, przez rynek czy 
kanałami technologicznymi (jednakże, jak zauważył Alex Galloway, struktura World Wide Web nie pow -
inna sama w sobie być brana za kłączastą utopię; powstrzymanie lub nawet wyłączenie Sieci przy pomocy 
kilku prostych komend z pewnością nie byłoby trudne dla 
rządowej agencji).

Wraz z coraz większą i większą liczbą łatwo dostępnych za pośrednictwem tego niesfornego archiwum 
nośników, nowym zadaniem staje się pakowanie, wytwarzanie, rekontekstualizacja i dystrybucja; przy 
czym model wytwarzania jest tutaj analogiczny nie do produkowania materialnych dóbr, lecz do tworzenia 
społecznych kontekstów przy użyciu istniejących materiałów. Doskonały czas na narodziny!

After an anonymous cameo, circa 18th century. S. Price

Computer Technique Group. Return to a Square. 1960s.
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Program ar tystyczny może w całości zostać skoncentrowany na re-edycji 
przestarzałego kulturowego ar tefaktu, przy jego modyfikacjach lub bez zmian, 
niezależnie od prawa własności intelektualnej. Jednym z pierwszych przykładów 
tej kompensacyjnej tendencji jest obsesyjna książka Harry'ego Smith'a z 1952 roku, 
Anthology of American Folk Music, która stanowi kompilację zapomnianych nagrań z 
początku wieku. Bliższym przykładem jest moja własna kolekcja ścieżek dźwiękowych 
z archaicznych gier wideo. Krążące w sieci dane dźwiękowe, uratowane przez fanów 
lub hakerów, zostały przeniesione na stare medium płyty kompaktowej, uzyskując 
brzmienie wiążące się z kontekstem produktu i formy piosenki: weź to, co darmowe 
i sprzedaj w nowym opakowaniu. Innym przykładem jest cały nakład magazynu 
Aspen z lat siedemdziesiątych, wydanego ponownie za pośrednictwem portalu ubu.
com, który regularnie udostępnia tytuły, które wyszły z obiegu, w postaci plików 
cyfrowych. Wszystkie te prace podkreślają 
zdolność do pamiętania, którą Kluge widzi 
jako kluczową w przeciwstawianiu się „atakom 
teraźniejszości na pozostałą część czasu” oraz 
w organizacji nauki i pamięci, indywidualnej 
i zbiorowej, w warunkach industrialno-kapital -
istycznej czasowości, która dąży do fragmen -
tacji i kapitalizacji wszelkich doświadczeń. W 
tych pracach moment wytwarzania jest formą 
oporu z uwagi na określenie chwili konsumpcji 
jako aktu ponownego wykorzystania.

To jasne, że spośród wszystkich wymienionych przykładów readymades nadal górują 
wśród praktyk ar tystycznych. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż strategia ta 
dostarczyła nowych możliwości utowarowienia. Dan Graham wskazał problem związany 
z readymades: „zamiast redukcji obiektów galeryjnych do poziomu obiektów życia 
codziennego, ten ironiczny gest po prostu rozszerzył zasięg galeryjnego terytorium 
ekspozycji”. Należy wrócić do Fontanny, najbardziej rozpoznawalnego i interesującego 
z readymades, aby spostrzec, że gest ten nie stawia epistemologicznych pytań 
dotyczących istoty sztuki, lecz ustanawia rozpraszanie się obiektów w dyskursie. Potęga 
tego obiektu polega na tym, że nikt nie musi doń pielgrzymować, aby go zobaczyć. 
Tak jak w przypadku tekstów z magazynu Grahama, niewielu ludzi widziało oryginalną 
Fontannę w 1917 roku. Nigdy nie wystawiana, zaginiona lub zniszczona niemal naty -
chmiastowo, powstała bardziej dzięki medialnej manipulacji Duchampa – fotografia 
Stieglitza (rodzaj gwarancji, skrót do historii), ar tykuł w magazynie Blind Man – niż 
dzięki założycielskiemu gestowi wskazania obiektu palcem w salonie, potwierdzającemu 
jego status gestowi, do którego readymades są często redukowane. W eleganckim mod -
elu Fontanny dzieło sztuki nie zajmuje pojedynczego punktu w czasie i przestrzeni, jest 
to raczej palimpsest złożony z gestów, prezentacji i układów. Dystrybucja stanowi obieg 
lektury, dlatego stanowi ogromny subwersywny potencjał w konfrontacji z instytucjami 
kontrolującymi definicje kulturowego znaczenia. Rozpoznanie oraz kontrolę czasowego 
wymiaru obiektu. Duchamp wprowadził w obieg pojęcie fontanny w sposób, który stał 
się jedną z założycielskich scen sztuki; przeistoczyło się ono z prowokacyjnego objet 
d'ar t w, jak Broodthaers określił swoje Musée des Aigles: „sytuację, system zdefiniowany 
przez obiekty, przez inskrypcje, przez różne formy działania”.

The Blind Man. 1917.

i-D Magazine.  2002.

Ta tendencja odcisnęła swoje piętno na dys -
kursie architektury i designu. Wpływy przestrzeni 
hołubionej przez Sztukę Publiczną utrzymują się w zamiłowaniu 
świata sztuki do tego rodzaju trybów, prawdopodobnie ze względu na utopijną obietnicę zawartą w ich 
atrakcyjności dla kolektywnego doświadczenia publicznego. Ich „krytyczność” rzekomo wywodzi się z 
zaangażowania w szeroko pojęte kwestie społeczne. To właśnie dlatego pawilony Dana Grahama były 
początkowo tak prowokacyjne, a przed nim także prace Daniela Burena, Michaela Ashera i Gordona 
Matta-Clarka: to były interwencje na społecznej nieświadomości. Te interwencje wytyczały szlaki dla sztuki 
ostatniej dekady. Lecz jak niemal w identyczny sposób te quasi-biurokratyczne formy zarządzania zostały 
przejęte przez konceptualistów lat sześćdziesiątych, tak  design i architektura mogą być teraz określane 
mianem wzorca stylu dla neoawangardy. Ich obecność często kieruje nas po prostu w stronę teoretycznie 
zaangażowanych pozycji, takich jak ta, gdzie reprezentacja przestrzeni lub struktury odgrywa ipso facto 
rolę krytyka zarządzanego społeczeństwa i tego, co społeczne, podczas gdy zaangażowanie w kody designu 
jest postrzegane jako komentarz dotyczący reklamy i dóbr materialnych. Należy jednak zachować uwagę, 
nie winiąc ar tystów; architektura i design stanowią 
zbyt łatwy przedmiot redystrybucji w postaci rzeźby 
czy obrazu. Nadal można jednak prześlizgnąć się 
przez pęknięcia w murze, w najlepszy z możliwych 
sposobów, nawet w największych instytucjach. 
Radykalny Projekt Jorge Prago, gruntowna przebu -
dowa parteru siedziby fundacji Dia, która pomyślnie 
zmieniła pozycję tej instytucji dzięki zasadniczo 
pociągającemu designerskiemu idiomowi, w dużej 
mierze przeszła bez echa w prasie poświęconej 
sztuce. Stało się tak być może ze względu na fakt, iż 
jego realizacja była w znacznym stopniu przezroc -
zysta, co mogło sprawić mylne wrażenie, iż mamy do 

czynienia nie z muze -
um, lecz z biblioteką 
okazjonalnie 
wystawiającą prace 
innych ar tystów, albo 
też z powodu cynicz -
nego niedowierzania, 
że nazywanie tego 
sztuką uchodzi Prago 
na sucho. 

Ettore Sottsass. Design of a Roof to Discuss Under. 1973.

Przez ostatnie trzydzieści lat byliśmy świadkami transformacji 
„poszerzonego pola” sztuki ze stanowiska upartej dyskursywnej 
dwuznaczności w wygodną i kompromisową sytuację, w której 
przywykliśmy do konceptualnych interwencji, ar tystyc -
znych i społecznych, gdzie impuls do łączenia sztuki i 
życia skutkował powstaniem sztuki stylu życia, bezpiec -
znej praktyki wystawienniczej komentującej współczesną 
kulturę mediów lub naśladującej komercyjne strategie 
wytwarzania. Graciarnię życia.

Liam Gillick. Post Legislation Discussion Platform. 1998.

Iakov Chernikhov. Constructive Theatrical Set. 1931.
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Podobne głosy niedowierzania towarzyszyły budowie jego własnego domu, wyprodu -
kowanego w ramach wystawy za pieniądze sponsora. Wygląda na to, że awangarda 
w dalszym ciągu potrafi szokować, nawet jeśli dotyczy to wyłącznie kwestii ekonomic -
znej waloryzacji. Tego rodzaju dzieło nie odnosi się w prosty sposób do kodów kultury 
popularnej, ujmuje te kody jako formę, w prawdopodobnie donkiszotowskim zamiarze 
niezapośredniczonej krytyki kulturowych konwencji. 

Argument przeciwko sztuce, która zmaga się z istot -
nymi kwestiami współczesności oraz tematami kultury, 
opiera się na cnocie powolności, często odstawianej 
na bok z uwagi na pośpiech, z jakim dzieło musi 
się ukazać. Powolność pracuje przeciwko wszyst -
kim naszym aktualnym pragnieniom i wymaganiom: 
stanowi opór wobec współczesnego imperatywu 
prędkości. Przemieszczanie się zgodnie z duchem 
czasu umieszcza cię w martwym punkcie: jeśli jesteś 
częścią zgodnego chóru, ciężko dodać choć jedną 
fałszywą nutę. Lecz sposób, w jaki kultura mediów 
żywi się swoim własnymi pozostałościami wskazuje na 
paradoksalną powolność archiwizowanych mediów, 
które, niczym uśpieni agenci, zawsze wychylą głowę 
w swoim czasie. Tylna straż często ma przewagę, dlat -
ego czasem opóźnienie – używając terminu Duchampa 
– zwróci inwestycję ze znaczną nadwyżką.

Pytaniem jest, czy wszystko pozostaje zawsze takie 
samo; czy rzeczywiście możliwe jest, że w wieku czter -
dziestu lat ktoś zdołał zobaczyć już wszystko, co było i kiedykolwiek będzie. W każdym 
razie, czy osoba ta powinna zasięgać czyjejś rady w sprawie jakiegoś obrazu lub innego 
drobiazgu, aby zrozumieć, że tożsamość jest czymś sterowanym odgórnie, władza wyzy -
skuje, wszelki opór został z góry przewidziany, że wszystko nadaremno?

Michael Green. From Zen and the Art of Macintosh. 1986.

Rozpoznać […] względną niezmienność historycznie ukształtowanych dyskursywnych 
gatunków artystycznych, instytucjonalnych struktur oraz form dystrybucji jako 
przeszkód, które są absolutnie nieustępliwe (jeśli nie do niepokonania) oznacza 
najgłębszy kryzys dla artysty utożsamianego z modelem awangardowej praktyki.

A zatem nić prowadzi od Duchampa przez pop do konceptualizmu, lecz poza tym punktem 
musimy się odwrócić plecami: rezygnacja, która stanowi przeciwieństwo popowej afirmacji 
i konceptualistycznego przesłuchania. Taki projekt jest niekompletną i być może daremną 
propozycją, a ponieważ poziom precyzji może być odpowiedni wyłącznie dla stopnia 
złożoności tematu, esej ten został napisany w doraźnym i badawczym duchu. Duchu. Sztuka, 
która usiłuje stawić czoła poszerzonemu polu, obejmując przy tym obszary inne niż standar-
dowe galerie oraz obieg świata sztuki, w najlepszym razie brzmi jak utopia, prawdopodobnie 
naiwna i niedojrzała. Sam w sobie esej ten może być niespójną serią naiwnych propozycji 

Albrecht Dürer.  Melencolia I. 1514.  

pozbawionych tezy. Zupełne odseparowanie oznacza, że nie można napisać powieści, 
skomponować muzyki, wyprodukować programu telewizyjnego i nadal utrzymać statusu ar t -
ysty. Co więcej, rola ar tysty w kontekście społecznym jest cokolwiek zawstydzająca, nikomu 
nieprzydatna, jeśli nie reakcyjna: ar tysta jest dyskredytowany, albo jako wytwórca dekoracji 
o zawyżonej wartości, albo jako członek aroganckiej, pasożytniczej, samozwańczej elity.

Lecz czy ar tystyczny impuls nie był zawsze utopijnej natury, z całą tą nadzieją i 
daremnością, którą oznacza? Tym z was, którzy potępiają utopie jako daremne, lub gorzej, 
odpowiedzialne za potworne ekscesy ostatniego stulecia, należy przypomnieć, że każdy 
moment jest Złotą Erą (oczywiście sowiecki eksperyment był dziko obłąkany, lecz udajmy – 
a nie jest to takie trudne – że jego celem było pewnego rodzaju rozproszenie). Ostatnie sto 
lat pracy wskazuje, że niemożliwe jest zniszczenie lub dematerializacja sztuki, która chcąc 
nie chcąc, może jedynie stopniowo się rozprzestrzeniać, żarłocznie syntezując każdy aspekt 
życia. Tymczasem możemy podjąć kompensacyjną cyrkulację tej alegorii poprzez projek -
towanie, przestarzałe formy i historyczne momenty, gatunki i dialekty, społeczną pamięć 
wplecioną w kulturę popularną: prywatne, świeckie i bluźniercze konsumowanie mediów. 
Wytwarzanie, koniec końców, stanowi bowiem fazę wydalniczą w procesie przywłaszczania.

Albrecht Dürer.  Melencolia I. 1514.  
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Bez tytułu
to.be

Co to takiego to.be ?
to.be to kilka rzeczy. Mamy swoją wirtualną prze-
strzeń dla kolaży w internecie, jest tam też jeden 
z najlepszych producentów t-shirtów i apka foto-
graficzna blue box z dźwiękiem na iPhone’y o nazwie 
to.be Camera.

Jak to działa, co można z tym zrobić?
„Fields” (pola) to Twoje miejsce do tworzenia kolaży 
w internecie. Można łączyć ze sobą zdjęcia, filmy czy 
malowanie na przedmiotach w formacie gif. To prze-
strzeń warsztatowa online, która pomaga tworzyć 
mniej lub bardziej dokładne prace cyfrowe, nie ukry-
wając wysiłku autora. 
Produkcja koszulek daje te same możliwości plus ko-
rzyść wydrukowania naszego projektu. Ponieważ na-
sza społeczność wyprodukowała tyle niezwykłych prac, 
sprzedaż reprodukcji stała się czymś naturalnym.
Nasze szablony umożliwiają stworzenie znakomitych 
obrazów nawet tym, którzy nie znają się na malar-
stwie zbyt dobrze.

Skąd wziął się pomysł stworzenia to.be, co Was 
zainspirowało?
Chcieliśmy stworzyć miejsce kreatywnej reakcji na 
zalew obrazów i dźwięków w internecie. Nigdy jed-
nak nie sądziliśmy, że jakość prac będzie tak wysoka! 
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Jakie są zalety outsourcingu kreatywnej prze-
strzeni w necie?
Od zawsze uważaliśmy, że nudne jest siedzenie przed 
Photoshopem, kiedy dokładnie wie się, co chcemy 
zrobić. Sam dość „zabawowy” charakter naszego por-
talu pozwala na wrzutkę wielu elementów i rozpoczęcie 
pracy, dla której źródłem inspiracji stają się prowadzo-
ne na portalu poszukiwania. Dzięki temu członkowie 
naszej społeczności bawią się ze sobą nawzajem. Uła-
twiają to nasze biblioteki i współpraca: terrelldavis ma 
w swoich polach gif mrhappyface, a np. killerdyke i ho-
ongmeoow współpracują nad polem feministycznym.

Czy połączenie pracy i dzielenia się nią jest istotne? 
Niewątpliwie w przypadku niektórych użytkowni-
ków to wiele zmienia... Ciekawie jest obserwować, 
jak twórcy zapisują swoją pracę i dzielą się nią na 
tumblrze czy w Instagramie. Robienie zrzutów ekra-
nu po to, by się nimi podzielić to jak fotografowanie 
internetu. Wielu użytkowników nie udostępnia swo-
jej pracy; wówczas mniej wchodzi w grę dzielenie się, 
a bardziej chodzi o proces twórczy, a przynajmniej 
tak się nam wydaje. suede87 na portalu przyznała raz, 
że tworzy swoje pole zanim zaczyna swój dzień w in-
nych mediach. Mamy nadzieję, że ta wolność umoż-
liwia ludziom robienie czegokolwiek bez myślenia 
o tym, ile osób daną prace „polubi”.

Kto korzysta z to.be?
Społeczność to.be to grupa osób, którą cechuje śmia-
ła twórczość i radykalne eksperymenty. Jednocześnie 
udostępniamy swoje narzędzia każdemu, kto chce 
zrobić coś interesującego. Żeby zrobić coś niezłego 
nie potrzeba wiele. Wystarczy mieć przekonanie do 
podejmowanych przez siebie prób i można robić, co 
nam się żywnie podoba!

Jakie są walory estetyczne to.be; czy możemy mó-
wić tu o jakiejś szczególnej estetyce?
Na portalu jest mnóstwo różnorodnych prac. Są ar-
tyści, którzy tworzą pogodne kolaże obrazowe wy-
korzystując nasz interfejs do powiększeń, inni nato-
miast nakładają na siebie setki przezroczystych gifów. 
Totalny odjazd!
Widać tu odniesienia do praktycznie każdego ruchu 
artystycznego. Niektórzy z malarzy czerpią z impre-
sjonizmu, choć obecnie modne jest tworzenie kolaży 
z gifów.

TO.BE TO.BE
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Poezja jako język 
możliwości

Marcin Czerkasow

Uchodzący za jednego z trudniejszych poetów polskich 
ostatnich dziesięcioleci, Andrzej Sosnowski, w swo-
jej debiutanckiej książce Życie na Korei (1992) umieścił 
wiersz zawierający już w tytule jedno z tych kłopotli-
wych pytań, na które zapewne nie istnieje żadna w peł-
ni satysfakcjonująca odpowiedź. Wiersz Czym jest po-
ezja? jest interesujący pod wieloma względami, jednak 
to, co najbardziej w nim zagadkowe, to ostatnia linijka, 
która stanowi pewnego rodzaju enigmatyczną kodę:

A dla nie znających rzeczy obraz jest pociechą.1

Jak zauważył Marcin Jaworski, komentujący 
ten wiersz w terminach swoistego „manifestu nowej 
poezji”2: „Podkreślało to z jednej strony zwodniczość 
obrazowych metafor, z drugiej – wyłącznie językowy 
charakter poezji”.

Mowa o „znajomości rzeczy”, obrazie i pociesze, 
a zatem zderzone zostają tu rejestry epistemologiczne 
z etycznymi, jednak na warunkach, które nie znajdują 
wyjaśnienia ani wcześniej (w głównej części wiersza), 
ani nigdzie później. Pomijając bowiem jego lakonicz-
ność, zdanie to jest o tyle tajemnicze, że pominięto je 
przy okazji wszystkich kolejnych przedruków tego 
wiersza. Po prostu wyparowało. W związku z tym od 
wielu lat krąży za mną jako ta dziwna, znikająca linijka, 
której znaczenie jest niby jasne, ale jednak w niewyja-
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śniony sposób ulotne. Zarówno znajomość rzeczy, jak 
i pociecha, przepadły. Związek języka z rzeczywisto-
ścią usunął się w cień. Pozostały wyłącznie obrazy.

Jednak bylibyśmy w błędzie, gdyby naiwnie 
przyjąć, że był to jakiś raptowny przebłysk powrotu 
do Horacjańskiego Ut pictura poesis, który wymagał 
natychmiastowego ukrycia i zatuszowania. Ponieważ, 
jeśli mowa o powrocie, to jest on przynajmniej dys-
kusyjny z uwagi na funkcję obrazu w przedstawieniu 
poetyckim, która tak naprawdę nigdy definitywnie 
nie została zawieszona. Istniały co prawda wielkie, ra-
dykalne projekty koncentrujące się na czymś, co Bog-
dan Banasiak określił swego czasu mianem „destrukcji 
przedstawienia”3, jednak wszystkie poniosły w mniej-
szym lub większym stopniu porażkę, w skrajnych for-
mach zwracając literaturę w stronę ryzykownego auto-
tematyzmu. Wśród projektów szczególnie interesują-
cych pod tym względem Banasiak wymienił otchłanny 
zamysł Mallarmégo, by zrównać literaturę z pismem, 
materialnością inskrypcji, ze śladem, który „nie ko-
munikuje myśli, idei”. Mallarmé pomysł ten miał zre-
alizować w poemacie Rzut kośćmi (1897), okazał się on 
jednak spektakularną (i spekulatywną zarazem) kata-
strofą.

Drugim autorem przywołanym przez Banasia-
ka jest natomiast Raymond Roussel, który w swoim 
literackim testamencie (Jak napisałem niektóre z moich 

książek) pozostawił takie oto słowa: „Trzeba, żeby dzie-
ło nie zawierało nic z rzeczywistości, żadnych obserwa-
cji świata lub umysłu, nic tylko kombinacje całkowicie 
wyobrażone”4. Jego zamysł w najogólniejszym zarysie 
polegał na wyprowadzaniu wszystkich elementów nar-
racji, tematów, postaci i ich relacji wyłącznie z arbi-
tralnie przyjętych reguł, traktujących język na sposób 
nieomalże algebraiczny5. Wyobraźnia Roussela mia-
ła charakter kombinatoryczny, stąd daleko jej było do 
Kantowskiego wzorca, w którym wyobraźnia stanowi 
możliwość syntetyzującego scalenia zmysłowego do-
świadczenia w pojęciu. Roussel stronił od zmysłów, jak 
i pojęć intelektu, zatem funkcja przedstawienia w jego 
tekstach uniemożliwiała odniesienie do jakiejkolwiek 
rzeczywistości pozajęzykowej: „Dla mnie wyobraźnia 
jest wszystkim”.

Odstawmy jednak na bok te wielkie ekspery-
menty modernizmu, aby zwrócić się w stronę poezji 
nieco bardziej tradycyjnej w swoich zamierzeniach 
i nie stroniącej do końca od rzeczywistości, przedsta-
wiającej ją jednak w sposób dość złożony i momenta-
mi przewrotny. Mam tutaj na myśli twórczość Wal-
lace’a Stevensa, który przez lata traktowany był jako 
nieco spóźniony poeta romantyczny, staroświecki eks-
centryk, zapatrzony w Platońskie słońce idei. Znaczą-
ca część poetyckiej mitologii Stevensa koncentrowała 
się wokół relacji między wyobraźnią i rzeczywistością. 

Marcin CzerkasowPoezja jako język możliwości

246 247



Wyraz tego zainteresowania znajdziemy w jego dziele, 
jest ono jednak o tyle  skomplikowane, że Stevens był 
w pełni świadomy istnienia kłopotliwej problematyki 
związku języka zarówno z wyobraźnią, jak i rzeczywi-
stością. Być może właśnie rozwiązania tego problemu 
poszukiwał u Platona, Vico i wszędzie tam, gdzie mowa 
o rzeczach samych, w stronę których zwrócił się pod 
koniec swojej twórczości.

Spróbujmy teraz przeczytać, w miarę drobiazgo-
wo, ten oto wiersz napisany około roku 1938, a zawarty 
w drugiej książce Stevensa, Parts of a World (1942):

Koneser chaosu

I
A. Gwałtowny ład jest bezładem; i
B. Wielki bezład jest ładem. Dwie
Te rzeczy są jednym. (Stronice ilustracji.)

II
Gdyby cała zieleń wiosny była niebieska, a jest;
Gdyby kwiaty Afryki Południowej stały co dzień
Na stołach w Connecticut, a stoją;
Gdyby Anglicy żyli na Cejlonie bez herbaty, a żyją;
I gdyby wszystko szło tak, jak należy,
A idzie. Prawo nierozłącznych przeciwieństw,

Zasadniczej jedności, jest przyjemne jak porto,
Tak przyjemne jak pędzlujący ruch gałęzi,
Górnej, tej właśnie gałęzi, na przykład w mia-
steczku Marchand.

III
Ostatecznie kontrast życia i śmierci, uroczy,
Dowodzi, że przeciwne rzeczy, jeden sens,
Przynajmniej w teorii, kiedy książki biskupów
Rozwiązywały świat. Do tego nie wrócimy.
Zręczniej wiją się fakty niż umysł w zbrojach z łu-
ski,
Jeżeli tak rzec wolno. Jednak widać związek,
Mały związek, rosnący powoli jak cień
Chmury na piasku, kształt w trawach pagórka.

IV
A. No, stary ład to ład gwałtowny.
To nie dowodzi niczego. Jeszcze jedna prawda,
Jeszcze jeden element w olbrzymim bezładzie prawd.
B. Kwiecień jest, kiedy piszę. Teraz wiatr
Dmie po dniach nieustannych deszczów.
To wszystko naturalnie prowadzi do lata.
A co jeżeli bezład prawd prowadzi
Do ładu, najstalszego, niby Plantagenet...
Wielki bezład jest ładem. Dodajmy, że A
I B to nie są rzeźby wystawione
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Na widok w Luwrze. Rysowani kredą
Na chodniku, by spojrzał zamyślony człowiek.

V
Zamyślony człowiek... Widzi, płynie orzeł,
Zawiłe Alpy są mu jedynym gniazdem.6

Tekst zaczyna się od wskazania tez na podobień-
stwo dowodu logicznego lub matematycznego. Obie 
tezy połączone są w sposób niepozostawiający wątpli-
wości, co do ich wagi podkreślonej przez koniunkcję. 
Zostaliśmy zatem postawieni przed pewnym faktem: 
nie mamy wyboru spośród dwóch przedstawionych tez, 
obie zostały przedstawione jako obowiązujące w tym 
samym zakresie. Gdyby rozpatrywać je w rachunku 
zdań, wówczas rzecz można by sprowadzić do tautolo-
gii, w której zarówno wszelki ład, jak i bezład pozostaje 
ostatecznie ładem. Różnica, jaka między nimi zachodzi 
polega jednak na stosunku siły i skali. Gwałtowny ład to 
porządek ustanowiony przemocą, demonstracja ładu, 
który nigdy nie zostanie utrzymany i ostatecznie zmie-
rza do własnego upadku. Natomiast wielki bezład, czyli 
chaos, to odmiana porządku postrzeganego w znacz-
nie większej skali. Być może wszelki chaos jest zatem 
również porządkiem, rozpatrywanym jednak z jakiejś 
innej, poza-jednostkowej perspektywy.

A. Gwałtowny ład jest bezładem; i
B. Wielki bezład jest ładem. Dwie
Te rzeczy są jednym. (Stronice ilustracji.)

Dwie te rzeczy są jednym – moment dialektycz-
ny, w którym oba stany stają się jednym, pomimo za-
chodzących między nimi sprzeczności; w planie języ-
ka współistnieją gramatycznie określone przez łącznik 

„jest” – który stanowi element ontologicznie konsty-
tutywny w ramach zdania. Jednak dalej mamy do czy-
nienia ze „stronicami ilustracji”, czyli z pewnym ob-
razowym przedstawieniem. W obrębie nawiasu zwraca 
nam się tutaj uwagę na obrazowy charakter wymienio-
nych twierdzeń – zupełnie jakby chodziło tutaj o stro-
nice z ilustracjami, takimi, jakie zwykle występują 
w podręcznikach. Sam nawias odsyła nas niejako poza 
tekst wiersza, sugerując, że istnieją jakieś strony, plan-
sze zawierające obrazowe wyjaśnienie przytoczonych 
tez. Bezosobowa forma zawarta w nawiasie zwraca na-
szą uwagę na niewidoczny margines tekstu. Możemy ją 
zatem potraktować jako pewnego rodzaju wskazówkę 
formalną: obie przedstawione tezy mają charakter ilu-
stracyjny, a zatem istniejący poza tekstem, na margine-
sie ładu, który został w dwójnasób określony we wspo-
mnianych tezach (w sposób negatywny i pozytywny). 
Czym zatem jest ten pozostający poza tekstem obraz? 
Czy mamy tutaj do czynienia z zakamuflowaną ekfra-
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zą, tekstem stanowiącym zaszyfrowany komentarz do 
istniejącego „na zewnątrz” obrazu lub rzekomych ilu-
stracji? Być może chodzi tu o jakąś formę parodii pew-
nych bardziej dyskursywnych form pisania, w związku 
z czym wiersz w sposób ironiczny sygnalizuje „wyco-
fanie poznania i wiedzy z przestrzeni przedstawienia”, 
powołując się na nieczytelny autorytet nawiasu.

W kolejnej części wiersza, po serii w dość oczy-
wisty sposób nieprawdziwych stwierdzeń, w których 
zieleń wiosny stała się niebieska, kwiaty Afryki Połu-
dniowej jaśniały (were bright) na stołach w Connecti-
cut, a Anglicy z Cejlonu zostali pozbawieni dostępu do 
herbaty, dowiadujemy się, że  j e d n a k  nie wszystko 

„idzie”, tak jak powinno – a jest to wiedza negatywna, 
o której wnioskujemy wyłącznie na podstawie budowy 
poprzednich zdań. W ten sposób wiersz demonstruje 
nam własny mechanizm, logikę opartą na paradok-
sie i przesunięciu wobec każdej postaci kanonicznego 
sensu. Jego logika opiera się na nieustannym błądzeniu 
wśród faktów i opisów rzeczy, których nie sposób ująć 
w ramach jakiegokolwiek obiektywizującego języka. 
Wiersz zaprzecza naszemu naturalnemu nastawieniu 
wobec zewnętrznego świata i wiedzy na jego temat, 
stawia opór wobec standardowej wersji rzeczywistości.

Oczywiście poza powierzchownym znaczeniem 
tego rodzaju defamiliaryzacji, mamy tutaj do czynienia 
również z wystąpieniem niejako programowym. Ste-

vens w wielu miejscach podkreślał autonomię poezji 
wobec zasady rzeczywistości, niejednokrotnie spro-
wadzając swoich czytelników na epistemologiczne 
manowce. „Wiersz musi opierać się inteligencji / pra-
wie do końca”7, napisał przewrotnie w innym miejscu, 
zwracając uwagę na fundamentalne dla siebie założenia 
estetyczne. Kiedyś przytoczył również słowa podziwia-
nego przez siebie Picassa, który „wyraził zdziwienie, że 
ludzie pytają o to, co obraz znaczy, podczas gdy obrazy 
nie posiadają znaczenia”. Brzmi to już w sposób bar-
dzo zbliżony do tego, co Archibald MacLeish lapidarnie 
zawarł w swojej Ars Poetica: „wiersz nie powinien zna-
czyć, lecz być”. W najogólniejszym sensie status poezji 
zostaje tutaj rozszerzony poza sferę wyłącznie języko-
wą. Jej znaczenie transcenduje poza literaturę postrze-
ganą jako nośnik czy zbiór informacji, każdy wiersz czy 
poemat funkcjonuje w świecie sztuki na zasadzie rów-
noprawnej wobec obrazu, rzeźby czy muzyki, której 
kondycję rzekomo usiłuje osiągnąć.

W jeszcze innym miejscu Stevens tak określił po-
stać poety: „[...] Mówiąc o presji rzeczywistości, my-
ślę o życiu w stanie przemocy i gwałtu [...] Potencjal-
ny poeta musi być poetą zdolnym do opierania się lub 
umykania presji rzeczywistości [...]”. Presja rzeczy-
wistości jest tutaj zidentyfikowana z przemocą i gwał-
tem, nie chodzi jednak o przemoc wyłącznie fizyczną 

– o wiele gorsza jest „przemoc i gwałtowność duchowa”, 
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czyli ten „stan, w którym żyje każdy”. Tego rodzaju 
wypowiedzi sprawiły, że w swoim czasie zyskał opi-
nię wyniosłego estety, dystansującego się wobec życia 
społecznego i rzeczywistości, zbyt zajętego językowy-
mi gierkami hochsztaplera. Tymczasem tak naprawdę 
Stevens poświęcił się sprawie niebagatelnej – przywró-
ceniu względnej równowagi między rzeczywistością 
a wyobraźnią:

To jest gwałtowna moc idąca od wewnątrz i chro-
niąca nas przed gwałtowną mocą z zewnątrz. To 
wyobraźnia odpierająca presję rzeczywistości. Wy-
daje się wreszcie, że ma ona coś wspólnego z naszym 
instynktem samozachowawczym; bez wątpienia to 
jest właśnie powód, dla którego jej wyraz, brzmie-
nie jej słów, pomaga nam żyć.8

Jego zdaniem najwyższym i najważniejszym, 
odpowiedzialnym również społecznie, zadaniem  poety 
jest przede wszystkim uczynienie z własnej wyobraźni 
sceny, na której może rozgrywać się życie innych ludzi:

Wydaje mi się, że jego funkcja polega na tym, aby 
ze swojej wyobraźni uczynić ich wyobraźnię; po-
eta spełnia się tylko wówczas, kiedy widzi, że jego 
wyobraźnia staje się światłem w umysłach innych 
ludzi. Mówiąc krótko, jego rola sprowadza się do 
pomagania innym w przeżywaniu życia.9

„Prawo nierozłącznych przeciwieństw”, o którym 
mowa w dalszej części Konesera to oczywiście sprzecz-
ność w najczystszej postaci, forma rzeczywistości nie-
dopuszczalna logicznie, której sprzeciwia się szereg 
stwierdzeń o pozornie tylko neutralnym wydźwięku 

– nikt nie śmie podjąć polemiki z tak przedstawionym 
stanem rzeczy: „Gdyby cała zieleń wiosny była niebie-
ska, a jest”. Gdyby? Co wynika z tego gdybania, z wa-
runku, któremu wiersz sprostał w stopniu co najmniej 
zadowalającym, lecz – no właśnie – właściwie w jakim 
celu? Hegel stwierdził kiedyś, że „sprzeczność w na-
turze jest korzeniem wszelkiego ruchu i witalności”. 
Poruszająca się na wietrze gałąź w tym fragmencie to 
już jednak coś więcej niż tylko korzeń, czyli źródło – 
alegoryczne źródło poznania lub życia – i zarazem coś 
więcej niż sam symbol czy alegoria. Owa gałąź stanowi 
bowiem część jakiegoś większego systemu, co w zesta-
wieniu z jej ruchem wyprowadza wiersz w sfery dość 
dalekie od początkowo oferowanej nam abstrakcji. Ta 
właśnie (particular) gałąź swoim ruchem wskazuje bo-
wiem na rzeczywistość, a tym samym na znajdujące się 
poza wierszem życie, które jest zawsze czymś więk-
szym.

Otóż wydaje się, że oprócz tej bezinteresownej 
formy przyjemności, stawką jest tutaj także  bezpo-
średnia relacja z życiem, czyli z naturą. Wiersz „chce” 
ukazać stan ten jak najdokładniej, materializując go 
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w obrazie konkretnej gałęzi, „pędzlującej” (brush-stro-
kes) w miasteczku Marchand. Należy przy tym zauwa-
żyć, że również sama nazwa miejscowości, choć podana 
zaledwie „na przykład”, posiada swoje znaczenie, za-
kotwiczające naszą wyobraźnię pod wskazanym adre-
sem geograficznym.

Przyjrzyjmy się kolejnej części:
Ostatecznie kontrast życia i śmierci, uroczy,
Dowodzi, że przeciwne rzeczy, jeden sens,
Przynajmniej w teorii, kiedy książki biskupów
Rozwiązywały świat.

Niestety z wielką szkodą dla zrozumiałości tego frag-
mentu w przekładzie Miłosza zupełnie zaginęło gdzieś 
orzeczenie, które w oryginale wyraźnie wskazuje na 
udział wspomnianych przeciwieństw w pewnej jedno-
ści:

After all the pretty contrast of life and death
Proves that these opposite things partake of one,
At least that was the theory, when bishops’ books
Resolved the world.10

Otóż pojawiające się w oryginale słówko partake ozna-
cza ni mniej, ni więcej tylko uczestniczenie, udział – 
partake of one – uczestniczenie w jedności, dokładnie 
w sensie, w jakim w Platońskim dyskursie mówi się 

o uczestniczeniu idei w zjawisku i zjawiska w ogólnej 
idei (gr. μέθεξις, methexis). Ta relacja uczestnictwa ma 
wymiar ontologiczny, co nie pozostaje bez znacze-
nia dla dalszego przebiegu wiersza, już po odrzuceniu 

„metafizycznej hipoteki” znanej z książek biskupów.

W nieco skorygowanej wersji przekład tego fragmentu 
powinien zatem wyglądać mniej więcej w ten sposób:

Ostatecznie uroczy kontrast życia i śmierci
Dowodzi, że przeciwieństwa uczestniczą w jedności,
Przynajmniej tak było w teorii, kiedy książki bi-
skupów
Rozwiązywały świat.

I tutaj pojawia się kolejna różnica między tek-
stem oryginału a przekładem naszego noblisty. U Mi-
łosza kolejna część tej linijki brzmi: „do tego nie wróci-
my”, w oryginale mamy natomiast „we cannot go back 
to that”, czyli dosłownie: „nie możemy do tego wró-
cić”. Przekład wydaje się być tutaj bardziej stanowczy, 
kategoryczny w niemal doktrynalnej manierze kogoś, 
kto dokonuje radykalnego cięcia między dawnym po-
rządkiem rzeczy, a teraźniejszością. Stevens natomiast 
wydaje się jednak dawać tutaj wyraz pewnej szczególnej 
samoświadomości: to nie nakaz lub wyparcie zabrania 
nam powrót do kwestii jakiejś uprzedniej teologii, lecz 
pewna niemożliwość, brak połączenia z teoretycz-
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nym światem biskupów. Ów „uroczy kontrast” prze-
ciwieństw nie zostaje tutaj potwierdzony w ramach 
wprowadzonego wcześniej prawa, ponieważ umysł po-
zostaje wyraźnie oddzielony od rzeczywistości, czego 
wyraz znajdujemy już w kolejnej linijce:

Zręczniej wiją się fakty niż umysł w zbrojach z łu-
ski [...]

Fakty są zręczne, natomiast umysł jest otoczo-
ny łuską (rzekome „zbroje” to również bonus ze strony 
tłumacza), co ilustruje brak dostępu do obiektywnego 
porządku rzeczy; rzeczywistość wymyka się poznaniu 
jak fantomatyczny piskorz. Powoli kiełkuje tu jednak 
kolejna idea, idea jakiegoś rodzaju związku, na razie 
pod postacią cienia, czegoś nie do końca stabilnego, 
jak cień chmury, jakiś „mały związek”. Czym jest ten 
związek? Relacją między umysłem a naturą, czy jakimś 
wyższym, inteligibilnym porządkiem, na który mogą 
wskazywać drobne, niepozorne ślady rozrzucone pod 
koniec tej strofy? Jednakże opierając się pokusie deszy-
frowania jakiejś potencjalnej symboliki, wydaje się, że 
następuje tutaj po prostu przejście od konceptu wcze-
śniejszego „uczestnictwa w jedności” w stronę no-
wego rodzaju dyskretnej epistemologii: epistemologii 
rozproszenia. Cień sam w sobie jest już czymś zniko-
mym, niepozornym, na dodatek jest cieniem czegoś tak 
chimerycznego, jak chmura, której zarys pada na pia-

sek, czyli jedyny dostępny nam tutaj materialny grunt, 
niezbyt utwardzony, niemniej namacalny w stopniu 
wystarczającym, aby uchwycić jego odsłaniającą się 
obecność. Ta dość krucha alegoria być może mówi nam 
coś więcej o związku życia i śmierci, niż parodia dok-
trynalnej scholastyki z poprzednich fragmentów, choć 
nie jest to przesądzone. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
przekład ponownie zaskakuje nas w tym miejscu ele-
mentem, którego nie sposób znaleźć w oryginale wier-
sza: „kształt w trawach pagórka” powstał w oparciu 
o linijkę mówiącą wyraźnie jedynie o  kształcie  n a   z b 
o c z u  wzgórza: „a shape on the side of a hill” (możemy 
sobie tu wyobrazić, że chodzi na przykład o wzgórze, 
na którym kilka lat wcześniej stanął słynny słój z wier-
sza Anegdota o słoju, umieszczonego w tomie Harmo-
nium11).

Ostatecznie wydaje się, że wszelka różnica spro-
wadza się do jakiejś formy zjednania, u kresu którego 
życie i śmierć uzyskują tę samą, estetycznie wymier-
ną („uroczy kontrast”) jakość. Poprzedni ład był ła-
dem pozornym, opartym na teologii, do której zgodnie 
z odwróconą logiką wiersza nie ma  powrotu – już nie 
na mocy nawiasu, lecz w świetle uświadomionej wąt-
pliwości. Teologiczne bankructwo wizji świata uza-
leżniającej porządek bytu od religijnej iluzji stanowiło 
jeden z najczęściej powracających u Stevensa tematów. 
Koncepcja nowego, stosownie fikcyjnego ładu zastępu-
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jącego tę wyjściową iluzję pojęciem „najwyższej fikcji” 
(supreme fiction) wyłoniła się w późniejszych utworach, 
osiągając najpełniejszy wyraz w poemacie Notes Toward 
a Supreme Fiction z tomu Transport To Summer (1947).

W przedostatniej części wiersza uzyskujemy 
jakiś stan pogodnej rezygnacji, wynikający być może 
z rozpoznania sytuacji, w której stwierdza się, że „stary 
ład to ład gwałtowny”. Niestety szybko okazuje się, że 

„to nie dowodzi niczego”. Oczywiście, brzmi to jakby-
śmy w ogóle powinni spodziewać się ciężaru jakiego-
kolwiek dowodu, zamiast niego jednak niemal natych-
miast otrzymujemy gotową prawdę na temat wielości, 
to znaczy kolejnego bezładu prawd. Ścisłość drugiej 
wyjściowej tezy (B) przechodzi nagle w kadencję znu-
żonego podmiotu, który konstatuje miesiąc, panującą 
aurę i wczesne zapowiedzi zbliżającego się nieuchron-
nie lata12. Ponadto pojawia się refleksja na wypadek 
przekształcenia owego bezładu prawd w jakąś nową 
formę trwałego, politycznego i historycznego zarazem 
ładu, który tutaj reprezentuje wzmianka o rodzie Plan-
tagenetów („Słusznie czy niesłusznie czujemy, że los 
społeczeństwa związany jest z uporządkowanym nieła-
dem obecnego czasu”13). Oczywiście perspektywa ładu 
możliwa jest wyłącznie z dystansu, jaki dają mijające 
stulecia, a zatem nie jest dostrzegalna z perspektywy 
jednostkowego doświadczenia. Czy tego może również 
dotyczyć uwaga na temat nagle uprzedmiotowionych 

A i B, które  n i e  są jednak „rzeźbami” wystawionymi 
„na widok w Luwrze”? Czy wcześniej w ogóle mogliśmy 
tak o nich pomyśleć? Czym zatem jest A i B? Figurami 
wyobraźni meandrującego podmiotu, tytułowego ko-
nesera oddającego się jakiejś złożonej spekulatywnej 
szaradzie wyłącznie w zaciszu własnego umysłu? Wy-
daje się, że na podobieństwo wykładu rozwiniętego 
w jednym z późniejszych esejów (Szlachetny jeździec 
i brzmienie słów14) Stevens ma tutaj na myśli historię 
pewnej metafory, którą w figuratywny sposób wiązał 
z historią wyobraźni.

Otóż materialna figuracja związku wyobraź-
ni z rzeczywistością przyjmuje tam formę pomnika, 
pewnego artefaktu ilustrującego coś, co nazywa ideą 
szlachetności. Jest to dosyć trudna relacja, a rozmaite 
dygresje autora z pewnością nie ułatwiają zrozumie-
nia centralnej idei tego tekstu, niemniej zaryzykujmy 
stwierdzenie, że nośnikiem owej szlachetności są słowa 
poety, ponieważ „mówią o rzeczach, które nigdy nie 
istniały bez tych słów”. Słowa, tak jak pomniki posia-
dają swoje odrębne istnienie – jednak w odróżnieniu 
od pomników materialna postać słów to dźwięki, ich 
brzmienie. Bazując na tej formie trudno jednak od-
wołać się do dość nieuchwytnej idei szlachetności, nie 
wskazując jej konkretnych przejawów. Stosunek wy-
obraźni do rzeczywistości jest tutaj zatem oceniany ze 
względu na udział (uczestnictwo) konkretnej ilustracji 
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(czyt. pomnika) w idei szlachetności: „Możemy zigno-
rować pomnik, ale nie możemy nie napomknąć jeszcze 
raz, że jest on czymś, co przynajmniej pomaga nam 
sobie uświadomić, jacy byliśmy, a może nadal jeste-
śmy. W tej mierze pomnik pomaga nam w poznaniu 
siebie”.15 Formalnie temat szlachetności, jako idei wią-
żącej w sobie stosowną miarę wyobraźni i rzeczywisto-
ści, zostaje zilustrowany zatem przez coś trzeciego, ma-
terialny zamiennik, który ma odpowiadać szlachetnej 
sile słów. Wydaje się zatem, że ukrytą przesłanką tego 
eseju jest coś na podobieństwo Horacjańskiego Exegi 
monumentum..., gdzie architektoniczne właściwości 
jednego z najtrwalszych znanych ówcześnie materiałów 
zostało zestawione z mocą słów nieśmiertelnego poety. 
Pomniki i słowa wiersza przetrwały zatem w tradycji 
jako nieśmiertelne artefakty, a także – a może przede 
wszystkim – pewnego szczególnego rodzaju figuracje 
niezniszczalnej wiedzy. Rzeźby z Luwru to jednak nie 
pomniki, to obrazy pochodzące nie z wyobraźni, lecz 
z fantazji, a fantazja, czyli czysta imaginacja, nie aspi-
ruje do związków z rzeczywistością.  A i B wyrażają 
pewne twierdzenia na temat danego nam świata, dla-
tego jako czytelnicy tego wiersza nie możemy unikać 
odniesienia do rzeczywistości, jakkolwiek zawiłe i nie-
zrozumiałe by ono nie było.

Na samym końcu cała sprawa jednak szybko zo-
staje  p o n o w n i e   (bo przecież mamy w pamięci „pia-

sek” i „zbocze wzgórza”) sprowadzona na ziemię. Oto 
sylwetki A i B zostają przeniesione jako figury na chod-
nik przy użyciu kredy. Taki trop przywodzi na myśl 
obrysy ciał pozostawiane przez policjantów na miejscu 
zbrodni, gdzie nagle zjawia się mimochodem, niczym 
przypadkowy przechodzień, zamyślony człowiek. I oto 
okazuje się, że prawdopodobnie trafiliśmy na trop na-
szego tajemniczego konesera, lecz czy to na pewno on? 
Ta kwestia nie zostanie rozwinięta, ponieważ już za 
chwilę znowu zmienia się perspektywa i wzrok nasze-
go zamyślonego obserwatora przenosi się z ziemi, gdzie 
pozostały kredowe obrysy A i B, na niebo, po którym 
płynie orzeł.

Wiersz zwieńcza zmyślny ornament w postaci 
zawiłego, alpejskiego labiryntu, który okazuje się być 
jednym, pojedynczym gniazdem. I znowu mamy tu-
taj obraz wielości w jedności, jednak przełożonej na 
nieco inne, również w sensie przestrzennym, terminy. 
Zakończenie tego wiersza jest co najmniej zaskakują-
ce. Efekt zaskoczenia powoduje przede wszystkim ten 
szybki perspektywiczny skrót dwóch ostatnich wer-
sów, które odsyłają nas w sposób cokolwiek gwałtowny 
na poziom przelatującego po niebie orła, rozpościera-
jącego swoje skrzydła na... europejskim niebie. We’re 
not in Kansas anymore. Klimat tego wiersza oddaje być 
może jakieś szczególne przeczucia epoki, w której Ste-
vens upatrywał wielu skomplikowanych napięć, za-
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równo jako obywatel uważnie śledzący wydarzenia na 
scenie międzynarodowej (przypomnijmy, że Koneser 
chaosu powstał w 1938 roku), jak i poeta, próbujący 
ustalić właściwy związek między wyobraźnią a rzeczy-
wistością. Jednak koniec końców nie dowiadujemy się 
na żaden z tych tematów zbyt wiele.

Jak już zostało powiedziane wcześniej, wiersz 
u Stevensa funkcjonuje jako osobny obiekt estetycz-
ny, nie przekazuje informacji, nie komunikuje niczego. 
To forma najwyższej fikcji, która w pełni zadowala się 
swoją fikcyjnością. Co zatem właściwie dostrzegamy 
w tym wierszu i co sprawia nam tutaj taką przyjemność? 
Ilustracje, które mogłyby nam cokolwiek wyjaśniać zo-
stały wycofane w przestrzeń nawiasu już na początku, 
zaledwie w trzecim wersie. Oczywiście dalej pozostają 
same sprzeczności oraz przeciwieństwa, jednak wyda-
je się, że to, co naprawdę kieruje naszą uwagę w stronę 
przyjemności, to właśnie ten konkretny, pędzlujący 
ruch gałęzi w miasteczku Marchand, a także porto – 
dwa obrazy, z którymi w dość arbitralny sposób zostało 
zrównane „prawo nierozłącznych przeciwieństw”.

Jeśli logika lub jej zaprzeczenie pozostaje abs-
trakcją, której estetycznej jakości nie można przedsta-
wić, wówczas w wierszu pojawia się alegoria. Ponieważ 
zarówno „pędzlująca”, dialektyczna gałąź napędzająca 
obraz życia w tym wierszu, jak i szklaneczka (a może 
nawet cała butelka) porto występują tutaj właśnie 

w postaci alegorycznego przedstawienia abstrakcyj-
nego prawa. Alegoria niczego oczywiście nie wyjaśnia, 
struktura jej przedstawienia jest również dość kłopo-
tliwa, niemniej jednak to właśnie ona nadaje tej „za-
sadniczej jedności” właściwy wyraz zmysłowego obra-
zu. Dwa nieprzystające do siebie elementy: porto, być 
może jego smak, jak i właściwości upajające, oraz ruch 
gałęzi – to sedno przyjemności, wokół którego nadbu-
dowana została cała struktura wiersza, jego materialny 
silnik, na którego uruchomienie w naszej wyobraźni 
mógł liczyć Stevens.

Nie jest przy tym istotne, czy wskazane obrazy 
Stevens zaczerpnął z rzeczywistości. Nie musi to być ob-
raz rzeczywistej gałęzi czy w ogóle odniesienie do zna-
jomości topografii miasteczka Marchand. Stevens mógł, 
lecz wcale nie musiał odwiedzać tego miasteczka, aby 
trafiło do jego wiersza. Podobnie jak Karl May, który 
z powodzeniem opisał życie na Dzikim Zachodzie, za-
nim w ogóle trafił za ocean, czy John Ashbery, który je-
den ze swoich długich wierszy, W zmierzchem brzemien-
ne powietrze, zbudował w całości z opisów i nazw rzek, 
których nigdy nie widział na własne oczy. W każdym 
z tych przypadków siła poetyckiej figuracji niezwykle 
sugestywnie przywołuje rzeczywistość za pośrednic-
twem obrazu i stanowi tę właśnie szczególną moc, która 
pozwala nam na osiągnięcie przyjemności za pośrednic-
twem słów przedstawiających rzeczy, których w inny 
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sposób moglibyśmy nigdy nie doświadczyć. I w tym 
właśnie kluczowym sensie język poezji nie jest językiem 
pociechy, a możliwości, które nieustannie poszerzają 
pole życia jej czytelników, wypychając ich świadomość 
poza granice własnego czasu i przestrzeni.

Przypisy

1 Przytaczam pełny tekst wiersza: „Zapewne nie jest strategią 
przetrwania, / ani sposobem na życie. Twój upór jest śmieszny, 
/ kiedy wspominasz zaklęte jeziora, / szumiące bory i głuche ja-
skinie, w których głos / idzie echem i pewnie trwa wieki. Groty / 
Sybilli? Ważne są liście i jeszcze chyba rym / „głos-los”, bo głosy 
prą na świat i losy / właśnie liściom powierzają miana. / Ale spró-
buj je schwytać! Tylko spróbuj / dotknąć ziemi i polecieć dalej / 
jak płaski kamyk po wodzie - ile razy? / Pięć czy dwanaście? 
Seria wierszy i odbić, / seria liści, a przecież wszystkie kamy-
ki i liście / leżą jeden przy drugim w odwiecznym porządku, / 
kształty nieprzejrzyste. Zatem jest jaskinia, / albo tyci pokój. 
Ale ten podmuch! / Przeciąg, gdy otwierasz drzwi i wiatr / roz-
prasza liście, a świat staje dęba / i słowa idą jak confetti w roz-
sypkę. / Lecz nie patrz wilkiem i nie odchodź jeszcze / z odęty-
mi ustami. Żadnej zwłoki nie żałuj, / bo może sama zaśpiewa? 
Może nagle powie / jakie są ludy i wojny, jakie mozoły i rejsy, / 
jak sprawy stoją, a jak interesy? // A dla nie znających rzeczy 
obraz jest pociechą.” – A. Sosnowski, Czym jest poezja? [w:] 
Życie na Korei, Przedświt 1992, s. 29.

2 M. Jaworski, Czym nie jest poezja? [w:] Wiersze na głos. Szkice 
o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Poznań 
2010, s. 50.

3 B. Banasiak, Destrukcja przedstawienia w literaturze współcze-
snej (Mallarmé – Roussel), „Sztuka i Filozofia”, 7/1993, s. 132.

4 Cyt. za: C. Rowiński, Przezroczysty świat Raymonda Roussela 
czyli rzeczy i słowa, „Literatura na Świecie”, 9/1974.

5 Zainteresowanych repertuarem stosowanych przez Roussela 
środków odsyłam do przekładu jego „testamentu”, którego 
dokonał Bogdan Banasiak: http://bb.ph-f.org/przeklady/ro-
ussel_w_jaki_sposob.pdf.

6 W. Stevens, Koneser chaosu, przeł. Czesław Miłosz [w:] Poeci ję-
zyka angielskiego, red. H. Krzeczkowski, J. S. Sito, J. Żuławski, 
Warszawa, PIW 1974, s. 161.

7 W. Stevens, Mężczyzna niosący rzecz, przeł. J. Gutorow [w:] W. 
Stevens, Żółte popołudnie, Biuro Literackie, Wrocław 2008, s. 62.

8 W. Stevens, Szlachetny jeździec i brzmienie słów, przeł. J. Guto-
row, „Literatura na Świecie” 12/2000, s. 43.
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9 Ibidem, s. 37.
10 W. Stevens, Connoisseur of Chaos [w:] The Collected Poems of 

Wallace Stevens, Vintage Books Edition 1990, s. 215.
11 „Umieściłem słój w Tenessee / Okrągły był i stał na wzgórzu. 

/ Za jego sprawą bezładne pustkowie / Obległo to wzgórze. // 
Dzikie pustkowie wspięło sie ku niemu / I wnet osiadło w krąg, 
już oswojone. / Okrągły i wysoki słój, na gołej ziemi. / Pośród 
powietrza stał otworem. // Wszędzie roztaczał rządy swoje. / 
Był zwykłym szarym słojem. / A nie popuszczał ptakom ani 
krzakom, / Jak nic innego w Tennessee”. – przekład K. Kozioł, 
cyt. za J. Gutorow, „Literatura na Świecie” 12/2000, s. 62.

12 Klimat i jego zmiany, łagodne lub gwałtowne, tak samo jak wa-
runki naturalne otoczenia, w których akurat przebywał, miały 
dla Stevensa znaczenie szczególne. W swoich listach do rodzi-
ny, przyjaciół, a później również do swojej żony, wielokrotnie 
zdawał relację z zaobserwowanego koloru nieba, wody i zmian, 
jakie zachodziły na polach i w strukturze drzewostanu, kiedy 
zbliżała się jesień lub światło odżywało wraz z nadejściem każ-
dej kolejnej wiosny. Wpis z dziennika, 20 czerwca 1899, dom 
rodzinny w Reading, Pennsylvania: „Jest jedna zaleta przeby-
wania w tym miejscu. Zamiast kiepskich zdjęć Tintoreta i Rey-
noldsa czy reprodukcji Hermesa i Venus masz coś autentycz-
nego: zielone pola, lasy etc.” – Letters of Wallace Stevens, ed.  
H. Stevens, University of California Press 1996,  s. 27 [przekł. 
mój – MC].

13 W. Stevens, Szlachetny jeździec i brzmienie słów, op. cit., s. 31.
14 Ibidem, s. 17-43.
15 W. Stevens, Szlachetny jeździec i brzmienie słów, op. cit.,  s. 23.
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La  fidèlitè des images

Jesper Fabricius

An elaborate depiction of a theme 
including relations to power structures, 

formalism etc. Trying to open up  
a conceptual universe which seems to 

accesible only with difficulty.
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Smak 
wystandaryzowany

O dietetyce sowieckiej 
z Iriną Głuszczenko rozmawia 

Magdalena Jawor

Magdalena Jawor: Jesteś autorką książki „Sowie-
ty od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia”. 
W jaki sposób, jako badaczka historii codzienno-
ści homo sovieticus, scharakteryzowałabyś kuch-
nię sowiecką?
Irina Głuszczenko: Kuchnia sowiecka - pamiętajmy - 
istniała w tej samej mierze, w jakiej istniał człowiek so-
wiecki czy Związek Radziecki. Tyle, że ona akurat prze-
trwała swój kontekst czasowy. Dla mnie za pojęciem tym 
kryje się nie tylko repertuar przepisów czy zbiór różnych 
specyficznych produktów spożywczych, potraw. Kuch-
nia sowiecka to przede wszystkim - jak lubią ją określać 
kulturoznawcy - „praktyka gospodarstwa domowego”.
Najbardziej interesujące w radzieckim przemyśle 
spożywczym było to, że w jednym i tym samym pro-
cesie łączono produkcję i konsumpcję, indywidualne 
gusta smakowe ze zbiorowym, masowym działaniem. 
Przestrzenie publiczne i prywatne przenikały się 
w nieoczekiwany sposób. Te same receptury, zapro-
ponowane jako oficjalny standard, stosowane były 
w trakcie przygotowywania posiłków w robotniczej 
stołówce, jak i w domowej kuchni. W całym, ogrom-
nym kraju, w dość krótkim czasie ludzie zaczęli jeść 
to samo. Jeden sposób żywienia stał się czynnikiem 
integracji społecznej. W ZSRR udało się stworzyć 
kuchnię, która nie była ani klasowa ani narodowa, 
ani regionalna. To był wyjątkowy eksperyment.
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M.J.: Podobno Anastas Mikojan, patron najwięk-
szego w Rosji kombinatu mięsnego, był przez pe-
wien okres życia wegetarianinem?
I.G.: Według relacji jego synowej, w młodości miał 
taki epizod. Nie ma jednak co do tego pewnych in-
formacji. Wiadomo, że Mikojan jadał niewiele, ale 
jednocześnie był w tym niezwykle wyrafinowany, 
posiadał niejeden kulinarny nałóg. I przede wszyst-
kim – wiedział, co to smak - bardzo go cenił. Pró-
bował także w tym zakresie edukować radzieckie 
społeczeństwo. „Smak trzeba rozwijać” – powtarzał.  
Na przykład, kiedy był w Ameryce z wielkim zainte-
resowaniem wysłuchał porad Henriego Forda, doty-
czących korzyści płynących z jedzenia i hodowli soi. 
Zaraz jednak wytłumaczył mu, że w naszej kulturze 
bardzo mocno przyzwyczajono się do jedzenia mięsa 
i że ludzie nie zastąpią go produktami roślinnymi…

M.J.: Mikojan nie przepadał za wódką, preferował 
wino. Podczas spotkań ze Stalinem, który właśnie 
za pomocą wódki rozwiązywał swoim podwładnym 
języki, opróżniał sprytnie swój kieliszek, unikając 
w ten sposób zgubnego stanu upojenia. Wydaje się, 
że podobnie postępował, angażując się w przemysł 
spożywczy. Jako jeden z niewielu ‘towarzyszy Sta-
lina’ przetrwał na swoim stanowisku ponad 50 lat. 
Na czym polegał fenomen jego działalności?
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I.G.: Anastas Mikojan był niewątpliwie ‘nieśmier-
telny politycznie’. Był jedynym przedstawicielem 
partyjnej wierchuszki z 1930 roku, który rozpo-
czął swoją karierę jeszcze za Lenina, a zakończył za 
Breżniewa. Szczęśliwie uniknął śmierci w 1937 roku, 
potem w latach 50., kiedy to wielu z kręgu Stalina 
zostało usuniętych z życia politycznego. Przeżył też 
Chruszczowa, zachowując swoją pozycję także po 
tym, jak kierownictwo partii zdecydowało się pozbyć 
tego nieprzewidywalnego reformatora. W przeci-
wieństwie do wielu swoich kolegów, którzy albo zgi-
nęli na stanowisku albo - wręcz przeciwnie - zostali 
z niego strąceni i zniesławieni, Mikojan zakończył 
długą karierę i przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
To, że w 1930 roku został kierownikiem przemysłu 
spożywczego być może było rzeczywiście bardzo 
mądrym i świadomym posunięciem. Dzięki temu, 
w pamięci ludu radzieckiego  jego imię jest wciąż ko-
jarzone raczej z czymś pozytywnym. Gdyby jednak 
Mikojan nie wiedział, jak manewrować, znajdować 
kompromisy, to jest to mało prawdopodobne, by tyl-
ko dzięki stanowisku udało mu się utrzymać w poli-
tyce tak długi czas.

M.J.: Dążenie do ‘smacznego i pożytecznego’ było 
czymś podniosłym, stanowiło cel polityczny. Mi-
kojan stał się kaznodzieją smaku i pierwszym de-
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gustatorem ludu. Jak wprowadzał swoją dietetykę 
do masowego żywienia? 
I.G.: Początkowo głównym i jedynym celem radzieckiej 
polityki żywieniowej było to, by odpowiednio nakarmić 
człowieka pracy. Ważna była ilość kalorii, białka, a nie 
smak żywności. Ale już w 1930 roku Mikojan zaczął 
kłaść nacisk na to, by jedzenie było również smaczne. 
Znany dietetyk, Manuel Pevsner, rozsądnie argumen-
tował: smak - rzecz subiektywna. No właśnie. Triumf 
smaku w systemie scentralizowanym? Jak stworzyć ja-
kość smaku według zasad racjonalnego żywienia? Na te 
pytania odpowiedziała partia.  Kryterium smaku stały 
się gusta kulinarne liderów politycznych. Mikojan oso-
biście testował próbki wielu produktów, które wpro-
wadzano do produkcji. I, w rezultacie, upodobania 
smakowe jednego człowieka stały się wskaźnikiem tego, 
co miało być smaczne dla całego kraju.

M.J.: Wiadomo, że fascynowały go amerykańskie 
technologie. Możesz opowiedzieć coś więcej na 
temat jego podróży do Stanów Zjednoczonych?
I.G.: Mikojan wziął sobie amerykańską industriali-
zację za swoisty wzór. Amerykańskie hamburgery, 
na przykład, były dla niego prawdziwym olśnieniem. 
Widział w nich dokładnie to, czego potrzeba sowiec-
kiemu człowiekowi, który wybrał się, na przykład, 
do parku, na stadion. Gorący kotlet  wsunięty w bu-
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łeczkę - smaczny, niedrogi, pożywny… Mikojan ku-
pił nawet na próbę sprzęt. Do produkcji sowieckich 
hamburgerów jednak nie doszło - wdrażanie amery-
kańskiej idei w radzieckie realia przerwała wojna. 
Pomysł gotowych, wystandaryzowanych, kotletów 
najwyraźniej jednak mocno utkwił w głowie Ana-
stasa Iwanowicza, bo ich masowa produkcja w końcu 
ruszyła. Nie były to hamburgery, ale słynne kotlety 
za sześć kopiejek, które wszyscy ludzie znają jako 

„mikojańskie”. Tak więc, nasze kotlety to takie ham-
burgery - nie w pełni dojrzałe. 
Wiele technologii, zaobserwowanych w Ameryce, 
zaszczepiano na radziecki grunt. Co niekiedy dawało 
nieoczekiwane rezultaty. Oprócz hamburgerów były 
to, między innymi, lody.

M.J.: Lody?
I.G.: Tak, lody nie były wcześniej powszechnie dostęp-
ne. To był arystokratyczny deser, smakowany tylko od 
święta, na weselach czy bankietach, deser uroczysty 
i wyjątkowy. Dzięki Mikojanowi stały się natomiast 
dosłownie masowym produktem codziennej konsump-
cji – popularnym w całym ZSRR, ulubionym przez 
wszystkich. Technologię ich produkcji sprowadzono 
z Ameryki, po czym opracowano i dostosowywano do 
nowych potrzeb. Produkowano je „latem i zimą, na 
południu i na północy”. Lody stały się w Związku Ra-

dzieckim słodką ‚przekąską’ uliczną i – jednocześnie - 
dumą narodową, osiągnięciem społecznym. 

M.J.: Niezwykle istotnym źródłem zapożyczeń 
radzieckiej dietetyki, od samych jej początków, 
była także kuchnia koszerna.
I.G.: Cóż, to jest moje główne założenie w książce. 
Niemniej, rzeczywiście, w radzieckiej kuchni moż-
na znaleźć wiele, jeśli nie ścisłych powiązań z ko-
szerną kuchnią, to co najmniej podobieństw do nie-
których żydowskich potraw. Pisał o tym chociażby 
znany historyk kuchni Wiliam Pochlebkin. Gene-
ralnie jednak, sowiecka kuchnia formowała się jako 
międzynarodowa. Wiele potraw narodowych straciło 
swoją specyfikę, przestało być spostrzeganych jako 
egzotyczne, przeobrażając się w kolejne uśrednio-
ne, znormalizowane, dania sowieckie. I tak, oczy-
wiście, ‘żydowska legumina’ (forszmak) zamieniła 
się w pastę śledziową, ‘latki’ stały się pasztecikami 
ziemniaczanymi, a ‘cymes’ - sałatką marchewkową 
z suszonymi śliwkami. Serniki, na przykład, pocho-
dzące z Galicji, chociaż nie były czysto żydowskim 
daniem, przywędrowały  do Rosji wraz z żydowskimi 
gospodyniami, które później zaczęły serwować je we 
własnych małych jadłodajniach. Dziś każda rosyjska 
kawiarnia posiada sernik w swoim standardowym 
menu. Nie może być inaczej.
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M.J.: A czym była ‘wojna przeciwko kuchni’? 
Dlaczego władze radzieckie walczyły z domową 
produkcją jedzenia? 
I.G.: Na początku władza radziecka, próbując wy-
zwolić kobietę, prowadziła walkę z ‘kuchennym nie-
wolnictwem’. Nawet wybudowano domy bez kuchni 

- sugerując, że robotnicy powinni jeść w stołówkach, 
które same w sobie tworzyły coś na podobieństwo 
przedsiębiorstw przemysłowych. Ale polityka ta nie 
odniosła pożądanego sukcesu. W 1930 roku nacisk 
kładzie się już nie na „kuchnię - fabrykę”, ale na 
masową produkcję półproduktów, które umożliwia-
ją kobietom pracującym zaoszczędzić czas i używać 
produktów przemysłowych w domu.

M.J.: Kobieta – gospodyni stała się robotnicą. 
Spożywcze półprodukty i konserwy zatriumfo-
wały na półkach sklepowych i na kartach książek 
kucharskich. Czy jednak wyroby garmażeryjne 
pokonały domowe specjały?
I.G.: Radziecka kobieta mieszkała w kraju, w którym 
odbyła się industrializacja. Miała być i była aktywnie 
zaangażowana w gospodarkę, produkcję. Dotych-
czasowe schematy i zwyczaje życia domowego prze-
stały być aktualne. Dlatego półprodukty i żywność 
w puszkach były dla niej ulgą. Oczywiście były też 
domowe posiłki, specjały własnej roboty, co stawa-
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ło się szczególnie widoczne przy stole świątecznym. 
Jednak nawet przepisy świąteczne zostały uprosz-
czone i ujednolicone.

M.J.: Przypomina mi się ilustracja z „Księgi 
o smacznym i zdrowym jedzeniu”. To błyskawicz-
ny obiad trzydaniowy –zupa grochowa, kasza 
gryczana z masłem i kisiel w szklanym pucharku. 
Obok każdej z potraw stoi jej opakowanie.  Raz, 
dwa, trzy – szybko, smacznie… zdrowo?
I.G.: Kiedy pracowałam w archiwach, znalazłam je-
den z listów napisanych do Mikojana przez kobie-
tę w podeszłym wieku. Dziękuje mu ona za pyszny 
obiad składający się z trzech dań:

„Towarzyszu Mikojan, przyjmijcie serdeczne podzię-
kowania od 80-letniej staruszki za wyprodukowanie 
tak zachwycająco smacznego sera topionego, ga-
laretki i płatków kukurydzianych; te trzy pożywne 
posiłki zastępują mi  najpyszniejszy obiad, a kiedy 
je jem, zawsze w moim sercu dziękuję Wam i życzę 
wszystkiego najlepszego.”

M.J.: Księga Mikojana wydana po raz pierwszy 
w 1939 roku, ulegała wielokrotnej transformacji, 
obrazując coraz to inne znaczenia „smacznego” 
i „zdrowego”. Czy możesz opowiedzieć o tych 
przemianach?

I.G.: Pierwsze wydanie – książka z 1939 roku – od-
zwierciedla skutki industrializacji. Jej patos jest 
związany z konkretnym momentem – z przejściem 
do miejskiego stylu życia pod sztandarem budujące-
go się socjalizmu. Dostarcza ona nie tylko przepisów, 
ale także wyjaśnia podstawowe zasady prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Jest jeszcze dość ascetycz-
na. W wydaniu z 1952 roku natomiast pojawiają się 
już słynne kolorowe ilustracje, dużo więcej uwagi 
poświęca się w nim luksusowi i „obfitości”. Przecież 
Stalin obiecał, że wynikiem rewolucji będzie „do-
bre życie”, rozumiane przez niego właśnie jako życie 
dostatnie, obfite. Książka z 1952 roku odzwierciedla 
nastroje społeczeństwa, które wygrało wojnę i pora-
dziło sobie z przerażającymi doświadczeniami. Dla-
tego jest bardziej optymistyczna i uroczysta. 

M.J.: Wspominasz o ilustracjach. Możesz powie-
dzieć coś więcej?
I.G.: Ilustracje z książki to retuszowane i malowane 
fotografie. To unikalna technologia, która tworzy 
bardzo specyficzny i dziwny efekt emocjonalny – 
z jednej strony pokazują prawdę, a z drugiej – nie. To 
samo można powiedzieć o całej książce, jak i, ogól-
nie, o sowieckiej ideologii. 
Ilustracje do „Księgi o smacznym i zdrowym jedze-
niu” to osobny, duży temat. Są bardzo piękne; wiele 
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osób wspomina, jak oglądało je z wielką intensyw-
nością w dzieciństwie czy młodości. Te ilustracje sta-
ły się częścią kulturowego i estetycznego doświad-
czenia wielu pokoleń.

M.J.: Na okładce rosyjskiego wydania twojej 
książki także widnieje ilustracja z „Księgi…”. Za-
stanawiałam się, dlaczego wybrałaś właśnie deser? 
I.G.: Tak postanowił grafik, który zaprojektował 
książkę. A ja zgadzam się z jego wyborem. Obraz 
herbaty i ciasta przełamuje barierę między książ-
ką a czytelnikiem, wydobywając z pamięci, z jed-
nej strony, intymne chwile przytulnej herbaciarni, 
a z drugiej przypominając, czym jest typowy sowiec-
ki stół.

M.J.: Czy książka kucharska Anastasa Mikojana, 
której poświęcasz tak wiele uwagi, używana była 
w twoim domu? Czy wciąż się do niej zagląda?
Książka kucharska (ta z 1952 roku) należała do mo-
jej babci; ona była jej pierwszą użytkowniczką. Ja  
również w różnych okresach życia korzystałam z jej 
przepisów. Ale teraz książka jest już tak postrzępio-
na przez to, że wciąż byłam z nią w stałym kontakcie, 
że próbuję z niej zbyt często nie korzystać, nie otwie-
rać jej, żeby jej jeszcze bardziej nie zniszczyć. Niech 
pozostanie ze mną jako swoista relikwia.
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Duchologia 
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Duchologia spożywcza
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Polskie „nostalgia food” to chleb ze śmietaną i cukrem 
albo kożuchem z mleka. Kryzysowy smakołyk pojawia 
się w większości wspomnieniowych zestawień, przy-
pominających – przez tkliwą, różową mgiełkę – radość 
dzieciństwa w PRL. Krążące w postaci memów listy 
przedstawiają przeszłość w optymistycznych barwach, 
jako swobodny, zdroworozsądkowy (w odróżnieniu od 
dzisiejszych realiów komfortu i aseptyczności) raj dla 
urwisów, którzy doceniali proste przyjemności. Proste 
jak chleb z cukrem i makaron z ketchupem. 

Sposób, w jaki smak może uruchamiać pra-
cę pamięci, opisał już dawno temu Marcel Proust. Ale 
współcześni trzydziestolatkowie i ich starsi znajomi, 
wspominając z sentymentem zgrzebną kuchnię PRL, 
próbują wywoływać duchy. Ich wyznaniom bowiem 
towarzyszy zwykle poczucie, że – jak w „Finlandii” 
Świetlików – „Już nigdy, nigdy nie będzie takich wę-
dlin, takiej coca coli / Takiej musztardy i takiego mleka”. 
Chodzi bowiem o TEN chleb i TĘ śmietanę, ewokują-
ce nie tylko błogostan dzieciństwa, ale także rzekome 
walory zdrowotne, krzepę i naturalność, które miały 
odejść bezpowrotnie wraz z rokiem 1989. Wraz z kapi-
talistyczną wolnością wyboru towarów między Polaków 
wkroczyło bowiem złowrogie widmo „chemii”. Sprze-
dawana na początku lat 90. guma Turbo – sama w sobie 
prawie niejadalna, za to pożądana ze względu na kolek-
cjonerskie karty z samochodami – zyskała w popular-

nym odbiorze niemal demoniczne walory z rakotwór-
czością na czele. Jedną z najsłynniejszych legend miej-
skich początku III RP była bowiem „lista E”, polskie 
tłumaczenie francuskiego łańcuszka, ostrzegającego  
przed szkodliwymi składnikami (w rzeczywistości tak 
niewinnymi jak kwasek cytrynowy). Nowy na rodzi-
mym gruncie język reklamy szybko podjął dialog z tym 
fenomenem. Duchologiczna wyprawa w świat spo-
tów telewizyjnych ujawnia kurioza takie, jak rodzina 
zachwycająca się margaryną w afektowanym dialogu: 

„i bez konserwantów!”, cieszy się dziadek. 
Konserwant, barwnik, przedłużona przydat-

ność do spożycia: wszystko to przecież elementy re-
pozytorium przyszłości, nowego wspaniałego świata 
lat 50. i 60., w którym nauka ery atomowej likwiduje 
groźne bakterie, a zapewnia witaminy i świeżość przez 
nienaturalnie długi czas. Foldery reklamowe i książ-
ki kucharskie sprzed pół wieku, gromadzone dzisiaj 
w Internecie, odrzucające przesytem technikoloru, 
zachwalają żywność konserwową, sproszkowaną, in-
stant, a w wydaniu amerykańskim dodatkowo pre-
zentują zalety kuchni mikrofalowej. Przyszłość, która 
nadeszła, niespodziewanie ujawniła jednak swoje groź-
ne oblicze. Konsument masowo zapragnął wrócić do 
mamy. Konsekwencje możemy obserwować i dzisiaj: 
legendy miejskie w swych rozmaitych mutacjach żyją 
długo, a nostalgia miewa uzależniające właściwości. To 
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dlatego polskie sklepy wypełnia nazewnictwo, którego 
motorem jest sentyment: mamy makarony „domowe”, 
ciasteczka „babuni”, piwo „warzone tak jak dawniej”, 
a nawet „wędliny jak za Gierka”. Ostatni z wymienio-
nych tu produktów jest symptomatyczny, jeśli chodzi 
o wybiórczość i autocenzurę pamięci: gdy portal cul-
ture.pl opublikował artykuł przybliżający anglojęzycz-
nym czytelnikom osobliwości kuchni PRL-u, więk-
szość komentarzy pod tekstem wyrażała oburzenie 
z powodu tego, że ktoś śmiał podkopać ich nostalgiczny 
błogostan, przypominając deficyty i niedoróbki. Spo-
żywcze wspomnienia pełnią rolę mentalnego „com-
fort food”, czyli pożywki dla dobrego samopoczucia 
(i tak jak „pocieszające” jedzenie, zazwyczaj są ciepłe, 
mleczne i słodkie). 

Faktyczne powroty do dawnych smaków rzadko 
jednak kończą się powodzeniem. Producenci próbują 
czasami poruszać sentymentalne struny, reaktywując 
przekąski i napoje sprzed lat. w ten sposób na rynek 
powróciła upamiętniona w „Kingsajzie” Machulskie-
go Polo-Cocta, czy – po internetowym apelu – Frugo, 
symbol optymizmu lat 90. Okazuje się jednak, że no-
stalgiczny smak, oddzielony od swojego pierwotnego 
kontekstu i dziecięcego stanu umysłu, czasami traci 
swoje magiczne właściwości. Zamiast proustowskiej 
magdalenki staje się zwykłym napojem gazowanym 
czy wafelkiem, który „kiedyś był lepszy”. Nostalgicz-

na idealizacja produktu nie wytrzymuje wówczas kon-
frontacji z aktualnym doświadczeniem. Dopóki smak 
pozostaje widmowy, dopóki trwa w pamięci jako le-
dwie uchwytny element jakiegoś mgławicowego kom-
pleksu, pełnego migotań i olśnień (jadalnia w ośrod-
ku wczasowym, na ścianach mozaika, zimne światło 
świetlówki, a w blaszanym dzbanku słaba, mocno po-
słodzona herbata; sygnał „Dziennika Telewizyjnego” 
wieczorną porą, błysk rzężącego neonu zza okna, tale-
rzyk z mocno posolonym pomidorem), jest bezpieczny, 
chroniony przed odczarowaniem. Niewyraźność ocala 
urodę wspomnienia, pozostawia margines fascynacji, 
miejsce na pogoń za duchem.

Bezpieczniejszym ruchem jest więc wypra-
wa w przeszłość fantastyczną. Zjawisko, które Arjun 
Appadurai nazwał „nostalgią fotelową”, obserwując 
współczesne reklamy kosmetyków  wizualnie nawią-
zujące do epoki kolonialnej, ma swoje zastosowanie 
w sferze smaku. Ten rodzaj sfabrykowanej nostalgii to 
tęsknota za realiami, których nigdy nie doświadczyło 
się samemu, ale ich mit czy kulturowy obraz pozosta-
je na tyle przekonujący, że wydają się znajome. Duch 
czasów sprzyja takim rozwiązaniom. W końcu retro-
mania, by posłużyć się nośnym i trafnym określeniem 
Simona Reynoldsa, jest dominującym prądem w kul-
turze ostatnich dwóch dekad, a przeszłość wdzięcznie 
poddaje się remiksom: sentymentalnym, ironicznym, 
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grającym na potrzebie bezpieczeństwa i swojskości, czy 
wręcz przeciwnie – anonsującym przygodę. 

Kariera lokali przekąskowych doskonale ilustru-
je wspomniany fenomen. Przed kilku laty sławny war-
szawski bar „Przekąski Zakąski” rozpoczął triumfalny 
pochód knajp z wódką i śledziem, oferującymi celowo 
skromne menu (kilka rodzajów alkoholi, sałatka śle-
dziowa, tatar, mięsna galareta, awanturka, czyli pasta 
z ryby i twarogu), a przy okazji podróż w czasie. Lo-
kale wybierały zazwyczaj jedną z dwóch atrakcyjnych 
stylizacji: przedwojenny sznyt i ułańską fantazję albo 
siermięgę Polski Ludowej. Wersja pierwsza nawiązuje 
do faktycznie istniejących wówczas lokali nazywanych 

„na widelcu”, ale jednocześnie wpasowuje się w mocno 
oddziałujący na dzisiejszą masową wyobraźnię roman-
tyczny mit II RP jako czasów eleganckich i charakter-
nych zarazem, epoki rautów, Luxtorpedy i wyczynów 
generała Wieniawy-Długoszowskiego. W lokalach a la 
PRL, znacznie higieniczniejszych niż ich gieesowskie 
pierwowzory, obowiązuje często pewna historyczna 
przypadkowość pod względem wystroju: ściany zdobią 
propagandowe plakaty z epoki socrealizmu, za barem 
czasem pojawia się personel w nylonowym fartuchu, za 
to wnętrze pozostaje schludne, a trunki – dobrej jako-
ści. To świat bez jajek z salmonellą, bez filetów z ryby 
pełnych zabójczych ości, żywienie masowe PRL-u po-
zbawione kantów i nieładnego nalotu. Klientelę sta-

nowią z kolei często osoby, które urodziły się już w III 
RP i kuchnię minionej epoki znają co najwyżej z kina. 
Przymusowa kulinarna pomysłowość – w przeszło-
ści wynikająca z niedostatku - ulega tutaj estetyzacji 
i wzięciu w nawias; wycieczka w przeszłość pozosta-
je bezpieczna, zwłaszcza, że po opuszczeniu lokalu na 
klienta czeka bogactwo alternatyw. Na podobnych me-
chanizmach opiera się fenomen restauracji staropol-
skich, które oferują bliski sercu wielu klientów roman-
tyzm dworkowy i kuchnię, która z faktycznym stołem 
szlacheckim nie ma zbyt wiele wspólnego, czy jadło-
dajni „chłopskich”, budzących zażenowanie każdego 
etnografa sfabrykowaną ludomanią.

Na koniec – ćwiczenie z pracy pamięci. Prowa-
dząc „Duchologię”, stronę, na której gromadzę roz-
maite widma końca Polski Ludowej i początków III RP, 
zastanawiałam się nieraz, jaki jest jej smakowy wymiar. 
Duchologia spożywcza jest wolna od nostalgii – tropi 
raczej dania pamiętane przez mgłę, ale niekoniecznie 
jest to mgła sentymentu. Pojawiają się tu wręcz frag-
menty zasłyszane, obejrzane, a nigdy niespróbowane – 
koncept hauntologii bowiem silnie dotyczy pamięci za-
pośredniczonej przez media. Pojawia się tu więc zagad-
kowe słowo „salmonella” i niewiadomego pochodzenia 
rozpuszczalny lek na zapalenie płuc; etykieta serka 
topionego „Tylżyckiego” i minimalistyczna krówka, 
zdobiąca jedyny dostępny na rynku jogurt. Smaki, któ-
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re pojawiły się w Polsce tylko na chwilę i rozwiały się jak 
widma: lody o smaku marzanki (Waldmeister - łakocie 
i napoje o tym smaku są bardzo popularne w Niem-
czech) i fińskie lub estońskie lody lukrecjowe i miętowe, 
które nigdy nie podbiły polskich podniebień. Wielkie 
logo ciastek „San” w katowickim Supersamie. Ilustra-
cje do książek kucharskich, nadmiernie wysycone nie-
naturalnym kolorem kapusty i zielone groszki, obrazy 
nakładające się na siebie w druku. Wreszcie – element, 
który zabarwia niemal każde duchologiczne wspo-
mnienie, także te dotyczące gastronomii i sklepów 
spożywczych: posadzka w szachownicę, nad nią kotara 
i brudna firana – i wirujący w świetle dnia kurz, kurz, 
kurz.
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The dog’s best friend
Masaccio i Drowilal
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