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Mikołaj Iwański
Wyparte dyskursy
Blisko trzy dekady po rozpoczęciu transformacji systemu politycznego posiadamy całkiem niezłą
wiedzę o najważniejszych momentach tego procesu. Zdecydowanie gorzej rzecz wygląda w
odniesieniu do transformacji systemu gospodarczego. Tak naprawę już sama periodyzacja jest
problematyczna – często przyjmowana cenzura roku 89 jest co najmniej kłopotliwa, gdyż odnosi
się do zupełnie innego porządku. Trwające od ponad dekady krytyczne dyskusje są jednak w
stanie dostarczyć nam pewien zarys wiedzy.
Jeśli będziemy chcieli natomiast zejść na poziom opisu mechanizmów społecznych – okaże się,
że wiemy o nich niezwykle mało. W zasadzie mamy do czynienia z pewną chmurą myśli czy
mikroopowieści, z których nie wyłoniła się jeszcze przekonująca szersza narracja.
Pole sztuki nie jest wyjątkiem z tego chociażby powodu, że dysponuje swoja odrębną historią z
całkowicie inną narzędziowością i silną tożsamością. Te porządki jednak się mocno przenikają i
dopiero dystans czasowy pozwala na sformułowanie propozycji opisu tych relacji.
Wyparte dyskursy otwiera zapis rozmowy, która miała miejsce podczas kameralnej konferencji
mającej miejsce w grudniu 2014 roku na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki
w Szczecinie z udziałem Magdaleny Radomskiej, Pawła Brożyńskiego, Jerzego Kochana,
Łukasza Skąpskiego, Katarzyny Górnej, Jacka Niegody i piszącego te słowa. W zapisie
wielowątkowej rozmowy, otwierającej publikację mamy do czynienia z mapowaniem problemu.
Bardziej szczegółowa refleksja pojawia się w kolejnych tekstach m.in. Jacka Niegody
opisującego pracę na terenach stoczniowych w Gdańsku oraz Izabeli Kowalczyk o niewidzialnej
pracy pracy kobiet artystek. Rafał Jakubowicz w tekście Robotnicyzm przeprowadza historyczną
rekonstrukcję relacji świata sztuki i świata pracy w kontekście obecnych walk pracowniczych. Ta
perspektywa jest mi zdecydowanie najbliższa, gdyż transformacja w wymiarze społecznym jest
procesem nie mającym końca - są to kolejne etapy uwidaczniania i urzeczywistniania
kapitalistycznych relacji pracy w lokalnych realiach społecznych. Kolejne fazy przemian pracy w
globalnym kapitalizmie błyskawicznie znajdują odzwierciedlenie w polskim peryferyjnym
kontekście co świadczy o zrealizowaniu podstawowego celu przemian przełomu lat 80 i 90.
Świat sztuki jest ich integralną niewyróżniająca się częścią tak długo jak nie posiada języka
opisu własnego miejsca. Doskonale ilustruje to język narracji o rynku sztuki, który jest doskonale
w tekście zrekonstruowany. Rozmowa z Anetą Szyłak ponownie wraca do tematu trójmiasta,
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rozumianego jako miejsce wyróżnione w ramach poruszanego problemu – tu znów bardzo
mocno przeplatają się przestrzennie wątki recepcji idei politycznych, które będą kluczowe dla
kolejnych prawie trzech dekad ze zdarzeniami na polu sztuki. Rozmowa kończy się wskazaniem
na

rozczarowanie

neoliberalnym

kierunkiem

zmian,

które

przez

instytucjonalne

zapośredniczenie stały się udziałem pola sztuki. Swoistym post scriptum jest tekst z 2003
kończący niniejszy zbiór - W objęciach kultury przedsiębiorczości: instytucje sztuki po 1980. w
tłumaczeniu Joanny Figiel. Jego wybór zaproponowany przez tłumaczkę pokazuje horyzont
zmian, które w sferze kultury poddanej presji neoliberalnej korporatyzacji są w dużej mierze
nieuniknione. Tekst powstał w momencie gdy dyskusja o transformacji i sztuce nie była jeszcze
nawet niewyraźnie zarysowana. W dużej części środowiska istniało powszechnie akceptowane,
nieco odruchowe, przyzwolenie i wsparcie dla urynkowienia funkcjonowania instytucji sztuki,
które już dekadę później napotykało na na grono zdeklarowanych krytyków.
Pojecie dyskursu w psychoanalitycznym rozumieniu opisuje relacje do wiedzy. Te relacje mogą
być na kilka sposobów nieuporządkowane. Nie wiem czy, mając na uwadze ostatnie trzy
dekady, istnieje lepsze pojęcie oddające złożoność relacji sztuki z jej transformacyjnym
kontekstem społecznym.
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Wyparte dyskursy – debata z udziałem Pawła Brożyńskiego, Katarzyny
Górnej, Jerzego Kochana, Jacka Niegody, Magdaleny Radomskiej, Łukasza
Skąpskiego i Mikołaja Iwańskiego (moderator)
Mikołaj

Iwański:

Chciałbym

żebyśmy

porozmawiali

o

kontekście

transformacyjnym,

rozumianym wyrzut sumienia dla lokalnego świata sztuki. Ten wyrzut nie jest do końca
uświadomiony, dlatego też cieszę się, że zaproszenie do udziału w dyskusji przyjął profesor
Kochan prezentujący tradycję, która mi przynajmniej jest najbliższa i prawdopodobnie jej
przywołanie może być dobrym otwarciem rozmowy o sytuacji, w której znaleźli się również
ludzie sztuki w okresie transformacji. Chciałbym zacząć naszą dyskusję od dłuższego pytania
do profesora.
Otóż na przełomie lat 80 i 90 dokonuje się największa zmiana społeczna w Polsce od tego
1

okresu 1935-56 który opisał Andrzej Leder w ramach swojej głośnej metafory . Dokonuje się
bardzo duża zmiana społeczna, bardzo drastyczna i ja mam wrażenie, że ona w pewien sposób
również jest prześniona, natomiast moje pytanie jest takie. Czy można powiedzieć, że istniało
jakiekolwiek środowisko w Polsce o którym można powiedzieć, że było przygotowane, że miało
jakieś zasoby umożliwiające mu bezpieczne przetrwanie tego okresu? Polacy z bardzo dużym
entuzjazmem wsiedli na tramwaj, który się rozpędzał już od kilkunastu lat. Taki tramwaj
ekonomii neoklasycznej, która już dokonała bardzo głębokiej korekty w gospodarkach krajów
zachodniej Europy. Polska znajdowała się w strasznej depresji lat 80, kraju zbankrutowanego,
również pod względem gospodarczym. Czy ktokolwiek w kraju był przygotowany na głębokość i
siłę zmiany która miała się dokonać?
Jerzy Kochan: No to ja odpowiedziałbym, że nie. Sądzę, że nikt w kraju nie był na takie zmiany
przygotowane. I że w tym sensie Wałęsa mówiąc jestem za a nawet przeciw odkrył istotę
sprawy. Niechcący oczywiście. To sformułowanie odsłania to, co
sytuacji

było skrystalizowane w

końca lat 70, jeszcze z początku lat 70, gdy Kuroń mówił o samorządowej

rzeczpospolitej w rzeczywistości historycznej był za nią a nawet przeciw, bo rozdając zupę dla
głodnych o bezrobotnych na ulicach Warszawy manifestacyjnie wspierał neoliberalne koncepcje
premiera Balcerowicza,

a także demolowanie związków zawodowych i samorządności

pracowniczej. Wielu było za sprawiedliwością społeczna i klasą robotniczą, ba, nawet
prawdziwym socjalizmem – a nawet przeciw. Powiedziałbym bardzo przeciw!
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Andrzej Leder Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. wyd. Krytyki Politycznej 2014

Natomiast problem jest co się stało, że tak się stało? Jak to było możliwe? Jakim cudem taki
przekręt zadziałał?
Z żonglerki słownej, którą często uprawiamy wynika, że problemem jest rozumienie terminu
zmiana społeczna. W użyciu jest deindustrializacja, jest transformacja i padło dziś jeszcze z 5
innych terminów określających przeprowadzoną „zmianę“. Także upadek komunizmu, czy
obalenie komunizmu. One się pojawiają jako równoprawne terminy, dotyczące jakiegoś
przełomu, co to jest za przełom? Jeśli nie jest on dokładniej sprecyzowany, opisany
teoretycznie, to wtedy powstała na tym gruncie dezorientacja społeczna, polityczna dotyczy nie
tylko artystów. Jest powszechna. Jak bowiem można w świecie nie rozpoznanym przez siebie,
nie zachować się jak świnia? Chyba tylko przypadkiem.

To dotyczy także kolaboracji. Człowiek nie wie, że jest kolaborantem. Świetny był przedstawiony
tu opis tego, że działanie artystyczne może być próbą oswajania przestrzeni post przemysłowej
dla inwestorów, dla deweloperów, którzy nie wiadomo, co tam budują. Artystyczna krytyka może
być zawłaszczona, za darmo przejęta w celu umocnienia krytykowanej władzy i utwardzenia jej
antyhumanistycznej dominacji. Bo to co jest tu, można w 5 minut na laptopie machnąć jako
projekt. A on jest uwodzicielki i przekonywujący dla władzy.
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Możemy chyba powiedzieć, że z perspektywy historii powszechnej żyjemy w ciekawych
czasach, które jak wiadomo są przekleństwem. Ale z perspektywy poznawczej jest to dla nas ,
w tych czasach żyjących jednak uprzywilejowany punkt widzenia. Bo królika dobrze widać jak
on biega. A tutaj mamy na naszych oczach przejście z jednego systemu do drugiego systemu i
z powrotem. Jak się rozmawia często z ekonomistami, politologami, socjologami ze Stanów
Zjednoczonych, Francji czy z Anglii, to często wydaje nam się, że oni opowiadają o nas o
świecie jakieś bajki . Nas ta rzeczywistość tak przeczołgała, że my widzimy ją nie z 2 stron, ale
z 4. I to trzeba w pewnym sensie sobie cenić. I w tym sensie to jest bardzo dobre, bo to pozwala
też założyć zaufanie do siebie samego, bo to znaczy że to nie są tylko moje indywidualne
rozterki, tylko jestem w takim ogniu walki historii powszechnej, że te moje rozterki nabierają
znaczenia ogólnoludzkiego. Te moje męki i przeżycia są z racji ich historycznych uwarunkowań
niezwykle ważne i niepowtarzalne, cenne i wartościowe.
To tak jak z Immanuelem Kantem, który sobie siedzi w Królewcu i sobie myśli ...ale to, co on
myśli, ma znaczenie ogólnoświatowe na wieki. Jest antynaturalistycznym przełomem w
myśleniu o rzeczywistości. Kant na prowincji, w Królewcu, zaścianek Europy...
Polska jest równie niezwykłym splotem okoliczności fundujących, nie za darmo, nam wszystkim
niezwykły i uprzywilejowany kąt widzenia.
Ale i tu pojawia się problem odwagi dostrzeżenia tego i docenienia. Bo jak się mówi, że po
upadku Polski Ludowej stworzyła się u nas pusta przestrzeń, to się chce po prostu tą naszą
specyficzność, niezwykłość zlikwidować. Chce się z nas, obserwatorów świata o niezwykłych
doświadczeniach, którzy maja wiele do powiedzenia światu i chcą to robić, uczynić bezgłośne
dzieci, które należy uczyć chodzić i uczyć elementarza. Tu u nas nie ma pustki. Jest zderzenie
alternatywnych światów. Chociaż chyba jednak tak nie do końca alternatywnych. Wydaje się, że
„żelazna kurtyna“ nie była taka znowu żelazna skoro pewne procesy miały charakter bardziej
ogólny, globalny. Można tak twierdzić miedzy innymi dlatego też likwidacja procesu budowy
socjalizmu nastąpiła pod wpływem kryzysu, a nie w wyniku immamentnych cech tworzenia
socjalizmu. Bo w Polsce wydarzył się kryzys jaki bywa często i zdarza się na całym świecie, po
prostu kryzys jak na całym świecie. Warto pamiętać, że mniej więcej w tym samym czasie
Argentyna przeżywa potworny kryzys i on też się ciągnie dziesiątki lat, ma okres z dyktaturą
wojskową, itd. W tym samym czasie podobne gospodarki, choć jedna socjalistyczna, a druga
kapitalistyczna zostały złamane kryzysem i niepokojami społecznymi. Sądzę, że za bardzo
daliśmy się wpuścić w taką wizje widzenia historii, która absolutyzuje podział z perspektywy
żelaznej kurtyny wschód-zachód.
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Proszę popatrzeć, jest 68 rok i wszędzie na świecie na uniwersytetach awantury. Jak to się
dzieje? Wszędzie stroje bikini wchodzą (śmiech) i awantury o to żeby studenci mogli wchodzić
do akademików i we Wrocławiu i w Paryżu. Mowa o demokratyzacji, wolności, rewolucji
seksualnej...

Tak więc przy tych wszystkich podziałach związanych z istnieniem dwóch

systemów społecznych, socjalizmu i kapitalizmu jest jakiś wewnętrzny, obojętny na podział
Wschód-Zachód, nurt cywilizacyjny, zglobalizowany, który czasami ma większe znaczenie dla
przebiegu historii niż to, co wydaje się wszechobejmujące, konfrontacja zimnej wojny. Krótko
mówiąc przemian tak głębokich, że dzisiaj ludzie z różnych obszarów geograficznych,
narodowych, politycznych przyznają się do 68 roku, do Woodstock, do Jimi Hendrixa. Wielkie
przemiany w Polsce dokonywały się pod wpływem pewnych trendów, które wcześniej
przeniknęły do naszego kraju. Pojawia się wiele wątpliwości co do trafności opisu historycznej i
aktualnej rzeczywistości społecznej. Np. kategoria totalitaryzmu funkcjonuje normalnie, a także
i tu należałoby się zastanowić czy to nie jest taka kategoria, którą należałoby poddać jakiejś
dyskusji co najmniej. Otóż okazuje się, że są próby mówienia o tym, że mamy także totalitarny
neoliberalizm... Już nas nikt nie nabierze na takie czarno-białe. manichejskie widzenie świata,
które przeciwstawia „imperium zła“ i “krainę rozkoszy“.
A cóż to jest ten totalitaryzm? Bo moim zdaniem, to jest przede wszystkim taka maszyna
wojenna służąca do walk ideologicznych. Jej podstawowa funkcja polega na tym, żeby
sprowadzić cały XX wiek do Hitlera i Stalina. Chodzi o to, aby wina za wszelkie katastrofy
dwudziestego wieku obciążyć dwa systemy totalitarne, a najlepiej również dwóch wariatów i
zboczeńców, którzy są ich twórcami. Wszyscy inni maja być wtedy, także i my, niewinni...
A przecież jak pierwsza wojna światowa wybuchła, to nie było ani Hitlera, ani Stalina. Oni obaj
są wręcz dopiero produktami pierwszej wojny światowej. Tak więc, w gruncie rzeczy, jeśli
chcemy mówić o katastrofach XX wieku to prędzej możemy obciążyć za nie 2 tys. lat
chrześcijaństwa.

Czy

też możemy obciążyć monarchię. Mamy przecież w tym czasie w

Europie cesarstwo niemieckie, cesarstwo w Wiedniu, monarchię w Zjednoczonym Królestwie i
cara Rosji.
Wymyślona figura totalitaryzmu uwalnia od odpowiedzialności za wojnę kapitalistów i uwalnia
od odpowiedzialności chrześcijaństwo. Dlatego te dwa podstawowe filary kapitalistycznej
cywilizacji europejskiej dwudziestego wieku będą wszystko robiły, aby sprowadzić historię XX
wieku do totalitaryzmów właśnie, bo wtedy te przestępstwa, które naprawdę są konstytuujące
dla całej historii tego wieku, nie idą na ich konto.
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Mówię o całym wieku bo II wojna światowa to przecież tylko kontynuacja I wojny światowej, to
chyba wszystkim wiadomo. To przecież rezultat pokoju w Wersalu i kwestia Hitlera, który chce
zrewanżować za klęskę. Bez pierwszej wojny światowej nie byłoby też rewolucji w Rosji i nie
byłoby Stalina. Hitler i Stalin są więc raczej jednymi ze skutków pierwszej wojny światowej
będącej wojną imperialistycznych potęg. W żadnym razie nie da się ich uznać za podstawowych
sprawców nieszczęść tego wieku. To raczej podwykonawcy. Sądzę, że te wszystkie opowieści
o totalitaryzmie, samo pojęcie totalitaryzmu należy potraktować jako maszynę wojenną, która
ma przykrywać totalistyczne sprzeczności i wyrzucić na śmietnik.

Obserwujemy dziś Rosję, która nie jest totalitarna, bo nie jest komunistyczna, nie ma Stalina, a
konflikt z Rosją jest tak jak przed laty. W ramach kapitalizmu światowego również nie stwierdza
się totalitaryzmów, a wojny o podział ropy naftowej, podział wpływów, dominację itd. Są i maja
się dobrze. Bez tych tzw.“ Totalitaryzmów“ historia ma się równie tragicznie. Wychodzi na to
samo.
Inną interesującą w kontekście nieświadomości społecznej kwestią jest dla mnie kwestia utopii.
Otóż jest taka tendencja, żeby z biednego starego Marksa robić utopistę. Socjalizm, komunizm
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miały by być księżycowymi utopiami, kompletnie nie przystającymi do rzeczywistości. Czyż
jednak można uznać za utopię istnienie całego systemu socjalistycznych państw, czy można
zbyć terminem „utopia“, cały światowy ruch socjalistyczny, komunistyczny, cały związany
bezpośrednio z marksizmem, bądź tylko inspirowany przez marksizm ruch intelektualny,
naukowy, artystyczny... zbyć tak Brechta, Majakowskiego, Picassa, Diego Rivierę i Fridę
Kahlo...?
Ta niby „utopia“ to realny kawał historii powszechnej. Wcale nie zakończonej. Z perspektywy
historii powszechnej, zwłaszcza przy świadomości tego ile wieków trwało formowanie się
społeczeństwa kapitalistycznego, restauracje systemów kapitalistycznych w krajach Europy to
niewielkie tąpnięcie historyczne. Problem co po kapitalizmie? Istnieje realnie. Nie istnieje tylko
dla

tych,

którzy

dali

się

kompletnie

sformatować

do

jednowymiarowej

przestrzeni

konsumpcyjnego społeczeństwa późnego kapitalizmu i dla, których łatwiejsze jest wyobrażenie
sobie inwazji Marsjan czy zmartwychwstania dinozaurów, niż końca kapitalizmu. Innym
zasadniczym

nieporozumieniem

jest

też

traktowanie

socjalizmu

jak

raju.

Utopijność

zapowiadanego raju miałaby wynikać z przedstawiania nowego społeczeństwa jako świata bez
trosk i sprzeczności, świata słodyczy i rajskiej beztroski. Są to oczywiste banialuki.
Jak się choć trochę przyjrzymy teorii Karola Marksa czy wypowiedziom Fryderyka Engelsa to
tam w teorii socjalizmu nie ma ani religii, ani nic z raju, który miałby być w komunizmie, Dlatego
to są bajki. Swego czasu Leszek Kołakowski pytał co to jest prawda. Wychodziło mu z grubsza,
że prawda to jest to, co się pojawia wtedy, gdy zajrzymy porządnie do studni... a wtedy to
widzimy swoją własną gębę. Z tej perspektywy można by twierdzić, że jak polski chrześcijanin,
katolik zajrzy do studni marksizmu to co zobaczy? Religię, tylko trochę inną. Na miarę swego
katolickiego wychowania i swojej religijnej tradycji. Postrzeganie, potoczne postrzeganie
socjalizmu w Polsce było i jest często na taką właśnie religijną miarę, z wszystkimi plusami i
minusami takiego ludowego oglądu świata.
Jednak marksizm to już nie jest religia, tam nie ma nic z religii. Ani słowa nie ma, że wszyscy
będziemy szczęśliwi, że wszystko będzie dobrze... Teoria socjalizmu jest mało sentymentalna.
W gruncie rzeczy sprowadza się do likwidacji klas społecznych, kapitalistycznego wyzysku i
wprowadzenia w jego miejsce czegoś na kształt powszechnej spółdzielczości. Nie chce dawać
wszystkim po równo, nie ma wspólnych żon i innych bajkowych pomysłów. Chodzi o
zabezpieczenie powszechnego zapotrzebowania na wyżywienie, mieszkanie, ochronę zdrowia,
wykształcenie i dostęp do kultury na możliwym historycznie poziomie. Większość swego
istnienia ludzkość przeżyła bez klas społecznych, bez własności prywatnej i bez państwa.
Społeczeństwo kapitalistyczne nie jest w stanie rozwiązać problemów współczesności. Rosnące
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rozwarstwienie społeczne i rosnący wyzysk w ramach zglobalizowanego świata, widmo
katastrof cywilizacyjnych i społecznych to problemy niemożliwe do rozwiązania w logice
prostacko

rozumianego

kapitalistycznego

zysku.

Chodzi

więc

o

usunięcie

pewnego

mechanizmu reprodukcji społecznej, który się zużył i jest groźny, jak stary silnik w samolocie.
Tylko tyle i aż tyle. Że to dużo widać po tym, że kilka procent ludzkości gromadzi
niewyobrażalne bogactwa, a miliony ludzi umiera jednoczesne z głodu. I zmiana takiego
systemu społecznego jest wciąż niemożliwa.
Zamieszanie w Polsce od lat było spore i wynikało ono z dostępu do wielkiej
różnorodności. Wydaje się, że w dużym stopniu Polska czerpała korzyści z położenia w środku
Europy. Pamiętajmy, na przykład o wielkiej polityce tłumaczeń i udostępnienia w ten sposób
szerokiej publiczności tradycji kultury i nauki światowej. W ZSRR uczyli się polskiego żeby
czytać „Przekrój“. Miesięcznik „TY i JA“ wydawane swego czasu niezwykłe pismo zamieszczał
w latach sześćdziesiątych na 5 stronach zdjęcia biżuterii zrobionej przez Salvadora Dali, mimo
jego frankistowskich upodobań...
W Polsce od lat toczyła się już dużo wcześniej różnego rodzaju walka i sądzę, że w Polsce
neoliberalizm wygrał już przed 89, a nawet przed rokiem osiemdziesiątym. Pamiętam przecież,
że wielkie pochwały liberalizmu pisał Jerzy Urban, pisał Daniel Passent, pisał KTT na łamach
polityki Rakowskiego. Później, co bystrzejsi z nich wycofali się z tego. Zobaczyli co się dzieje w
prasie i kulturze bez mecenatu państwowego. Ale na łamach centralnego tygodnika PZPR
wizję impresaryjnego teatru i impresaryjnego funkcjonowania sztuki to oni lansowali uparcie i
przez lata. Liberalizm nie dotyczył tylko gospodarki.
Dezorientacja wynikająca miedzy innymi z długiego stanu przechodzenia i dekonstrukcji już
jakoś utrwalonych punktów odniesienia przybiera różne formy. Także w tym języku, który
funkcjonuje na co dzień w mediach szuka się przeróżnych sposobów nazywania nowych
zjawisk. Podam jeden świeży przykład z konferencji ku czci „aksamitnej rewolucji“ w Pradze
czeskiej. Miałem tam przyjemność występować po panu, który się nazywa Borys Kagarlicki,
dyrektor instytutu globalizacji w Moskwie. Bardzo wesoły człowiek, nie chciał nic mówić o
socjalizmie, bo mówił, że się tymi problemami zajmował jak był na studiach. Marynarka w dużą
kratę, totalny luz. Jego referat był w stylu amerykańskim i ogólnocywilizacyjnym, ale
towarzysząca mu pani profesor przywiozła referat, w którym starannie

uzasadniała, że w

Związku Radzieckim powstawało jako społeczeństwo welfare state, bo dostęp do mieszkania,
opieka zdrowotna, szkolnictwo powszechne, walka z analfabetyzmem to składowe tworzenia
społeczeństwa opiekuńczego, społeczeństwa dobrobytu. W pewnym sensie tłumaczyła dawny
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rosyjski

marksizm

na

nowoczesny

język

terminologii

zachodnich

demokracji,

dawne

budownictwo socjalizmu na język welfare state. Paradoks sprawił, że obok siedział lewicowy
Anglik, który nie wytrzymał i z oburzeniem zaczął protestować wobec takich przekładów: Jaki
welfare state? Gułag! Obozy koncentracyjne! Ludobójstwo!
Na pierwszy rzut oka miał może i rację. Ale przecież my wiemy, że brytyjskie welfare state
musimy czytać

razem z wielowiekowymi brytyjskimi koloniami, w których nie brakowało

ludobójstwa, głodu, wojen a nawet obozów koncentracyjnych. Nam i dziś kapitalizm też kojarzy
się nie najlepiej, czemu wyraz dają młodzi ludzie pisać na ścianach bloków

„Kanibalizm -

Kapitalizm”, „Przemoc to żyć miesiąc za 600 złotych“. Okazuje się słuszne, że to dawne
kolonialne i to dzisiejsze, bliskie, welfare state zbudowane jest na ludobójstwie, wyzysku i
wyniszczaniu ludzi. Ja rozumiem pychę brytyjskiego imperium zwłaszcza w ustach lewicowego
Brytyjczyka (śmiech), ale to trochę przesada, tak łatwo zapominać o swojej własnej historii. Ale
jak widać sytuacja była, nim swej generalnej historycznej grozy,

komiczna z dwóch stron,

bowiem występujący Rosjanie z kolei chcieli za wszelką cenę wpisać się w język neoliberalny
czy socjaldemokratyczny, europejski i chcieli jak gdyby uzyskać w ten sposób pełnoprawność i
uciec z kojca trzeciego świata.
Mówię o tym wszystkim, aby pokazać, że faktycznie jest wielkie rozchwianie pojęciowe, także w
układzie międzynarodowym, i że to jest kwestia pewnie niekończących się dyskusji i sporów.
Problemem jednak zasadniczym jest czy mówimy o restauracji czy o transformacji.
Transformacja wydaje się nam zaciemniać świadomość tego, że mamy do czynienia z
konfrontacją dwóch systemów. Restauracja oznacza klęskę socjalizmu i odbudowanie
kapitalizmu.
Patrząc na Europę, musimy stwierdzić, że

jesteśmy specyficznym polskim skansenem.

Jesteśmy nim ze względu na religię, jej powszechność i wpływy polityczne, kulturowe. Dla
porównania w Czechach jest 40 % obywateli jawnie deklarujących się jako ateiści. Także i w
innych krajach europejskich procesy ateizacyjne idą bardzo mocno.
Podobnie z uwagi na preferencje polityczne, Polska jest skansenem prawicowej polityki do tego
stopnia, że spośród partii reprezentowanych w sejmie najbardziej na lewo zorientowani
posłowie europarlamentu z Polski należą do grupy razem z niemiecką chadecją.
Mikołaj Iwański: Dziękuję za to wprowadzenie. Niemniej chciałem dopytać o kwestie związane
z samą periodyzacją. Ponieważ w Polsce były prowadzone studia nad transformacją, między
innymi na moim Uniwersytecie Ekonomicznym

gdzie studiowałem. To było zawsze takie

upokarzające, że było opowiadane w takim tonie afirmatywnym zupełnie. I tam wskazywano
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takie różne stadia kształtowania się, wydzielania porządku, wyciągania konsekwencji, tworzenia
świętego ładu instytucjonalnego itd. I to było niesamowicie afirmatywne, wręcz grantowe.
Osobiście natomiast jest bliższa perspektywa Kowalika. Tadeusz Kowalik widzi początek
transformacji w połowie lat 80 i to jest na tyle ciekawa rzecz, że jeśli przyjmiemy za początek nie
89 rok tylko połowę lat 80 kiedy zaczynają się pierwsze protesty ekonomiczne, kiedy ta
technokratyczna nie elita, ale część aparatu władzy zaczyna się orientować na inny porządek,
zaczyna się orientować na zupełnie inne działania, tworzy szereg swoich spółek, nie spółek,
dziwnych tworów które wcześniej nie miały miejsca. Obejmując jakieś działania stricte
gospodarcze. W tym samym czasie trwa jakiś niesamowity marazm społeczny, ale również w
tym samym czasie jest w Polsce silne środowisko undergroundowe, które napędzają artyści.
Mamy to środowisko wrocławskie Luxusu, Koło Klipsa, cała historia która ma miejsce w
Warszawie i jest wytworzona jakaś nowa wartość, która w momencie tego przełomu
instytucjonalnego (Trójmiasto jeszcze oczywiście) zaczyna się rozpływać bardzo mocno. Część
tego środowiska rzeczywiście wystawia w kościołach, część jest z tego dumna, część ma z tym
problem w obecnym momencie. Natomiast jest ta część undergroundowy. Underground moim
zdaniem zaczyna znikać w Polsce jako taka formacja kulturowa około 2000 roku. Rozpływa się i
tak naprawdę przestaje w jakiś zwarty sposób funkcjonować. Natomiast jeśli przyjmiemy tą
perspektywę transformacyjną, że transformacja zaczyna się w Polsce w połowie lat 80, ma
jakieś momenty przełomowe, przyspiesza i trwa przez całe lata 90, to w tym momencie
popatrzmy w jaki sposób następuje recepcja tych zjawisk pod postacią sztuki. Łukasz może
Ciebie bym zapytał jak wygląda przełom lat 80 i 90 z Twojej perspektywy. Bo przecież to
wszystko pamiętasz, bo byłeś w środku.
Łukasz Skąpski: Powiedziałeś, że część elit politycznych w Polsce zorientowała się rynkowo w
połowie lat 80, natomiast to nie mogło być tak, że część robiła co chciała. To musiała być
decyzja KC. Ja myślę że tak było. Tzn. rzeczywiście elita polityczna czyli partia się zorientowała,
że bez jakiegoś urynkowienia i gospodarki się nie da dalej prowadzić państwa. Ale to są
opisane zjawiska.
Iwański: Później to samo się wydarzyło w Chinach
Łukasz Skąpski: Tak
Paweł Brożyński: Wiele wskazuje na to, że w Polsce planowany był scenariusz chiński.
Wprowadzenie wolnego rynku i utrzymanie władzy politycznej albo przynajmniej władzy nad
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sporą częścią kapitału. Taka strategia z mniejszym lub większym powodzeniem sprawdzała się
do końca lat 90.
Łukasz Skąpski: Panu profesorowi odpowiem od razu. Bo mnie zaniepokoiło pojęcie utopia, że
była utopią raz ziszczoną w formie gułagu i stalinizmu, a drugi raz jako prospektu nowego
socjalizmu 2.0, no i i jeszcze stan wojenny ukazał profesor jako społeczny ideał. Sugestia jest
wyraźna 60 % czy 80 lubi stan wojenny
Jerzy Kochan: Nie, nie chodzi o to, że większość „lubi“ tylko, że uważa, że był wprowadzony
słusznie. Takie są badania statystyczne. Taka jest nieprosta do interpretacji naukowa prawda.
Łukasz Skąpski: Panie Profesorze nie kłóćmy się o słowa. Nie no, ja wierzę tej statystyce, ale
jednak to jest stan historyczny, a nie ideał, to nie jest coś czego byśmy chcieli, wydaje mi się. Ja
należę do mniejszości. Natomiast wracając do pytania. Ja mogę się podzielić swoim
doświadczeniem i spojrzeniem. Mnie ominął ten moment przełomu, ponieważ ja byłem w
Chinach akurat (śmiech)

Mikołaj Iwański: Z deszczu pod rynnę.
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Łukasz Skąpski: Byłem 2 lata w Chinach od 88 do 91 roku, ale generalnie było tak, że artyści
którzy byli wtedy popularni w Polsce to działali w takim schemacie post minimalistycznym. To
było lansowane. Może mógłbym powiedzieć coś więcej, bo myślałem na ten temat, jeśli
kontekst artystyczny jest istotny, że w Polsce panowała monokultura lansowania sztuki. Zawsze
lansowany był jeden kierunek, nie wiem dlaczego ale tak było W 80 latach to było neue wilde
czyli nowi dzicy polscy i od tego nie było wyjątku, bo inne rzeczy pokazywano niechętnie,
niszowo. I to był ten underground prawdopodobnie jak tu mówisz . Potem był początek lat 90 i to
był taki post minimalizm, który był bardzo dobrze reprezentowany w Polsce bardzo. I to byli
sami zdolni artyści, czyli Bałka, Smoczyński itd. Nawet Libera robił w tym duchu prace jeszcze,
pierwsze prace. Po czym i to też był rodzaj monokultury, generalnie może nie taki ortodoksyjny
jak w przypadku neue wilde ani później jak w przypadku tej sztuki lat 90 o, której była dzisiaj
mowa, czyli określanej jako krytyczna, co weszło jakoś w połowie lat 90? 93…
Katarzyna Górna: nie, nie to jeszcze wtedy nie bo jeśli ten dyplom Kozyry był z 93, to musiało
trochę czasu..
Łukasz Skąpski: Ale zaraz wkrótce to weszło, prawda?
Katarzyna Górna: Tak
Łukasz Skąpski: Bo tam ta zmiana była płynna. Generalnie ja ją wiążę ze zmianą na
stanowisku głównego kuratora w Zamku Ujazdowskim z Jarosława Kozłowskiego na Piotra
Rypsona i zainteresowania tych kuratorów miały bezpośredni wpływ na rozwój sztuki. Tak jak
słyszałem Wasze referaty konferencyjne, to autorzy pomijają jeden aspekt który jest strasznie
istotny dla twórczości. Po pierwsze właśnie dyktatu kuratorskiego, który jest faktem, a po drugie
w ogóle sposobu w jaki sztuka funkcjonuje w art worldzie, czyli krótko mówiąc tej chęci artystów
do zaistnienia w sztuce. A więc podatności na ten dyktat. Ponieważ nie można lekceważyć
natury interesujących psychoanalitycznych interpretacji sztuki. Nie należy lekceważyć prostego
faktu że artyści nie są głupi i doskonale wiedzą co się pokazuje i czego się od nich wymaga. I
robią dokładnie to czego się od nich wymaga. Ja zupełnie nie orientuje się jak to było wcześniej,
czy też był jakiś „dyktat”, czy była jakaś, była jakaś moda, a te mody miały charakter oczywiście
obowiązujący w Polsce, czy było inaczej. Ale od kiedy sięgam pamięcią aż do lat 2000 to ten
dyktat panował. O tyle to jest fajne, że nie ma jakiejś tendencji na zachodzie którą należałoby
lansować w Polsce i jest ten pluralizm fajnie dopuszczany, że nie obowiązuje żadna linia którą
należałoby realizować jako młody artysta, natomiast właśnie w 90 latach.
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Katarzyna Górna : tzn. ja tu się nie zgadzam z Tobą oczywiście. Jak myśmy zaczynali robić tą
sztukę nazywaną teraz krytyczną to nie mieliśmy zielonego pojęcia co się tworzy na zachodzie.
Owszem jeździliśmy na Kassel, do Wenecji na studiach, zaczęliśmy zwiedzać te duże wystawy,
aczkolwiek zupełnie nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym co widzimy. To co tworzyliśmy, moim
zdaniem było tworzone przez nas i ten język którym zaczęliśmy się posługiwać był autentycznie
tworzonym naszym językiem. Oczywiście on się nie wziął z niczego, był poprzedzony
działaniami innych artystów, którzy przed nami byli, aczkolwiek to, że wszyscy się nagle zaczęli
nim posługiwać wynikło z tego, że to było bardzo małe środowisko w gruncie rzeczy, z jednej
pracowni i nie było mowy o modzie i też nie byliśmy na tyle sprytni, nie wiedzieliśmy że tak
trzeba robić żeby zaistnieć. Nie robiliśmy tego nawet z powodów ekonomicznych, bo jeszcze się
wtedy sztuki nie sprzedawało, nie było grantów (śmiech) więc nie niósł żadnej ekonomicznej
nagrody fakt, że się stworzyło dzieło.

Łukasz Skąpski: Ale ja akurat byłem na spotkaniu z Piotrem Rypsonem i z Alicją Żebrowską i
tym światkiem. Nie tylko Alicją, ale była tam też ona i pokazywała pracę jeszcze z poprzedniej
epoki, której adresatem mógł być Jarosław Kozłowski i została zmiażdżona jednym „nie” u
Rypsona i natychmiast przeszła metamorfozę w tym co robiła. Generalnie natychmiast zaczęła
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robić pracę, też z Krakowa więc generalnie blisko. Nie mówię tego żeby sugerować, że to jest
źle. Jej zależało na tym żeby zaistnieć, więc zrobiła wszystko żeby zaistnieć.
Katarzyna Górna: Ale weź pod uwagę tych głównych (artystów) Althamer, Kozyra, Żmijewski,
Markiewicz, Adamas, ja itd. Dopiero się tworzył wtedy ten mocny kurator w tym momencie, ale
też nie było jeszcze to jasne że ten kurator jest najważniejszy i on właściwie rozdaje karty. To
wszystko się w tym momencie tworzyło, więc też nie mieliśmy się do kogo zwracać nawet o
wystawienie tych prac.
Łukasz Skąpski: Tzn. ja nie mówię że Rypson Was stworzył, być może on popatrzył na Waszą
pracownię i powiedział „ooo super cool, to będę lansował” i lansował, pomijając inne propozycje
Katarzyna Górna: z Rypsonem nie mieliśmy kontaktu. Pierwszą osobą, która właściwie w tą
sztukę wchodziła, jeszcze jak byłam na studiach, to był Ziarkiewicz.
Łukasz Skąpski: No tak, tak.
Katarzyna Górna: także, nie jako kurator
Łukasz Skąpski: Tylko że Ziarkiewicz był autorem takiej sztandarowej wystawy Nowi Dzicy w
Sopocie, a później Perseweracja mistyczna i Róża, czyli jakby. Niemniej dzikich już na
perseweracji nie było. Ta samo jak nie było nic innego na dzikich. I on generalnie…miał refleks
chłop. I to też nie jest złe oczywiście, natomiast to co mnie zawsze doskwierało to był monopol,
bo ja nie mówię, że to źle że się pokazuje artystów, ja mówię raczej ,że to źle, że się nie
pokazuje artystów, ponieważ właściwie steruje się młodymi ludźmi, studentami, którzy widzą co
się dzieje. Był taki okres, że w Berlinie na przykład, bo nie mówię, że to tylko w Polsce – ta
moda. W Berlinie byłem w barze, zamawiam piwo, a barmanka pyta mnie czym się zajmuje. Ja
mówię, że jestem artystą a ona, że też, i że robiła wystawę ostatnio. Ja pytam co? No udka
kurczaków pokazywała, to wszystko było dosyć humorystyczne bo to wszystko było w
kontekście sztuki Damiana Hirsta, zajmowania się ciałem i mięsem w przypadku Hirsta. Czyli
ten kierunek promieniował na całą Europę, również na Polskę.
Katarzyna Górna: Jak sam mówisz, że teraz 90% studentów, którzy do Ciebie przychodzą nie
ma zielonego pojęcia o sztuce współczesnej, albo wręcz jest tym zniechęcona. Myśmy niewiele
wiedzieli. Bo taka wyprawa do Kassel czy do Wenecji w tym czasie, w latach 90 dla polskich
studentów to był wyczyn. To trzeba było mieć naprawdę kupę kasy i bardzo mało wiedzieliśmy,
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to wszystko bez takiej wiedzy, skąd to się wywodzi, jak taką współczesną sztukę zachodnią
traktować.
Jacek Niegoda: A może to jest tak Łukasz, że Ty dokonujesz przesunięcia i moment kiedy
kurator spostrzega, czy dyrektor instytucji, czy w ogóle instytucja sztuki w postaci dyrektorów
galerii, kuratorów dostrzega, że w którymś momencie dyskurs już został przeprowadzony,
wyczerpuje się pole dyskusji w danej estetyce, tzn. że np. neue wilde zaczyna zjadać własny
ogon. W tym momencie próbuje znaleźć kolejne, aktualne głosy. Szuka wśród ludzi młodych i
Ty to interpretujesz, że to kuratorzy tworzą. A wydaje mi się, że to jest moment, w którym
następuje rozglądanie się za jakąś kolejną, nową interpretacją rzeczywistości.
Łukasz Skąpski: Masz rację z tym, że w Polsce to przebiegało zwykle z opóźnieniem
Jacek Niegoda: To co powiedział Pan Profesor, że zastanawiające jest to, że z różnych
powodów ale jednak w 68 roku na całym świecie wydarzyły się podobne zdarzenia. A powodem
tych zdarzeń na przykład co innego było w Warszawie, a co innego było w Paryżu. Ale te
zdarzenia miały w sumie ten sam charakter. I myślisz, że Polacy ten 68 rok i te wydarzenia na
Uniwersytetach były próbą przeniesienia atmosfery z Paryża.
Łukasz Skąpski: Nie, z tego co wiem, punk zaczął się w Anglii w 70 latach, a w Polsce w 80, że
neue wilde się zaczęło w 70 latach w Niemczech, a w Polsce w 80, czyli cykl ma może nie całe
10 ale dekadę
Jerzy Kochan: Z renesansem było gorzej jeszcze do Polski wędrował wieki... (śmiech)
Łukasz Skąpski: No właśnie, więc...
Jacek Niegoda : … ale nie masz wrażenia, że generalnie, bo wiesz u podstaw sztuki nie leży to
co się tam odbywa za miedzą tylko tak prawdę mówiąc zawsze to co robisz wynika z kontekstu
w którym się znajdujesz? Być może ten kontekst w stosunku do sąsiadów zachodnich
rzeczywiście ma jakieś przesunięcie, był późniejszy, ale powody dla których ta sztuka
powstawała na pewno musiały się znajdować tutaj. To nigdy nie jest taka interpretacja sztuczna
Łukasz Skąpski: Ja tego nie mówię, ja nie odbieram w ogóle jakości tej sztuce
Katarzyna Górna: Damien nie miał wpływu w ogóle moim zdaniem na to co myśmy robili.
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Jacek Niegoda: Akurat to co tu jest zabawne to, że na wystawie British British Polish Polish to
na czym się skupił Hirst to w Polsce 5 lat wcześniej zaistniało w postaci sztuki Grzegorza
Klamana czy środowiska Kowalni.
Łukasz Skąpski: No tak, no czy zestawienie Kozyry z Cattelanem. Ja się zawsze
zastanawiałem i ostatnio sprawdziłem kto był pierwszy i okazało się że Kozyra wyprzedziła
Cattelana.
Jacek Niegoda : No wyprzedziła! Przecież to w Magazynie Sztuki w pewnym momencie
Ziarkiewicz pokazywał i się naigrywał, patrzcie jak tutaj zachodni artyści...
Katarzyna Górna: A notabene historia jest bardzo prosta, bo Kozyra chciała się starać o
stypendium w Wiedniu, gdzie akurat Cattelan był asystentem i widział pracę Kozyry i dwa lata
później zrobił swoją piramidę. Bo myślał że artystka z polski nie liczy się i nikt jej nie będzie
wystawiał. Więc on to widział po prostu wcześniej
Łukasz Skąpski: Z czym że on to zrobił w Bremie gdzie w każdym sklepie można kupić
piramidy
Katarzyna Górna: Ale Kozyra stąd też wywodzi swoją piramidę, bo ona wróciła do Polski jak
miała 18 lat, a wcześniej całe życie spędziła w Niemczech i w Austrii. Ona była wychowywana w
tamtej kulturze i jej inspiracją do tej piramidy było tych 4 muzykantów z Bremy. Więc ta historia
jest bardzo śmieszna z Cattelanem. A wiecie, że powstała jeszcze trzecia piramida, w Szwecji.
Zaraz po Cattelanie.
Łukasz Skąpski: Może ktoś widział Cattelana wcześniej
Mikołaj Iwański: Proszę Państwa, ja bym wrócił bardziej do tematu samej transformacji, bo
przygotowując w wakacje wykład dla Goldexu Poldexu na temat związków zawodowych klasy
średniej, próbowałem prześledzić proces powstawania klasy średniej w Polsce. I jest to dosyć
ciekawa sprawa, ponieważ na początku lat 80 zaczynają się rozjeżdżać zarobki robotników i
pracowników tzw. umysłowych. I ten proces trwa, jakoś tak kapie, przez całe lata 80, na
początku lat 90 on niesamowicie przyspiesza. W Polsce zaczyna funkcjonować rozwarstwienie
klasowe, które transformacja niesamowicie ukazuje. Te przemiany kilku pierwszych lat tak
naprawdę. I moje pytanie do wszystkich Państwa jest dosyć skomplikowane, mianowicie
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Waszym zdaniem po której stronie jakby tej wyrwy transformacyjnej ustawili się artyści, z którą
stroną się identyfikowali? Czy oni czuli się jednak ludźmi sukcesu, którzy weszli w pewną
retorykę głównego nurtu, który zaczął promować daleko posunięty indywidualizm itd. Czy były
jednak przypadki ludzi, którzy potrafili się ustawić po tej stronie wspólnotowej, która nie miała
jakiejś reprezentacji w mainstreamie.
Jacek Niegoda: Ale w których latach?
Mikołaj Iwański: Na początku lat 90, w tym decydującym tak naprawdę okresie. Czy Waszym
zdaniem artyści poczuli się częścią klasy średniej? Czy ich aspiracja była ugruntowana po
stronie tej klasy ?
Katarzyna Górna: MY nie używaliśmy w ogóle takiego języka, o którym Ty mówisz. Nam się
wydawało, że nie żyjemy w społeczeństwie klasowym. I pojęcie klasy zostało przez nas…
Łukasz Skąpski: Transformacja to było, że wszystko się zmieniało, powstawały miejsca,
fundacje
Jacek Niegoda: Ja bym się a propos tych zarobków nie zgodził bo…
Łukasz Skąpski: Jakie zarobki?
Jacek Niegoda: … lata 80 to była taka sytuacja, że moja mama na przykład pracując w
przemyśle zarabiała o wiele lepiej niż mój ojciec pracujący na politechnice. Przy czym w latach
90, 2000 to się odwróciło.
Iwański: Ale nie chodzi o branżowe …
Jacek Niegoda : Ale nie, kwestia była taka, że na przykład dajmy na to jedną z lepiej płatnych
fuch w Gdańsku to było bycie stoczniowcem, ludzie w stoczni zarabiali dobre pieniądze.
Katarzyna Górna: Górnicy też.
Jacek Niegoda: Osoba pracująca w stoczni była podobnie jak w kopalni, była w stanie
utrzymać rodzinę i żona mogła być gospodynią domową, niepracującą. I wielu ludzi wtedy miało
wielodzietne rodziny. Moi koledzy ze szkoły, dzieci stoczniowców…
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Katarzyna Górna: A nauczyciele nie
Jacek Niegoda: A nauczyciele akademiccy czy osoby umysłowe z przemysłu nie zarabiali
wcale lepiej, tu nie było takiego momentu rozwarstwienia. Ta przemiana zaczęła się dopiero w
latach 90 się kształtować. Mało tego, tego rozwarstwienia społecznego w latach 70 też wcale
nie było z racji
Mikołaj Iwański: W 70? Nie, nie
Łukasz Skąpski: W latach 90 na początku, jak sobie przypominam, jeśli chodzi o zarobki w
Polsce to były te firmy, które powstawały cały czas uwłaszczających się prominentów, czy
dyrektorów fabryk itd. A potem były zaraz łóżka na ulicach, ludzie sprzedawali papierosy Monte
Carlo.
Jacek Niegoda: Ale to wynikało chociażby z wielkopłytowej zabudowy, to myślenie kategoriami
klasy było w ogóle zatarte
Łukasz Skąpski: To było za wcześnie
Katarzyna Górna: Ale właśnie Mikołaj o to zapytał, czy myśmy zauważyli, że ta transformacja
może doprowadzić do takiego rozwarstwienia społecznego, chyba o to pytałeś?
Mikołaj Iwański: Przyjęcie założenia, że żyjemy w rozwarstwionym społeczeństwie, oznacza
przejście na jedną bardzo konkretną stronę.
Jacek Niegoda: Czy to przejście to był świadomy wybór? Czy to, że społeczeństwo jest
bezklasowe, że Ty się identyfikujesz z konstrukcją bezklasową, to nie była kwestia dokonania
wyboru. Na początku lat 90 i w 80 latach nie było czegoś takiego.
Mikołaj Iwański: Chodzi o pompowanie pewnych aspiracji.
Łukasz Skąpski: Generalnie była klasa poprzednich właścicieli, że tak powiem nomenklatury,
która się uwłaszczała ale oni mieli dopiero zostać kapitalistami, oni to właśnie sobie
przekształcali, transformowali. I była cała masa ludzi, czyli cała reszta, dla której nic się nie
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zmieniło. Niektórzy poszli sprzedawać na łóżkach, niektórzy zajęli się gangsterką, jeszcze inni w
Szczecinie szmuglem po prostu.
Mikołaj

Iwański: 91 rok to jest moment kiedy trwa hiperinflacja, kiedy robotnicy

wielkoprzemysłowi posiadają jeszcze dosyć efektywną organizację. To jest moment kiedy
Waldemar Kuczyński odcina kredytowanie dla dużych zakładów i jest niesamowicie zaskoczony
tym, że one jeszcze nie upadają, to są jego słynne słowa „dlaczego ciągle jeszcze nie upadają”.
Minister przekształceń własnościowych w rządzie Mazowieckiego, już w boksie startowym stoi
taki polski thatcherysta z późniejszej Unii Wolności Tadeusz Syryjczyk, który po prostu
przekłada na praktykę głęboką myśl Margaret Tacher o tym, że najlepszą polityką przemysłową
jest brak polityki przemysłowej. I oczywiście ta fala globalizacyjna uderza w Polskę i wiadomo,
że uderzy w wielki przemysł.
Katarzyna Górna: Ale nam się wtedy wydawało wręcz, że to będzie fajne, że to wcale nie jest
złe. Skąd mieliśmy wiedzieć? Nie mieliśmy pojęcia, że to nie jest fajne. Mainstreamowe media,
które się wtedy jeszcze nie nazywały mainstreamowe, typu Gazeta Wyborcza, która była wtedy
właściwie jedyną, pisała że to jest super. Nic innego nie może nas spotkać, nic lepszego nas nie
może spotkać.
Jerzy Kochan: Przecież to samo wychodzi teraz, Modzelewski pisze książkę i mówi, że myśmy
nie wiedzieli, że to do tego doprowadzi, że gdyby wiedział, że to będzie kapitalizm to... ręką by
nie ruszył! Ale pewnie łże , albo kokietuje...
Katarzyna Górna: Ekonomiści też nie wiedzieli co się dzieje, to jakie możliwości mieli 20-letni
studenci ASP aby rozpoznać rzeczywistość.
Magdalena Radomska: Ja bym to pytanie Mikołaja tak sformułowała żeby wybrzmiało, bo
moim zdaniem bardzo dobrą nutę uderzyłeś i reakcję są symptomatyczne i ja dokładnie tak
diagnozuję sytuację. Tzn. ja w latach 90 może nie zajmowałam się jeszcze sztuką, ale
chodziłam do dentysty i wyraźnie pamiętam, że na początku lat 90 już prywatyzował się sektor
już w każdym zakresie i byli ludzie, których było stać na prywatnego dentystę i byli tacy ludzie
których nie było stać. Ja chodziłam prywatnie do dentysty ale to był kolosalny wydatek. A była
cała grupa społeczna, ludzie, którzy pozwalali sobie na to ot tak sobie. Kiedy analizuję postawy
artystyczne w latach 90 to wydaje mi się, że uderzyłeś w bardzo trafny mechanizm. Moim
zdaniem wielu artystów miało nadzieję, miało aspirację do klasy średniej i kreowało wyraźne
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logo, strategię artystyczną i w tym środowisku polskim jest to widoczne. Natomiast w
środowiskach środkowo-wschodniej Europy jest to znacznie mniej widoczne.
Katarzyna Górna: MI się wydaje, że ja tego nie zauważyłam.
Magdalena Radomska: Ale o strategię artystyczną też chodzi bo taki język, który jest językiem
strategii artystycznej tu bardzo wyraźnie widać.

Katarzyna Górna: Bo wiesz, ja nawet pamiętam pracę Pawła Althamera o tytule Obserwator,
który świetnie by się nadawał jako ilustracja do tego co mówisz czy artyści faktycznie widzieli te
przemiany. Ta praca polega na tym, że akurat wchodziło nowe czasopismo na rynek, miał to
być kolejny dziennik który miał mieć tytuł Obserwator, więc chcieli zrobić kampanię reklamową.
Jeszcze wtedy zwrócili się do artystów co już dzisiaj się wydaje niemożliwe. I pozwolili tym
artystom rzeczywiście zrobić co chcą, dali im całkowitą wolność. I Paweł zrobił niesamowitą
rzecz, mianowicie wynajął takiego bezdomnego pana , który codziennie przesiadywał na jakiejś
ławce. Tylko, że wynajął go za pieniądze, żeby on nadal siedział na tej ławce z logo Obserwator
i obserwować rzeczywistość, która się wokół niego zmienia. Pamiętam jak Paweł to robił bo
byliśmy bardzo bliskimi kolegami to nikt z nas nie miał pojęcia i nikomu z nas by do głowy nie
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przyszło, żeby to zinterpretować że oto mamy tu człowieka który jest wykluczony z profitów tej
transformacji. I to jest niesamowite.
Paweł Brożyński: Althamer też nie miał tej świadomości?
Katarzyna Górna: Nie miał.
Jacek Niegoda: Ja z perspektywy gdańskiego środowiska mogę powiedzieć, że w latach 93-94
roku jak się dołączyłem do Fundacji Otwarte Atelier, w związku z tym, że się nam nie udało z
ojcami założycielami dogadywać, założyliśmy następną Fundację Wyspa Progress. Sama ta
nazwa jest już trochę takim sygnałem, że generalnie interesował nas progres, ale też taki
progres pojmowany jako jakaś zmiana, jako transformacja i pamiętam, że to był 93 albo 94 rok
kiedy toczyła się pomiędzy nami taka dyskusja. Jak budynek Łaźni dostaliśmy jako
stowarzyszenie na maksymalnie okres 3-letni. Przychodził kolejny okres kiedy się ta umowa
najmu kończyła. Zawsze się toczyła dyskusja z radnymi prawicowymi, którzy z racji tego, że w
tym budynku na ostatnim piętrze była ładna sala gimnastyczna, twierdzili że ten budynek trzeba
oddać pobliskiej szkole, żeby dzieci z tej szkoły miały zajęcia na tej sali gimnastycznej. A nie
oddawać go artystom. Myśmy przedstawiali jako argument przemawiający za tym, że artyści
tam powinni zostać przykłady londyńskich doków, gdzie uważaliśmy że sztuka generalnie
odmieni tą dzielnicę.
Paweł Brożyński: W którym to było roku?
Jacek Niegoda: 93-94 rok. Pamiętam, że przyjeżdżali do Gdańska ludzie z Londynu, którzy
prowadzili rodzaj konferencji, paneli dla urzędników miejskich jak w sposób świadomy kreować
politykę przestrzenną miasta. Myśmy byli ucieszeni, że tacy ludzie przyjeżdżają do Gdańska i że
należy te przykłady implementować.
Więc można to rozczytać jako opowiadanie się, aczkolwiek to nie było opowiadanie się za jakąś
klasową przynależnością, tylko opowiadanie się za pewnymi mechanizmami, które chciałoby się
w tą szarą rzeczywistość polską po stanie wojennym i po 80 latach wprowadzić w strukturę
miasta.
Paweł Brożyński: Wydaje mi się, że mówiąc o środowisku artystycznym pierwszej połowy lat
90, musimy mieć świadomość, że wszystko, co wtedy się dzieje wynika, z tego co działo się
jeszcze w latach 80. Wtedy artystów można było podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich
stanowili artyści, którzy współpracowali z władzą. Drugą artyści związani z kościołem i

25

konserwatywną inteligencją. Trzecią stanowił wspomiany przez Mikołaja underground,
podzielony też na bardzo różne środowiska, które czasami ze sobą współpracowały, a czasami
wręcz przeciwnie. Nie było oczywiscie podziału na klasy, a wciąż obowiązywały pewne
schematy myślowe i artystyczne. Kiedy podział ten zaczał się pojawiać nie mógł być
dostrzeżony poprzez dawne sposoby patrzenia.
Mikołaj Iwański: W latach 80 nie było czegoś takiego jak klasa średnia tylko było coś takiego
jak inteligencja, która była substytutem klasy średniej, ponieważ inteligencja to była klasa
średnia bez własności.
Łukasz Skapski: Była nomenklatura i potem właściwie niewiele się zmieniło. Czy tu wszedł
jakiś kapitał do Polski? O czym my mówimy? Korporacje pojawiają się stopniowo i pojawiły się
na dobre pod koniec lat 90.
Paweł Brożyński: Chciałem nawiązać jeszcze do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Myślę,
że ta konfuzja środowiska artystycznego, o której mówiłaś, w pierwszej połowie lat 90 mogła
wynikać w dużej mierze jeszcze z wcześniejszych wzorców: jesteśmy trochę obok
społeczeństwa, może nie obok społeczeństwa, ale obok pewnego systemu, pewnej struktury itd.
Podziały klasowe jak gdyby nas nie dotyczą, nie widzimy ich.
Katarzyna Górna: Absolutnie nie, myśmy chcieli absolutnie uczestniczyć w tym procesie.
Myśmy się aktywnie włączyli, tylko to w co myśmy się włączyli to były zmiany obyczajowe, a nie
ekonomiczne. Chcieliśmy być w samym środku społeczeństwa. Mieliśmy poczucie misji, te
prace miały działy, miały coś mówić i miały oddziaływać na społeczeństwo i je zmieniać. Więc
nie byliśmy obok wręcz przeciwnie
Jacek Niegoda: Tzn. co chcieliście w tej płaszczyźnie zmienić? Z czego na co?
Łukasz Skapski: Kowalczyk to wszystko dobrze opisuje generalnie
Katarzyna Górna: (śmiech) nie ma co gadać
Łukasz Skapski: Przepraszam, Kasiu, odpowiedz proszę (śmiech) Ja już nie mam nic więcej
do powiedzenia.
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Paweł Brożyński: Czy było poczucie zapotrzebowania społecznego właśnie na to? Czy nie
było tego poczucia, raczej poczucie odrzucenia…
Katarzyna Górna: Ale odrzucili nas po chwili, jak już zrobiliśmy. Na początku nam się
wydawało, że my jesteśmy właśnie po to żeby uczestniczyć właśnie w tych zmianach. Tylko
kompletnie nie wiedzieliśmy na czym polega ta zmiana. I tu możemy mówić o tym poczuciu
winy. Ja na przykład mam. W zasadzie ten dyskurs już od jakiegoś czasu prowadzę ze Stachem
Rukszą, bo to jakieś 2-3 lata temu zaczęliśmy o tym rozmawiać, że my właśnie nie
dostrzegliśmy tej ekonomicznej zmiany tej transformacji, w związku z czym, a wtedy nie
używaliśmy nawet słowa wykluczeni, że są w ogóle jacyś ludzie którzy są wykluczeni z jakiegoś
obszaru, typu na przykład kultura czy z dostępu do kultury czy z innych możliwości. Mam takie
poczucie, że zgubiliśmy gdzieś tego odbiorcę, tak samo zresztą jak rozmawiam z feministkami
one też się zagubiły. Feminizm chciał docierać do kobiet, które najbardziej potrzebowały tej
emancypacji. I nagle okazało się, że na kongresie kobiet są same bizneswomen., które sobie
świetnie radzą – Pani Kulczyk – świetnie sobie radzą w tej rzeczywistości. A te kobiety, które
potrzebują tego dyskursu i tej emancypacji nienawidzą słowa feminizm i się wstydzą tego. To
jest niesamowite, że im się pogubiło to. Nam artystom, moim zdaniem też. To, że nasza sztuka
została w pewnym momencie całkowicie odrzucona i jak teraz po 20 latach jest nawet
pokazywany Markiewicz w Zamku Ujazdowskim, to stają tam z transparentami i rzucają w to
jajkami
Jacek Niegoda: To nie jest kwestia pogubienia tylko reaktywnych działań. Bo pierwsza połowa
lat 90 po 89 roku po upadku komunizmu, to jest tak prawdę mówiąc przekonanie, że właściwie
nie można stawiać komukolwiek jakichkolwiek ograniczeń, bo to od razu jest identyfikowane,
jako system opresyjny, totalitarny. Ja trochę to też tak właśnie postrzegam, że takie wypłynięcie
czy was, czy Klamana związane było też z takim szerokim otwarciem społecznym na wszystkie
zjawiska które wcześniej były w jakiś sposób trzymane w undergroundzie, nie wpuszczane w
główny nurt. Nagle one wszystkie wyszły. Jak chociażby Totart. Który w 86 roku robi
performency w Rzeszowie, które miały być zaprzeczeniem nie tylko dobrego smaku, ale w
ogóle takim wstrząśnięciem ludźmi. Oni się tam na przykład kałem smarowali, czy obsikiwali, w
pewnym sensie dokonywali totalnej destrukcji obyczajowej. Nagle 90 rok, Konik z Tymonem
prowadzą programy w telewizji publicznej, w programie pierwszym jest dziennik a na dwójce
leci

LALAMIDO

w

godzinach

najlepszej

oglądalności.

Artnoc

prowadzona

przez

Krzyżanowskiego gdzie Józef Robakowski, Piotr Wyrzykowski i inni artyści robią na żywo różne
performance przed kamerą i transmisja jest online. I to jest o godzinie 9, 10 wieczorem po czym
nagle właśnie po wybuchu kolejnych skandali, czy kontrowersji wokół piramidy zwierząt
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następuje ruch reaktywny. Taki, że trzeba jednak założyć pewne ramy, które są
nieprzekraczalne dla kultury. To nie jest zgubienie kontaktu z widzem tylko to jest bycie
ponownie wypchniętym poza…
Katarzyna Górna: Ja inaczej postrzegałam wtedy swoją rolę jako artysty. Ja zrobiłam na
przykład pracę 10 panien, to było w momencie kiedy radykalizowała się ustawa antyaborcyjna. I
wtedy zrobiłam pracę, która miała o tym mówić. Miałam takie poczucie, że jak ja to wystawię,
ludzie to zobaczą to od razu będzie mój głos w dyskusji, że ta sztuka się liczy
Łukasz Skapski: To może być odpowiedź na pytanie co na co chcieliście zmieniać
Magdalena Radomska: Ale dla mnie to też jest fascynujące, tzn. jakie wy mieliście jako
środowisko pojęcie. Jak ja czytam Kowalczyk, jak oglądam te prace to ja mam takie poczucie
pęknięcia, takiego zupełnego oderwania tego od procesów transformacji. Tzn. proces
transformacji to jest proces zmiany jednego ustroju do drugiego i teraz jeśli my mówimy o
zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej , jeśli mówimy o prawach kobiet to dlaczego ta refleksja w
żaden sposób nie jest osadzona w sensie dyskursywnym czy nawet tej płaszczyzny dzieł,
trzeba to wyinterpretować jak gdyby wtórnie, a one w naturalny sposób nie były osadzone w
procesach

transformacji. Tzn. w

refleksji tego

jak

to

wyglądało

w

trakcie

ustroju

komunistycznego. Przecież wiele z tych rzeczy, o które walczyliście wtedy jako artyści, to były
takie rzeczy, które były w pewnym sensie w propagandzie w języku propagandy obecne. Do
pewnego stopnia były faktycznie obecne w czasach komunizmu, które niejako na nowy sposób
trzeba było wywalczyć na nowo. Ale to nie były rzeczy o które się walczyło w stosunku, w relacji
takiego negatywnego poprzedniego komunistycznego, totalitarnego ustroju, że on był totalitarny
to jedna sprawa, ale że był komunistyczny to druga. Był w pewnym sensie konstrukcyjnie
złożony i teraz mi brakuje w tych pracach właśnie tego procesu transformacji, a w języku
Kowalczyk nie ma go w ogóle
Katarzyna Górna: Teraz tak rzeczywiście sobie zdałam sprawę, że tutaj początek lat 90, a my
tu sztuką feministyczną, występujemy z walką z ustawą antyaborcyjną. A w komunizmie te
rzeczy były absolutnie dostępne. Mi się wydaje, że to jest to co Ty powiedziałeś Mikołaj, a
propos Ledera Myśmy wyparli chyba ten komunizm cały z głowy.
Jacek Niegoda: Ja bym to inaczej opisał bo mi się wydaje, że bierze się to stąd, że tak prawdę
mówiąc istotniejszym zagrożeniem dla artystów i jakby to czemu chcieli się przeciwstawić to
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było i tu nawet nie chodzi o AWS, tu chodzi o to że w początku lat 90 uwierzono że można
stworzyć państwo które będzie demokratyczne, ale jednocześnie będzie świeckim państwem.
Kataryzna Górna: I jeszcze kapitalistycznym.
Jacek Niegoda: Ale świeckim. Chodzi mi o to, że w połowie lat 90 okazało się że to państwo
jest tak silnie katolickie że ono wypiera te osoby, w związku z czym nie dyskutowano o
klasowości tylko bardziej ta dyskusja dotyczyła obyczajowości, ale takiej przeciwstawionej
językowi narzucanemu, czy powiedzmy kategoriom czy wizji obyczajowości narzucanej przez
kościół katolicki
Magdalena Radomska: Czyli po prostu ten proces transformacji został skradziony od razu. Od
zarania został skradziony
Jacek Niegoda: Co innego było zagrożeniem na początku lat 90.
Katarzyna Górna: … a może było też tak, że w opozycji do tej komunistycznej, tej wolności w
sensie feministycznym czy pewnej obyczajowości to ta transformacja zaczęła się od razu
kształtować jako taki narzucony dyskurs konserwatywny przez kościół głównie i może od razu
wyczuliśmy, że to jest nasz wróg.
Łukasz Skapski: Ten dyskurs był bardzo ostry, pamiętam jak prowadzili kampanię bardzo
agresywną, ale nieskuteczną ponieważ wtedy ludzie postawili kontrę. Ale pomyślałem sobie, że
jeszcze jeden może być powód tej sytuacji, że nie ma w ogóle mowy o transformacji, to było to,
że wszyscy dosłownie popierali pierwszy rząd Mazowieckiego i to była taka zgoda narodowa, że
tego się nie rusza bo to jest dobre dla wszystkich. Także dostał carte blanche i robił co chciał.
Takie było ogólne nastawienie w Polsce, tak mi się wydaje. Być może to, jeśli nikt nic nie mówił,
to młodzi ludzie czy młodzi artyści czy starsi też nic nie mówili. Wiadome było, że jeśli się
stworzy chaos na początku, to zamiast jakiejkolwiek linii będzie chaos, a chaos Polskę zniszczy,
ponieważ Polska właśnie wychodziła z chaosu gospodarczego
Jerzy Kochan: Tym bardziej się mówiło, że to było przygotowywanie dyscypliny pod plan
Balcerowicza. (śmiech)
Mikołaj Iwański: Na dzień dzisiejszy rozmowa na temat kierunku transformacji i tego pakietu
Balcerowicza jest czymś niesamowicie ciężkim, jeszcze 10 lat temu to było praktycznie
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niemożliwe, a teraz Balcerowicz zaczął się sam kompromitować, więc jest po prostu trochę
łatwiej.
Jerzy Kochan: Mało kto się przyznaje teraz do Balcerowicza
Mikołaj Iwański: No tak ale do planu Balcerowicza jeszcze mnóstwo ludzi się przyznaje
Jerzy Kochan: Jeśli można, to bym chciał pytanie zadać. Bo pytanie było o refleksje od strony
artysty, ale my stopniowo przechodzimy do problemu nie od strony artysty ale czy była jakaś
zmiana polityki kulturalnej w 89 roku. Ja nie wiem czy Państwo odczuli taką zmianę polityki
kulturalnej?
Łukasz Skapski: To była zdecydowana zmiana, ponieważ ja miałem swoją taką politykę
kulturalną. … w komunizmie, ponieważ byłem pierwszym pokoleniem, który zrobił w stanie
wojennym dyplom. I generalnie bojkot artystów w stosunku do galerii państwowych i tak się
złożyło że po prostu przez 10 lat nie wystawiałem nigdzie indziej tylko w Zderzaku, w takiej
galerii na strychu w Krakowie, bo mnie nie interesowało wystawianie w BWA. Nie widziałem
sensu i celu robienia kariery w komunizmie. Powodziło mi się bardzo dobrze na poziomie klasy
średniej, jeśli chcesz wiedzieć, ponieważ pracowałem jako robotnik na zachodzie co lato, to mi
wystarczało na życie i jedną wystawę rocznie, wyprodukowanie jednej instalacji. Sobie robiłem
jedną, dwie instalacje rocznie i tak przez całe 10 lat. Także dla mnie to była zmiana, to było
uwolnienie się od tego dziwnego wegetowania podziemnego
Jerzy Kochan: Taką ostrą politykę kulturalną w ramach stanu wojennego, czy to otwarcie czy
nie. A potem liberalizm, to była może w pewnym sensie taka radość z możliwości cieszenia się
przypadkiem
Łukasz Skąpski: Znaczy artyści nie funkcjonowali w świecie liberalnym tylko w świecie wolnym.
I w świecie nowych instytucji w których z przyjemnością można było wystawiać , prawda?
Mikołaj Iwański: Ich było mało
Łukasz Skąpski: Było mało ale były
Mikołaj Iwański: Zamek Ujazdowski…
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Łukasz Skąpski: Zamek Ujazdowski, Kronika była niezła, wtedy była jeszcze przyzwoita
Galeria Studio, stary Foksal był, Zielona Góra, w Białymstoku i Kronika w Bytomiu
Katarzyna Górna: Nie było Kroniki, co ty
Łukasz Skąpski: Ja miałem tam w 93 roku wystawę
Katarzyna Górna: Ale to jeszcze nie istniała chyba
Paweł Brożyński: Jeśli chodzi o umocowanie społeczne to w latach 90, jest mało instytucji.
Rynek sztuki w zasadzie nie istnieje, sprzedawać można bardzo mało za niewielkie pieniądze.
Katarzyna Górna: Co więcej robisz wszystkie prace za własną kasę.
Jacek Niegoda: A kiedy Jaros sprzedał te swoje fotografie? To był 98 rok, ja byłem wtedy
studentem i jak on sprzedał fotografie do Ludwig Muzeum, to funkcjonowało jako rodzaj takiego
mitu, który jest czymś co byś chciał osiągnąć
Magdalena Radomska: ON trafił do Budapesztu, to… kupiła, i to właśnie o czym mówisz
Mikołaj te procesy transformacji były już przygotowane od lat 80, to właśnie kolekcja Ludwiga,
która w Budapeszcie zaczęła przeprowadzać inwestycje to był właśnie bardzo istotny czynnik.
Paweł Brożyński: Tak, ale mówimy teraz o pojedynczych nazwiskach, a nie o setce ludzi,
którzy są w stanie z miesiąca na miesiąc utrzymać ze swojej sztuki.
Katarzyna Górna: W ogóle nie było mowy o utrzymywaniu się ze sztuki
Paweł Brożyński: I dlatego zadaję to pytanie: jak mogę się czuć potrzebny społeczeństwu i
czuć osadzony w społeczeństwie jeżeli nie dostaję pieniędzy za to co robię i w zasadzie
komunikat ekonomiczny skierowany do mnie jest taki, że to, co robię jest w ogóle do niczego nie
potrzebne...
Łukasz Skąpski: Nie możesz się czuć potrzebny…
Paweł Brożyński: No właśnie!
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Katarzyna Górna: Ale myśmy się bardzo czuli potrzebni
Jacek Niegoda: Ja też mam wrażenie, że to było większe poczucie …

Katarzyna Górna: Misji, musisz mieć poczucie misji
Magdalena Radomska: To jest pytanie o to czy doświadczyliście po przełomie bezpośrednio
alienacji pracy?
Jacek Niegoda: Ja nie wiem czy alienacji czy to nie jest właśnie to o czym mówiłem, że my
mieliśmy przeświadczenie, że my będziemy zmieniać tą rzeczywistość.
Paweł Brożyński: Czyli, że będziecie sprzedawać swoje prace do muzeów tak?
Jacek Niegoda: Nie to nie jest kwestia sprzedaży, bo sprzedaż była bardziej mityczna. Ja
mówię o tym Jarosie, że ktoś tam z Krakowa przez Zderzak do tych muzeów coś sprzedał.

32

Łukasz Skąpski: Świetna kasa dostać 30% z jakiejś tam symbolicznej sumy. 30% dla artystów
było
Jacek Niegoda: To nie chodziło o rynek, tylko chodziło o to, że my de facto zmieniamy to
społeczeństwo
Jerzy Kochan: Rzeczywistość jest otwarta
Jacek Niegoda: Tak i my jej teraz nadajemy kształt i to jest to co Kaśka mówiła o tej zmianie
obyczajowej. To się opierało o zmianę obyczajową i to co ja nazwałem tym świeckim państwem,
że my mamy jakiś obraz tego społeczeństwa jaki byśmy chcieli osiągnąć i chcemy mu nadać
taki kształt, a wobec nas nie rynek stawał tylko stawała ta część społeczeństwa
konserwatywnego.
Paweł Brożyński: Świeckie państwo zasadza się na tym, że miejsce kapłanów, duchownych
zajmują intelektualiści i artyści. Nie osiągnęliśmy tego w Polsce od lat 90 właściwie do dzisiaj.
Mikołaj Iwański: Kościół rozpoznał wroga
Paweł Brożyński: Nie mamy społeczeństwa, w którym profesor uniwersytecki, artysta czy
pisarz tworzą całą klasę społeczną składającą się z setek tysięcy ludzi, którzy świetnie zarabiają
i mają moc kształtowania rzeczywistości, również w tym sensie rynkowym.
Jerzy Kochan: Albo jak Sartre we Francji
Jacek Niegoda: Ale w latach 90 i ja mam taką nadzieję, dlatego przytoczyłem ten Totart i
Artnoc bo to były właśnie te elementy, które obecność artystów w głównych telewizjach
publicznych w najlepszym czasie antenowym właśnie miała być tym znakiem, symbolem tego,
że artyści są tym głosem. Teraz zostało to zastąpione programami katolickimi
Katarzyna Górna: Co więcej myśmy mieli wtedy bardzo duże wystawy w instytucjach
publicznych. Bardzo szybko po studiach weszliśmy do dużych galerii, na tzw. duże salony do
instytucji publicznych, bo ja byłam już poza tym czasem, że to był obciach wystawiać w
publicznych instytucjach. Już był Ziarkiewicz, już był Rypson, już byli kuratorzy. Bo jak z
Karolem Sienkiewiczem, który robił z nami wywiady my sobie uświadomiliśmy, że myśmy w
ogóle zakładali, że na tej sztuce nie będziemy zarabiać. Bo to jest oczywiste, że nie robisz tego
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dla pieniędzy. A wręcz żeśmy się przygotowali, na przykład ja i Kozyra zainwestowałyśmy w
sprzęt fotograficzny bo nam się wydawało, że jak będziemy robić zdjęcia komercyjne to nam to
pozwoli robić sztukę. Bardzo szybko się okazało, że tak się nie da bo to jest pewna schizofrenia
w której nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I to, że też te prace zaczęły zarabiać po jakimś
czasie, a nawet nie one same tylko nagle się okazało, że taka instytucja może sfinansować
produkcję bardzo drogiej pracy. A to wchodziło powoli, tak mi się wydaje, że pod koniec lat 90
jest taka możliwość że ktoś ci zapłaci za wykonanie pracy.
Jacek Niegoda: Ale to ja już jestem o pół pokolenia młodszy, bo druga połowa moich studiów to
właśnie były te działania, wychodzenie poza galerię bo, było wiadomo, że nie ma rynku sztuki.
Te instytucje nie mają pieniędzy, nawet nie mają często pieniędzy na przejazdy, to było tak, że
jak się spało, to spaliśmy w 6 osób w jednym pokoju gościnnym w galerii BWA w Zielonej Górze
albo w Białymstoku. Natomiast upatrywaliśmy źródła dochodów w realizowaniu działań
artystycznych w przestrzeni komercyjnej typu kluby, knajpy. Generalnie szliśmy i umawialiśmy
się że ok, organizujemy wystawę i ktoś z nas jest vj’em, ktoś z nas jest dj’em, robimy akcje
artystyczną, jakieś performatywne działania w…
Katarzyna Górna: … i sprzedajecie wódkę
Jacek Niegoda: Nie wódki nie sprzedajemy bo tą wódkę sprzedawał właściciel klubu
Katarzyna Górna: To na czym zarabialiście?
Jacek Niegoda: … umawialiśmy się, że na przykład dostawaliśmy procent z biletów, że tą
imprezę my jeszcze na tyle nagłaśniamy swoimi kanałami i ją rozpropagowujemy, że
umawialiśmy się na jakieś… To oczywiście na honoraria nie wystarczało, ale na to żebyśmy
mieli pieniądze na zrobienie dzieł sztuki już trochę tak. To były pieniądze które myśmy dostawali
od właścicieli klubów, którzy byli również w naszym wieku. I ja z tych pieniędzy wykonałem
instalacje które potem pokazywałem na przykład w Orońsku. I najpierw pokazywałem tą pracę w
klubie, potem pokazywałem w Orońsku, a na koniec musiałem ją przywieźć do Akademii na
semestralny przegląd.
Katarzyna Górna: Żmijewski zarabiał projektując jakiejś firmie farmaceutycznej opakowania do
leków, ja robiłam zdjęcia jogurtów, Althamer wytwarzał lalki i sprzedawał, każdy z nas robił
jakieś inne rzeczy, żeby zarobić te pieniądze. Wydawało nam się, że to jest oczywiste, że my
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będziemy teraz robić sztukę i za darmo ją wystawiać w tych dużych, publicznych galeriach. To
było niesamowite, że nam się wydawało to normalne.
Magdalena Radomska: A jak wyglądał ten kapitał symboliczny sztuki. On wzrósł po 89 roku ?
Bo z tego by wynikało że on wzrósł i był tak wielki, że w zasadzie nie było oczekiwań, że on się
przełoży na kapitał ekonomiczny
Jacek Niegoda: Pewnie wzrósł dlatego, że on uzyskał autonomię. Sztuka zyskała autonomię
ona przestała być jako narzędzie w rękach instytucji i poprzez to w rękach niejako władzy tak
jak to było w latach 80, że wystawianie w instytucjach wiązało się z realizowaniem sztuki, która
była abstrakcją
Łukasz Skąpski: To nie było tak bo wiesz tak jak mówiłem lansowani byli nowi dzicy i oni
sprzedawali całkiem dobrze.
Jacek Niegoda: Ale to są lata 80
Łukasz Skąpski: 80. I były galerie prywatne, Nowicki tak?
Katarzyna Górna: Tak, np. Piotr Nowicki.
Łukasz Skąpski: On kolekcjonował i to nie była duża sprzedaż, ale wystarczająca na przeżycie
KG: Sprzedawało się malarstwo przede wszystkim. A tę sztukę, którą myśmy zaczęli robić to się
nie sprzedawała bo …
Jacek Niegoda: Zderzak był taką galerią którą można było traktować jak komercyjną, a reszta
artystów funkcjonowała na takiej zasadzie, że wywozili własnym samochodem rzeźby i niemalże
je z ciężarówki sprzedawali.
Katarzyna Górna: Ale pamiętacie jaki wtedy był rynek, jaka była sytuacja, kto by przewidział,
nawet cienia nie mieliśmy takiego pomysłu, że tą Piramidę Zwierząt będzie można sprzedać za
1000000 zł. Nikt by tego nie powiedział, wręcz przeciwnie
Mikołaj Iwański: Ja bym chciał wrócić do tego tematu takiej sprawczości, która była po stronie
ludzi sztuki. Na początku lat 90 to poczucie, że można faktycznie współkształtować tą zmianę.
W którymś momencie to poczucie znikło, zaczęło znikać.
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Jacek Niegoda: Ja nie wiem czy ono w Gdańsku do końca znikło bo tworzenie tych otwartych
pracowni skończyło się powstaniem instytucji, zinstytucjonalizowaniem tej Łaźni. Ale w Gdańsku
to środowiska nie zniechęciło do tworzenia kolejnych bytów, zaczęto kolonizować te tereny
postoczniowe i tak zaczęto tworzyć otwarte pracownie w postaci Kolonii Artystów. A drugim
takim bytem, jaki powstał był Instytut Sztuki Wyspa i ten proces mam wrażenie, że on się jednak
trochę dalej odbywa. Co najwyżej jest świadomość taka, że ten proces nie jest taki czysty i
niewinny jak się w tych latach 90 wydawał, tam był wtedy taki nieobarczony żadnym ryzykiem. A
teraz jest już obarczony ryzykiem takim, że zostanie uwikłany.
Łukasz Skąpski; Mówisz o tworzeniu bazy, ale co ze sztuką?
Jacek Niegoda: No dobra, to powiedzmy że w II połowie lat 2000 następuje coś takiego, że te
miejsca nie są zakładane, że one spowodują zmiany, że się tą stocznię uratuje, że się odwróci
procesy globalizacyjne i rynek stoczniowy z powrotem napłynie do trójmiasta i do wszystkich
miast na wybrzeżu a znikną te centra obsługi biurowej i koncerny i ten cały outsourcing biurowy,
bo już mamy świadomość, że tego się już nie odwróci. Już jesteśmy za mali żeby się temu
przeciwstawić.
Mikołaj Iwański: Musicie walczyć o swoje przestrzenie z deweloperami np.
Jacek Niegoda:

To już nie jest myślenie o przemianie społecznej, że my przemieniamy

państwo tylko, że my kurna walczymy o to żeby sobie kurna wywalczyć kawałek mojej podłogi.
To jest walczenie o egzystencje o własną przestrzeń. Żeby w ogóle utrzymać przestrzeń w
ramach, której możesz mieć jakąś autonomię.
Dla mnie takim momentem może być 2000 rok kiedy zrealizowaliśmy kampanię Wiktorii Cukt
postulując w niej zlikwidowanie partii politycznych, twierdzimy że politycy są zbędni w ich
miejsce wprowadźmy coś takiego jak permanentne głosowania przez Internet albo robienie
permanentnych sondaży na podstawie, których podejmuje się najważniejsze decyzje polityczne.
No i teraz weź pod uwagę to że w 2001 roku powstaje taki byt jak Platforma Obywatelska, która
przez pierwszy rok, czy tam pierwszą kadencję obecności w sejmie PO nie pobierała subsydiów
dla partii ponieważ twierdzili, że oni nie są partią tylko są ruchem obywatelskim. No więc sobie
uzmysławiasz jako artysta, że to co ty postulowałeś i myślałeś że będziesz zmieniał tą
rzeczywistość zostało nagle zassane przez mainstream polityczny. Stało się rzeczywistością
polityczną, która tej rzeczywistości wcale nie zmieniła. Nie zmieniła, nie stworzyła lepszej. Mało
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tego, masz świadomość tego, że rynek sztuki który właśnie powstaje w 2003 -04 rok zaczyna
się stary Foksal rozpadać, stara Galeria Foksal zaczyna się rozpadać bo młoda ekipa nie
dogaduje się z nimi ponieważ chcą się otworzyć na rynek, a Borowski im to blokuje i nadal chce
zachować swoje podczepienie pod Mazowieckie Centrum Kultury i dalej chce być instytucją
niezwiązaną z rynkiem, tylko związaną z pieniędzmi publicznymi i oni się odrywają, zakładają
swoją fundację i nagle sobie uzmysławiasz że to co było niejako, cały ruch lat 70,
pseudoawangarda, KwieKulik, Partum, Zbigniew Libera, którzy oponowali przeciwko tej
państwowej polityce kulturalnej, której tworem był Kantor i on był takim skanalizowaniem świata
artystycznego w jeden kontrolowany byt,
Łukasz Skąpski: To jeszcze kontrolował Foksal
Jacek Niegoda: Ale za Kantorem stał Foksal i teraz masz świadomość tego że z tego się
wyłonił byt w postaci Fundacji Galerii Foksal, który otwiera się na rynek. Włącza tych artystów w
rynek, tylko że jakich artystów? Tu jest pytanie. FGF zarzuca sieci, zagarnia wszystko to co
stało w kontrze do starego Foksalu. I w tym momencie pojawia się w połowie lat dwutysięcznych
taka refleksja że ta zmiana, zmiany jeśli chcesz wprowadzać w sztuce, w tym momencie się
okazało, że zostały wchłonięte przez rynek sztuki.
Magdalena Radomska: Kupione.
Łukasz Skąpski: To jest jedna galeria, rynkowa galeria w sensie nowojorskim czy londyńskim.
Jedna w Polsce. To nie jest rynek, to jest właśnie monopol.
Jacek Niegoda: I w momencie kiedy w latach 90 miało się takie przekonanie jeszcze do 2000
lat, że narracja w sztuce ma 10 palców i prowadzi się 10 różnych narracji tak po 2005, a już w
2010 to na pewno, masz generalnie przeświadczenie, że narracja w polskiej sztuce ma jeden
palec.
Łukasz Skąpski: Właśnie nie ma, bardziej w 90 latach czy w 80 tą nową dziką, natomiast teraz
uważam, że jest fajnie bo jest pluralizm. Jednak są inne galerie niż Foksal, nie są takie ważne,
ale są i kogoś tam lansują. Nie jest tak źle. Ja nie mówię o przełożeniu na Biennale itd.
Katarzyna Górna: A weź pod uwagę, że bardzo ciekawym głosem w tej dyskusji na temat
komercjalizacji sztuki itd. jest głos Żmijewskiego, który nota bene jest przez FGF w jakiś sposób
promowany, ale on jest tak nie pasujący do tego, co oni proponują. Jego głosem, który mi się
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wydawał strasznie ciekawy było zorganizowanie przez niego tego Berlin Biennale 2 lata temu,
gdzie on używając instytucji wystąpił przeciwko instytucji i takiej zinstytucjonizowanej sztuce,
którą ta instytucja promowała. Ona promuje zwykle duże nazwiska i idące za tymi nazwiskami
cały taki biznes komercyjny, rynkowy sztuki i on to zanegował i spotkał się z tak niesamowitą
wrogością, atakiem, że został po prostu zgładzony niemalże.
Łukasz Skąpski: Rynek na zachodzie, to nam się w głowie nie mieści, ale to jest świętość,
rynek sztuki. Tego nikt nie tyka. Tam nigdy nie powstanie AZORRO
Magdalena Radomska: Ale ja chciałabym zaznaczyć, że te dwa wątki GF i FGF to też jest
temat nietykalny w Polsce i trzeba to dotknąć ale ja myślę, że transformacje powoli
podsumowywały dwa etapy. Po pierwsze koniec utopii, że istnieje centrum polityczne i to
rzeczywiście twoja wypowiedź mi dała do myślenia, że to było powodem dla którego nie
przeprowadzaliście tych procesów transformacji. Ponieważ jednym gestem jak gdyby pojawiło
się środowisko bardzo zintelektualizowane dla centrum politycznego. Suchocka, Mazowiecki,
Michnik, to było środowisko które było środowiskiem intelektualnym i ta utopia centrum w
Europie środkowo-wschodniej stopniowo mam wrażenie upadała. Tzn. intelektualiści jeszcze
bardzo długo chcieli wierzyć, że istnieje coś takiego jak centrum i pojawienie się PO, która miała
zająć miejsce Unii Wolności to już był koniec tego. Z drugiej strony końcem tego było właśnie
pojawienie się prywatnych stajni artystycznych
Paweł Brożyński: Koniec lat 90 - Raster jak i Fundacja Galerii Foksal.
Magdalena Radomska: Tak, tak, dokładnie I to jest też pojawienie się stajni artystycznych to
jest też w pewnym sensie domknięcie pewnych procesów transformacyjnych i wyraźnie
wybrzmienie tej dominacji kapitału. Moim zdaniem to jest rzecz, która na podstawie przemiany
Foksalu, tą transformacje można bardzo dobitnie wyświetlić i należałoby to zrobić
Katarzyna Górna: To jest możliwe tylko z dystansu 20-letniego bo w momencie jak to się działo
nie było szansy rozpoznania gdzie jest wróg
Magdalena Radomska: Ale to jest nadal problem.
Katarzyna Górna: Ale teraz my wiemy już gdzie jest wróg, rozpoznaliśmy tego wroga

38

Łukasz Skąpski: Rozmawiałem kiedyś, w 90 latach z taką dziewczyną z ICA i ona była
przekonana że Foksal, Galeria Foksal jest galerią prywatną. Dlatego że Foksal jeździ na targi,
Foksal sprzedaje prace, Foksal się zachowywał jak galeria prywatna. I wydaje mi się że w tym
kontekście patrząc nowy Foksal, czyli fundacja tylko zalegalizowała stan, stary stan rzeczy,
przejmując w zasadzie wszystko, łącznie z pewną strategią tzn. ja będę bronił Foksalu o tyle, że
technicznie nie ma możliwości żeby galeria prywatna lansowała wszystkich.
Paweł Brożyński: Współpraca Żmijewskiego z FGF jest w odniesieniu do tego co przed chwilą
zostało powiedziane tworzy dość paradoksalną sytuację, dlatego że sama nazwa Fundacja
Galerii Foksal sugeruje, że to nie jest galeria komercyjna, a raczej organizacja NGO. To
rozwiązanie stwarza wrażenie, że promuje się bardzo ambitną awangardową i radykalną sztukę,
która nie jest rynkowa – Żmijewski jako artysta doskonale pasuje do tej układanki – a
jednocześnie mamy całą grupę artystów, których można po prostu sprzedawać.
Jacek Niegoda: To jest zupełnie jawne, ale w wywiadzie już nie pamiętam kiedy się ukazał w
Gazecie Wyborczej, mówili że oni swoją galerię sytuują jako instytucje. Jako organizację
pożytku publicznego. Stąd jest ta fundacja a uczestnictwo w rynku traktują tylko jako
dopełnienie albo taki przypływ gotówki do swojej działalności, to też uwiarygadnia Instytut
Awangardy.
Katarzyna Górna: Ale w tej chwili zarysował się nowy konflikt, który nas zdziwił, po prostu nie
spodziewaliśmy się że atak może nastąpić z tej strony. Mianowicie nagle Obywatelskie Forum
Sztuki Współczesnej, czyli ta organizacja która stara się o to żeby ci artyści mieli honoraria
wypłacane, staramy się stworzyć dyskusję na temat co zrobić żeby artystów wprowadzić do
systemów emerytalnych itd. I nagle zostaliśmy zaatakowani przez prywatne galerie. Zresztą
Mikołaj tam był panelistą, tytuł dyskusji był czy artystom są potrzebne instytucje publiczne, ale
cała dyskusja potoczyła się w stronę, takiego zarysowania tego konfliktu, że galerie prywatne,
one spełnią role instytucji publicznych.
Łukasz Skąpski: A ten Michalski to powiedział, bo on powtarzał to od paru lat co najmniej
Katarzyna Górna: Akurat to była taka koalicja tych galerii z Warsaw Gallery Weekend.
Jacek Niegoda: Ale oni też zaatakowali OFSW, podważyli zasadność wynagrodzeń ze strony
instytucji publicznych.
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Mikołaj Iwański: Bo się boją, że będą musieli też płacić.
Jacek Niegoda: Ja nie wiem czy to jest kwestia, że się boją że będą musieli płacić …To jest co
innego, mi się wydaje bardziej, że to jest obawa przed niezależnością artystów.
Katarzyna Górna: Emancypacją.
Jacek Niegoda:

Bo się stworzy alternatywa, w tym momencie masz prawo do negocjacji

warunków na których współpracujesz z galerią, bo w momencie kiedy nie ma alternatywy, jest
tylko rynek galeryjny i nie ma innego źródła dochodu to niejako zgadzasz się na każde warunki.
Zgadzasz się na warunki 50 na 50 podziału zysków, a w momencie kiedy masz alternatywą
taką, że ok dobra, albo będę zarabiał masę kasy, trochę więcej kasy o 30%, chociażby dwa razy
więcej przy współpracy z galerią komercyjną a o połowę mniej, ale mimo wszystko się
utrzymam i będę w stanie się utrzymać tylko i wyłącznie z honorariów za wystawy w instytucjach
publicznych. To powoduje, że masz trochę inną pozycję negocjacyjną. Może nie 50 na 50 ale 30
na 70.
Mikołaj Iwański: To jest moment w którym artyści uświadamiają sobie, przynajmniej część
artystów, że dopada ich mechanizm, który duża część społeczeństwa doświadczyła w latach 90.
Historia ich dogania w tym momencie. W czasie kiedy ludzie sztuki myśleli że będą ludźmi
sukcesu, że rynek jest w zasięgu ręki w tym czasie mimo wszystko społeczeństwo jakoś
przerabia te rzeczy. Rok 93 to jest rok największych strajków w Polsce, w ogóle w historii Polski.
Jest zaangażowana w to naprawdę imponująca ilość ludzi. Potem początek lat 2000 kolejna
wielka fala strajkowa i dopiero zobaczmy założenie Forum i potem 2012 rok moment w którym
artyści nagle są w stanie zrzucić z siebie taki gorset aspiracji klasy średniej tak naprawdę, ludzi
sukcesu i są w stanie zastrajkować, są w stanie pokazać, że nam też nie idzie. To im zajmuje
22 lata żeby dojść do tego. Kaśka to była twoja robota, że ty im to w ogóle zaczęłaś
uświadamiać.
Paweł Brożyński: Sukcesem jest świadomość, która się pojawiła.
Łukasz Skąpski: Strajk nie jest sukcesem, strajk jest klęską. Symptomem klęski.
Mikołaj Iwański: Klęską jest negocjowanie indywidualne warunków swojej pracy. To jest
klęska, która była przerabiana od początku transformacji i ludzie sztuki nie byli w stanie
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wykonać tej prostej pracy umysłowej, która by im pokazała ich właściwe położenie w ramach
relacji pracowniczej. Bo to było tak obudowane, że naprawdę było ciężko się przebić przez to.
Jerzy Kochan: …enklawa kapitalizmu, otóż ta cała dyskusja jest teraz bardzo dla mnie ciekawa
bo pokazuje trochę krok dalej, tzn. to nie jest tylko reklama kapitalizmu to jest powoływanie
podmiotu kapitalistycznego, czyli kogoś kto wierzy w kapitalizm i zachowuje się jak kapitalista. I
to jest … spontanicznie dyspozycyjny. Ja kiedyś w swojej książce o wolności użyłem motta „Pij
pepsi bądź sobą” Chcesz być sobą, niepowtarzalną jednostką, czyli chlej to świństwo, tylko
wtedy będziesz sobą.

Mikołaj Iwański: Niestety w tym momencie musimy przerwać rozmowę, za którą chciałem
bardzo podziękować. To niesamowite jak wiele czasu potrzeba, żeby udało się zbudować
dystans historyczny do uchwycenia w sumie dość prostych zależności i konfiguracji. Świat
sztuki mimo swojej wielowątkowości i nieprzecitnie dużej dozy samorefleksji okazuje się być
bardzo głęboko osadzony w polu społecznym. Temat transformacji wymaga jeszcze wielu takich
rozmów, choć mam poczucie, że udało nam się dziś dojść naprawdę daleko.
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Jacek Niegoda
Collaboration = współpraca czy kolaboracja?
Czy środowisko sztuki było tak mocno zakorzenione w projekcie transformacji, że nie
mogło podjąć próby budowy autonomicznego języka do opisu zachodzących wówczas
wydarzeń?
Aby móc odpowiedzieć na to pytania muszę się cofnąć do niejako początków tego co dzisiaj
możemy nazwać obecnym środowiskiem sztuki współczesnej w Gdańsku.
W tym celu pozwolę sobie przywołać pewne deklaracje artystyczne z drugiej połowy lat 80'tych
Nie były one moim bezpośrednim doświadczeniem ale w moim subiektywnym przekonaniu
mogły ukształtować cele i towarzyszące im dyskusje, które miały i mają miejsce w środowisku
gdańskim do dnia dzisiejszego. Grupami którym przypisuje się fundacyjny charakter zjawiska
kulturowego często nazywanego nową szkołą gdańską były Galeria Wyspa, Galeria C14 oraz
Totart. Dodałbym do tego jeszcze powstałą w latach 90 pracownię intermedialną prowadzoną w
Gdańskiej ASP przez Witosława Czerwonkę i Wojciecha Zamiarę
W pierwszym numerze Metafizyki Społecznej z 1992 roku Zbigniew Sajnóg legendarny
współzałożyciel Tranzytoryjnej Formacji Totart pisał o początku:
„Jest rok 1986. W najlepsze trwa epoka permanentnego końca. Jest nam nieco słabo, więc
szukamy podpórki(...) totart powstał między innymi w wyniku sytuacji niemożności tworzenia z
powodu braku środków (...) materiałów, narzędzi, dróg komunikacji(...).”
W katalogu wydanym przez Galerię Wyspa, który towarzyszył wystawie z 1988 roku pod tytułem
„TERAZ jest TERAZ” możemy przeczytać:
„Galeria „Wyspa” powstała w roku 1985 będąc pierwotnie pracownią plenerową wydz. rzeźby
PWSSP w Gdańsku na cyplu Wyspy Spichrzów przy ulicy Chmielnej115, a następnie
poszerzona o „ziemię niczyją” czyli zarośnięte trawą ruiny. Sytuacja w Polsce po stanie
wojennym oraz obraz i kondycja artystycznego środowiska gdańskiego zmusiła grupę młodych
artystów (Kazimierz Kowalczyk, Grzegorz Klaman, Eugeniusz Szczudło oraz Ryszard
Ziarkiewicz) do szukania innych środków wyrazu artystycznego, innych sposobów manifestacji
różnych od przyjętych w kręgu uczelni gdańskiej. (…)
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Galeria Wsypa (…) jest to chyba jedyna tego typu galeria w Polsce, galeria bez dachu w starych
ruinach spalonych w czasie wojny spichlerzy, galeria pracownia żyjąca od pokazu do pokazu
(raz do roku duża wystawa)” („TERAZ jest TERAZ” wydawca: Galeria Wyspa, Gdańsk, 1988)
Wspominam tu o tym aby naświetlić w jakiej sytuacji i z jakimi celami artyści w Gdańsku
wchodzili w lata 90. Lata które były przede wszystkim nową sytuacją społeczno polityczną
W 1995 roku w katalogu wydanym z okazji 10-lecia Galerii Wyspa Aneta Szyłak pisze:
„Próbując opisać zjawiska Galerii Wyspa w Gdańsku a zwłaszcza jej początki, trudno unikać
politycznego kontekstu. Wyłoniła się ona bowiem z chaosu drugiej połowy lat osiemdziesiątych,
po zakończeniu stanu wojennego. (…) Zmiany socjopolityczne spowodowały (…) pojawienie się
artystów o całkowicie odmiennej wizji sztuki i sposobów jej funkcjonowania. Ich poszukiwania
dotyczyły nie tylko nowych środków wyrazu, ale także, a raczej przede wszystkim, nowych
sposobów istnienia artystów i ich sztuki oraz znajdowania i pozyskiwania dla niej nowych
obszarów.” (str 8, „WYSPA. Miejsce idei. Idea miejsca” wydawca: Galeria Wyspa, Fundacja
Wyspa Progress, Gdańsk 1995)
Co ciekawe te z pozoru anarchistyczne działania z końca lat 80'tych, których celem było
opuszczenie skostniałych struktur instytucji zajmujących się prezentacją sztuki wraz z nową
rzeczywistością lat 90' tych nabrały formę nowych modeli prawnego funkcjonowania. W 1990
roku powstaje Fundacja Totart ,jedna z pierwszych o ile nie pierwsza w Polsce. Jej statut stał
się szablonem, z którego korzystało wiele nowo powstających fundacji w całym kraju. Z
fundacją Batorego na czele.
Powstaje Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońca Marka Rogulskiego.
Wreszcie środowisko Totartu, Galerii Wyspa i Galerii C14, w 1992 roku powołuje wspólny byt
Fundację Otwarte Atelier. Jej celem jest zdobycie i zaadoptowanie na cele działalności
artystycznej budynku dawnej łaźni miejskiej w robotniczej dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku.
Idea tego miejsca zaczerpnięta została z zachodnich przykładów.
Artyści środowiska Galerii Wyspa, Galerii C14 i Totartu tak w 1994 roku opisywali ideę
otwartych pracowni.
„Koncepcja otwartych pracowni jest formą pracy sprawdzoną w sztuce XX w. we wszystkich
wielkich ośrodkach Zachodu, że wspomnimy Paryż, Berlin i Nowy Jork. (…)
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Takie niesformalizowane grupy twórcze spajały zazwyczaj idee artystycznej współpracy i
wzajemnego oddziaływania. Zajmowanie starych fabryk na przedmieściach i przekształcanie ich
we wspólne pracownie rozpoczęło się już na początku XX wieku.(...)
Aktualnym przykładem mogą być następujące pracownie – ośrodki artystyczne:
- Cable Faktory – dawna fabryka kabli (…) w Helsinkach
- Tacheles – dwie duże kamienice w Berlinie.
- Lichthaus w Bremie – budynek w dokach adoptowany przez artystów.”
(str 96, „WYSPA. Miejsce idei. Idea miejsca” wydawca: Galeria Wyspa, Fundacja Wyspa
Progress, Gdańsk 1995)
Prawie

wszystkie

te

przykłady

dotyczą

miejsc

sztuki

tworzonych

w

przestrzeniach

poindustrialnych. I oczywiście wszystkie te przykłady zaczerpnięte są z zachodu. Zaznaczam to
bo jest to podawane jako przykład pozytywny. Nigdzie w tamtym okresie nie pojawiała się
krytyczna refleksja na temat mechanizmów z jakim zajmowanie takich budynków się wiąże.
Postrzegało się ten proces jako poszerzanie pola sztuki. Wychodzenie z nią poza ekskluzywne
zinstytucjonalizowane lub skostniałe centrum.
Jak pisze Aneta Szyłak w katalogu wydanym z okazji 10-lecia Galerii Wyspa:
„Rozszerzanie idei miejsc zdarzeń artystycznych uwydatniło się na wystawie towarzyszącej
Międzynarodowemu Seminarium „Projekt Wyspa”.
Który odbył się w 1994 roku.
„Była to pierwsza próba artystów związanych z Galerią czynnego włączenia się w sprawę
przyszłości Wyspy Spichrzów. Jest to w tej chwili praktycznie jedyny nie zagospodarowany
obszar w centrum miasta. Nie odbudowany po wojnie zawiera jedynie jakieś chaotycznie
postawione warsztaty czy magazyny oraz malownicze ruiny spichlerzy. Dotąd miejscem tym
interesowali się wyłącznie artyści i bezdomni, teraz jest to łakomy kąsek dla biznesmenów.
Atrakcyjna lokalizacja czyni z Wyspy idealne miejsce na centrum targowe, bankowe lub
turystyczne. Artyści próbowali w trakcie tego seminarium ukazać Wyspę jako żywe miejsce
sztuki, oraz udowodnić, że wyłączenie Wyspy Spichrzów z funkcji kulturowych uczyni ją
martwą.”
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(str 20, „WYSPA. Miejsce idei. Idea miejsca”, wydawca: Galeria Wyspa, Fundacja Wyspa
Progress, Gdańsk 1995)
W 2008 roku w książce „Łaźnia. Architektura sztuka i historia” Paweł Leszkowicz
Międzynarodowe Seminarium „Projet Wyspa” opisał w następujący sposób:
„Projekt Wyspa (…) podkreślał to silne osadzenie działań artystycznych w lokalnym kontekście,
na określonym urbanistycznym terenie. Gdy sztuka powstaje w tym miejscu, z niego wyrasta i w
nie jest zaangażowana. To model twórczości odnoszącej się do rzeczywistości i nastawionej na
jej transformację.” (str 22, „Łaźnia. Architektura sztuka i historia”, wydawca: CSW Łaźnia,
Gdańsk 2008)
To daje nam odpowiedź na pierwsze pytanie. TAK środowisko sztuki było tak mocno
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autonomicznego języka do opisu zachodzących wówczas wydarzeń.
Dziś „Projekt Wyspa” po prostu nazwalibyśmy próbą rewitalizacji obszarów miejskich z udziałem
artystów i ich sztuki. Rewitalizacji w czystej i zarazem pozytywnej formie, która przywraca
tkance miejskiej zrujnowane opuszczone, niezaludnione obszary. Niestety paradoksalnie ta
czysta forma rewitalizacji wyspy spichrzów do dnia dzisiejszego się nie obyła. Nadal tam stoją
ruiny. Tylko teraz ładnie podświetlone.
Jak pokażę to na końcu adaptacja Dawnej Łaźni Miejskiej już tak czysta i jednoznaczna może
się nie wydawać.
Z czasem w 1998 roku Otwarte Atelier Dawna Łaźnia Miejska przekształcone zostało w
instytucję miejską Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Prezentowaną w niej sztukę tak
opisała Aneta Szyłak w katalogu wystawy „Public Relations” z 1999 roku:
„Jako przesłankę spajającą wystawę zdecydowałam się wybrać szeroko rozumiane związki
społeczne – od więzi międzyludzkich po skomplikowane struktury społeczne.(...)
Kontekst ogromnych zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych wytworzył tu (w
Gdańsku) postawę, którą nazwać tu możemy obywatelską. Przejawami tej postawy mogą być
dla przykładu (…) Międzynarodowe Warsztaty Projekt Wyspa. (…) Stworzenie projektu Centrum
Sztuki w budynku dawnej Łaźni Miejskiej i walka o powołanie tej instytucji, czy też (…)
konsolidacja środowiska mająca na celu poparcie dla niezawisłości programowej tegoż.
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Wszystkie te zjawiska są przejawem (…) świadomej postawy artystów którzy opuszczają
wyznaczone im marginesy funkcjonowania społecznego aby sięgnąć po swoje obywatelskie
prawo zabierania głosu w ważnych sprawach otaczającej nas rzeczywistości.” (str 5, „Public
Relations” wydawca: CSW Łaźnia, Gdańsk 1999)
To społeczne zaangażowanie również podkreślił w 2008 roku Paweł Leszkowicz w książce
która została wydana z okazji dziesięciolecia istnienia CSW Łaźnia:
„Równie ważne i stałe miejsce w programie wystawienniczym Łaźni ma sztuka i działania
społeczne zaangażowane w życie miasta Gdańska, szczególnie w kwestie społeczne,
historyczne, urbanistyczne i architektoniczne. Łaźnia jest jednym z najważniejszych w Polsce
ośrodków promujących sztukę publiczną i zaangażowaną. Specyficzny kontekst Dolnego Miasta
i funkcja rewitalizacyjna instytucji dodatkowo wzmacnia ten aspekt artystyczno-społeczny. (…)
Sztuka wchodziła na tereny wykluczone lub opuszczone przez lokalną władzę, aby przywrócić
je obiegowi kulturowemu. (str 21, „Łaźnia. Architektura sztuka i historia”, wydawca: CSW
Łaźnia, Gdańsk 2008)
Co ciekawe mimo tak opisanej świadomej postawy artystów zabierających głos w ważnych
sprawach otaczającej nas rzeczywistości w zorganizowanych w tym okresie wystawach, nie
znalazłem ani jednego głosu dotykającego kwestii toczącego się pełną parą procesu
transformacji, prywatyzacji czy likwidacji przemysłu. A mamy rok 1999 można powiedzieć
apogeum tych procesów. To obywatelskie zabieranie głosu cały czas jeszcze wtedy dotyczyło
poszerzania pola sztuki i obrony nowo zajętych terytoriów.
Sam muszę przyznać że jako Centralny Urząd Kultury Technicznej od 1995 roku
koncentrowaliśmy się na promocji kultury jako kultury technicznej ale opartej o technologie
cyfrowe czy informacja. Wyrażało się w takich działaniach jak:
„Techoopera”, „Techoelekcja” - czyli akcje z cyklu techodemonstarcji przeprowadzonych na
terenie Fortów Gdańskich i klubów techno. Gdzie prowadziliśmy działania na rzecz oswajania
młodych ludzi ze sztuką współczesną. Ale również traktowaliśmy to jako próbę znalezienia
rozwiązania na zarabianie pieniędzy.
Skoro nie było rynku sztuki, system grantów dopiero się rodził, zgodnie z panującą atmosferą
społeczną i polityczną próbowaliśmy brać sprawy w swoje ręce.
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Ale też staraliśmy się cały czas realizować swego rodzaju misję edukacyjną. Stąd wystawy w
techoklubach, czy projekt Dzień Sztuki zorganizowany 22 lutego 1998 roku w liceum
ogólnokształcącym w Gdyni.
Również aktywnie odnosiliśmy się do rzeczywistości politycznej organizując Kampanię Wiktorii
Cukt 2001. Wirtualnej kandydatki na urząd prezydenta RP w wyborach w 2000 roku.
Przesłaniem naszej kampanii było hasło „Politycy są zbędni”. A w ich miejsce proponowaliśmy
utworzenie Obywatelskiego Software'u Wyborczego – programu, który miał umożliwiać
podejmowanie decyzji politycznych na drodze permanentnego głosowania przez internet.
Czasami też realizowaliśmy całkiem analogowe akcje jak „Czyn dla miasta bytów” gdzie razem
wspólnie z bezrobotnymi zatrudnionymi przy pracach interwencyjnych remontowaliśmy ośrodek
sportu w Bytowie.
Ale mimo tego, że w centrum naszego zainteresowania była kultura techniczna to kwestia
deindustrializacji prawie zupełnie umykała w tym czasie naszej uwadze. Wydaje mi się że
uwadze całego środowiska gdańskiego.
Początkowo nie zmieniło tego nawet wejście ze sztuką na tereny Stoczni Gdańskiej w 2000
roku, przy okazji realizowania wystawy „Drogi do Wolności”. Wystawy, która odbyła się w
historycznej sali BHP w celu upamiętnienia wydarzeń sierpnia 1980 roku.
Towarzyszyły nam pewne mieszane uczucia kiedy to w czasie otwarcie wystawy stoczniowcy
zostali odseparowani od zwiedzających specjalnie wybudowanym płotem. To samo uczucie
zmieszania dotyczyło wystroju historycznej sali BHP. Nie ruszony od 20 lat nagle
zdemontowany na potrzeby wystawy. Ale to też z dzisiejszej perspektywy pokazuje jak się
odnajdowaliśmy w tamtej sytuacji.
Krytyka czy refleksja jaką wtedy wyraziliśmy raczej skierowana była w kierunku dyskursu
historycznego gdzie ruch Solidarności był traktowany jako nienaruszalny dogmat. Wyrażało się
to chociażby w takich realizacjach jak moja i Roberta Jurkowskiego. Polegała ona na zatopieniu
w styropianie całej historycznej kuchni jaka znajdowała się w budynku BHP.
Innym przykładem mogą być Bramy Grzegorza Klamana stojące przed wejściem na wystawę.
W Magazynie Sztuki z 2000 roku Ryszard Ziarkiewicz tak o jednej z nich pisze:
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„Wewnątrz po obu stronach burt, wysoko ponad głowami przechodzących umieszczone zostały
elektroniczne

wyświetlacze

tekstów

ze

znanymi

cytatami

ideologów

komunizmu

i

opozycjonistów. Pochyła podłoga i szybkie przewijanie słów powoduje lekki zawrót głowy i
utratę równowagi. Oszołomieni instynktownie chcemy uciec z tej przestrzeni, ale ona zatrzymuje
nas swą surową przekonującą formą.”
O drugiej bramie sam Klaman mówi tak:
„Jest to świadoma dekonstrukcja Tatlinowskiego pomnika, który jak wiadomo, miał być
ideologiczną odpowiedzią na burżuazyjną, kapitalistyczną wieżę Eiffla w Paryżu. (…) Zmieniłem
projekt Tatlina tnąc wznoszącą się ku niebu spiralę, niszcząc jednoznaczny ruch ku górze.
Zrobiłem tak ponieważ uważam, że nadszedł kres intelektualnych ideologii społecznych.” (str
29, Magazyn Sztuki nr 25/2/2000)
Przemysł stoczniowy a przynajmniej Stocznia Gdańska w odbiorze społecznym traktowana była
w tamtym czasie jako przedsiębirstwo specjalnej troski. Prezydentura Lecha Wałęsy, rządy
AWS'u w latach 1997 - 2001 to był czas kiedy intensywnie wspierano zakład państwowymi
subsydiami. Oczywiście nie zatrudniała już 20 tys ludzi jak w latach 70 lecz tylko kilka tysięcy. A
stoczniowcy co i rusz palili opony przed budynkami administracji. Zakłady w około padały,
restrukturyzowały zatrudnienie a stocznia jakoś wychodziła obronną ręką.
Pod koniec lat 90 tych zmienił się właściciel. W miejsce skarbu państwa pojawiła się Grupa
Stoczni Gdynia. Po cichu poza wiedzą opinii publicznej podjęto decyzję o podziale terenu
stoczni. Produkcja miała zostać przeniesiona w całości na Wyspę Ostrów. Natomiast pozostałe
tereny od strony głównego miasta przekazano deweloperskiej spółce córce Synergia 99.
W 2001 roku światło dzienne ujrzał pomysł stworzenia na terenach stoczni nowej dzielnicy
Młode Miasto.
Jak czytamy na stronie Synergii 99 : „Priorytetem działalności (…) spółki w ścisłej współpracy z
Miastem Gdańsk i Politechniką Gdańską były prace nad przygotowaniem terenów pod
względem technicznym, prawnym, planistycznym i marketingowym dla centrum komercyjno –
administracyjnego.”
Ale najpierw Synergia 99 zaprosiła artystów do współpracy przy stworzeniu miejsca, które
nawiązując do historycznej nazwy jednego z obszarów stoczni tzw „koloni robotniczej” nazwano
Kolonia Artystów.
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Powstały klasyczne opisywane już przeze mnie na początku otwarte pracownie artystyczne,
miejsce prób dla muzyków , sala koncertowa i galeria.
Nazwa Kolonia Artystów paradoksalnie doskonale ilustrowała rolę jaką pełniliśmy w tym
procesie. Na początku może nie do końca świadomie.
Stocznia przez artystów raczej potraktowana została jako teren dziewiczy, który artyści powinni
skolonizować. Było to dalej działanie w imię tych samych postulatów: poszerzania obszaru
sztuki, zdobywania nowych przyczółków dla aktywności artystycznej.
W kolejnych latach w stoczni zaczęły pojawiać się następne podmioty artystyczne. Teatr Znak,
Modelarnia, czy Instytut Sztuki Wyspa.
Stocznia do tego momentu była terenem zamkniętym, niedostępnym dla osób postronnych.
Byliśmy zachwyceni, że jako pierwsi poza robotnikami mamy do niego dostęp. Widzieliśmy
swoją misję jako przybliżanie tych obszarów do centrum.
Grzegosz Klaman tak opisywał rolę zrealizowanej w 2003 roku Subiektywnej linii Autobusowej:
„Projekt Subiektywnej Linii Autobusowej to rodzaj spotkania poprzez zaangażowanie osób,
świadków, uczestników historii, tych mniej znanych, lecz równie ważnych. Projekt zamierza
wydobyć głos wytłumiony, echa, odbicia, szepty, fragmenty wspomnień i relacji, wpisać je w
obecną sytuację i przestrzeń miejsca. Tereny dawnej stoczni gdańskiej są w trakcie
transformacji i przebudowy w nową dzielnicę pod nazwą Młode Miasto, wiele konstrukcji i
budynków zostanie wyburzonych, dynamicznie zmienia się industrialne otoczenie, projekt
pozwala uczestnikom stać się żywymi świadkami transformacji i jej aktywnymi subiektywnymi
nosicielami pamiętania na przyszłość. (...) Jedna z największych atrakcji Gdańska - stocznia jest niedostępna i ogrodzona murem, Subiektywna Linia Autobusowa otworzy ją i zbliży do
przestrzeni publicznej.” (http://www.subiektywnalinia.pl/index.php/sla1/)
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Izabela Kowalczyk
Niewidzialna praca kobiet artystek
Anna Markowska w książce Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, opisując
kontekst społeczno-historyczny sztuki po 1989 roku, zwraca uwagę, że wolna Polska witała
wielu obywateli biedą. „O ile jeszcze w roku 1989 populacja gospodarstw domowych
określanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz GUS jako strefa ubóstwa wynosiła
16,3%, to już w roku 1990 rozszerzyła się do 33,2% ogólnej liczby gospodarstw domowych w
Polsce. Rok później bezrobocie zarejestrowane wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o
91% i wynosiło w grudniu 1991 roku – 2155,6 tys. osób. Jednocześnie w tym samym czasie
bezrobocie nierejestrowane, utajone, szacowano na około 1,5 mln osób. Ponadto strefa
1

ubóstwa jak nigdy wcześniej dotknęła ludzi młodych” . Z kolei zorientowane feministycznie
socjolożki podkreślają kwestię feminizacji biedy i jej skutków, które są poważniejsze dla całego
2

społeczeństwa, gdyż kobiety biedę „dzielą” z wychowywanymi przez siebie dziećmi . „Bieda
3

ma płeć, gdyż kobiety są bardziej narażone na znalezienie się w grupie ubogich” , a wynika to
między innymi z feminizacji zawodów niskopłatnych, dyskryminacji płacowej, tradycyjnego
podziału ról płciowych, według którego kariera przypisana jest mężczyznom, zaś opieka nad
dziećmi – kobietom; z tego, że kobiety rzadziej pracują na etacie, a często w szarej strefie, w
której pozbawione są jakiejkolwiek prawnej ochrony. Bieda kobiet bywa też konsekwencją
problemów

rodzinnych:

„Kobiety

–

ofiary

przemocy

domowej,

uwalniając

się

od
4

prześladowców, są często zmuszone do porzucenia domu i utraty dorobku całego życia” .
Lata 90. przyniosły więc nie tylko spełnienie marzeń o wolności, ale również pogłębianie się
podziałów społecznych, biedę, która bardziej dotknęła kobiety, a także ograniczenia ich praw.
W 1993 roku został wprowadzony ustawowy zakaz aborcji, który uderza przede wszystkim w
kobiety najuboższe.
Zarówno działaczki „Solidarności”, jak i polskie feministki w gruncie rzeczy od samego
momentu transformacji zwracały uwagę na kwestię dyskryminacji kobiet na rynku pracy.
Komisja Kobiet powołana w 1989 roku przy Związku Zawodowym „Solidarność”, w program
swojej działalności wpisała takie problemy jak: wpływ tradycji i stereotypów na wizje ról
męskich i kobiecych w społeczeństwie; nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie

1

Anna Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012, s. 243.
Iza Desperak, Magda Rek-Woźniak, Feminizacja biedy w Polsce, [w:] Raport. Kobiety dla Polski. Polska
dla kobiet. 20 lat transformacji 1989 – 2009, Wydawnictwo Feminoteka, Warszawa 2009, s. 63.
3
Ibidem, s. 64.
4
Ibidem, s. 66.
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zatrudnienia, kariery i wynagrodzeń; podział pracy na męską i kobiecą; ograniczoną liczbę
miejsc pracy dla kobiet, jak i niedopuszczenie kobiet do niektórych zawodów

5

.

Zaobserwowano też, że kryzys ekonomiczny w Polsce znacznie pogłębił różnice między
kobietami a mężczyznami w ich statusie społecznym i zawodowym. Komisja Kobiet
wielokrotnie

domagała

się

od

„Solidarności”

sporządzenia

programu

eliminacji

dyskryminowania kobiet w zatrudnieniu, karierze i zarobkach, przeprowadzenia badań
dotyczących konstytucyjnych gwarancji równości, wprowadzenia uprawnień socjalnych
równych dla obu płci. Postulaty te pozostawały jednak w sprzeczności z polityką związku. Na
drugim walnym zjeździe „Solidarności” przyjęto rezolucję dotycząca „ochrony prawnej
nienarodzonego dziecka”, zaś głosów kobiet, które stanowiły 10% delegatów na zjazd nie
wzięto pod uwagę. Komisja Kobiet wypowiadała się wielokrotnie przeciwko zakazowi aborcji i
6

właśnie to doprowadziło do jej delegalizacji .
W 1993 roku, w pierwszym numerze periodyku feministycznego „Pełnym głosem”
wydawanego przez krakowską fundację eFKa, Barbara Limanowska, zastanawiając się nad
tym „Dlaczego w Polsce nie ma feminizmu?” pisała: „Kobiety stanowią połowę pracującej
ludności Polski. Faktem także jest struktura zatrudnienia: 80% kobiet wykonuje prace nie
wymagające kwalifikacji, a ich pensje są o 30% niższe od pensji mężczyzn. W zawodach
najniżej płatnych pracuje 1,5% mężczyzn i 9,5% kobiet. (…) Patrząc na strukturę zatrudnienia
można stwierdzić, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, pracują w zawodach gorzej
płatnych i o niższym prestiżu, najczęściej pracują odtwórczo, a nie twórczo. (…). Poza tym
taniość i brak kwalifikacji pracowników płci żeńskiej powoduje, że są oni najbardziej
„mobilnym” elementem rynku pracy, co znaczy, że najszybciej podlegają zwolnieniom i
7

redukcjom w przypadku reorganizacji i załamań koniunktury gospodarczej” . Konstatacje te
wciąż niestety nie straciły na aktualności, dzisiaj natomiast wskazuje się na to, że kobiety
częściej mają do czynienie z prekarną (a więc niepewną, pozbawioną zabezpieczeń) pracą.
Do nierówności pomiędzy płciami przyczynia się między innymi problem nieodpłatnej pracy
kobiet, a więc obciążenia ich domowymi obowiązkami, a zarazem brak postrzegania zajęć
domowych w kategorii pracy. Jak pisze Danuta Duch-Krzysztoszek: „kobiety poświęcają pracy
(płatnej i nieodpłatnej) więcej czasu niż mężczyźni i mają mniej czasu wolnego, mniej
8

pieniędzy i materialnie są gorzej zabezpieczone na starość” .
5
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W niniejszym tekście podejmuję próbę namysłu nad tym, jak wspomniane powyżej kwestie
znajdują swoje odzwierciedlenia w polu sztuki po transformacji, na ile gorsza sytuacja na
rynku pracy, niższe zarobki, a także kwestie związane z prekaryzacją są również udziałem
kobiet artystek? Czym charakteryzuje się w ich przypadku nieodpłatna praca? Czy
dyskryminacja kobiet oraz inne kwestie społeczne są w tym obszarze problematyzowane, czy
odwrotnie – wciąż funkcjonują jako niewidoczne?
Od

razu

warto

podkreślić,

że

opisana

tu

sytuacja

społeczna

znalazła

niewielkie

odzwierciedlenie w sztuce lat 90., zwłaszcza tej, którą można jako feministyczną. Takie
artystki, jak Katarzyna Kozyra, Alicja Żebrowska, Katarzyna Górna, Anna Baumgart, Monika
Zielińska w swych pracach wskazywały na obszary wykluczenia, związane z płcią, chorobą,
starością czy niepełnosprawnością. Zwrócono uwagę na cielesne reżimy określające, jak
kobiece ciało powinno wyglądać, aby sprostać wymogom widzialności, pokazano to, co
wyrzucone jest poza jej ramy. Zofia Kulik analizowała w swej sztuce symboliczne porządki
władzy. Niewiele artystek poważyło się na zajęcie stanowiska w kwestii aborcji (wspomnieć
można Alicję Żebrowską, Monikę – Mamzetę – Zielińską, Dorotę Nieznalską). Natomiast
problematyka biedy, pracy, przemocy domowej, pogłębiających się podziałów społecznych
zarówno w sztuce feministycznej, jak i w całym nurcie krytycznym lat 90. była prawie
nieobecna. Jedyne na marginesach tej twórczości pojawiają się ludzie wykluczeni społecznie,
na przykład: pobity i sponiewierany, chory na AIDS Krzysztof Czerwiński w pracy bez tytułu
Kozyry z 1995 toku oraz uboga rodzina w fotograficznym tryptyku Katarzyny Górnej
zatytułowanym „Madonny” (1996 – 2001). Problem nierównych relacji płci oraz potrzeby walki
o własną pozycję pojawił się natomiast w pracy Zuzanny Janin „I love you, too” z 2001 roku.
Jedynie w kilku realizacjach, powstałych w zasadzie poza głównym nurtem sztuki krytycznej,
pojawił się problem pracy domowej, która w feministycznym dyskursie określona jest jako
nieodpłatna praca kobiet. Brak możliwości wyjścia poza codzienne, domowe, obowiązki, a tym
samym niemożność zajęcia się „wyższą” sferą sztuki zaprezentowały w 1992 roku Olga
Wolniak-Dominik i Bogna Gniazdowska w performance „Od tego nie uciekniesz”.
Zaaranżowały one tradycyjnie przypisaną kobiecie przestrzeń domu, w której wykonywały,
rytualnie je powtarzając, zajęcia typowe dla gospodyni domowej. Towarzyszyła temu
9

monotonia zaklęta w powtarzanych jak mantra słowach: „Od tego nie uciekniesz” . Podobnie
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można odczytać późniejszą już, bo z 2001 roku, akcję obierania ziemniaków przeprowadzoną
przez Julitę Wójcik w warszawskiej Zachęcie, jak i niektóre realizacje Elżbiety Jabłońskiej. Na
szczególną uwagę zasługuje praca tej ostatniej pt. „Supermatka” (2002) z cyklu „Gry
domowe”. Artystka zaprezentowała siebie siedzącą w kuchni z synem Antkiem na kolanach,
ubraną w kostium Supermana. Temu obrazowi towarzyszą napisy: „zmywanie”, „pranie”,
„gotowanie” oraz „gry domowe” odwołujące się bezpośrednio do domowych zajęć. Można
odnieść to do opisanego przez feministyczne socjolożki wzoru Superwoman, związanego z
próbą bycia zarazem doskonałą matką, żoną, gospodynią domową, jak i kobietą spełniającą
się zawodowo (tu: artystycznie). „Aspirując do wcielania się w ten ideał, kobiety nie
dostrzegają, że choć jest on pozornie zgodny z trendami emancypacyjnymi, reprodukuje
strukturę nierówności społecznych, stawiając przed kobietą wyższe wymagania niż przed
10

mężczyzną” .
W przypadku artystek marginalizacja tematu feminizacji biedy oraz innych kwestii społecznych
wynikała najpewniej z ich własnego uwikłania w system sztuki, który w tych latach był wciąż
silnie zdominowany przez mężczyzn. Można postawić tu tezę, że artystki dotknęła podwójna
dyskryminacja – z jednej strony jako kobiety, a z drugiej jako należące do grupy zawodowej
twórców, a więc grupy, która na zmianach ustrojowych raczej straciła. Wytykanie więc polskim
artystkom niezauważenia problemu kobiecej pracy oraz biedy byłoby zagraniem typowo
liberalnym i wynikałoby raczej z braku chęci zrozumienia sytuacji i położenia w polskim
„artworldzie”. Chodzi bowiem o to, że aby funkcjonować w świecie sztuki należy dostosować
się do jego wymogów, odpowiadać na konkretne zapotrzebowania, wpisywać się w
dominujące trendy. W 2015 roku Amelia Jones pisze: „Rasistowski, klasowy i stosujący
wykluczenia geograficzne zachodni system sztuki jest też seksistowski i heteronormatywny:
‘kobieta’ jest ok, jeśli jest biała, niefeministyczna i odgrywa rolę ‘artysty geniusza’, ‘gej’ może
być akceptowany o ile artystę można zidentyfikować jako męskiego, białego i należącego do
11

średniej lub wyższej klasy” . Podkreśla ona również kwestię związaną z komercjalizacją
sztuki, która pogłębia jeszcze istniejące dysproporcje, bowiem zarówno komercyjne galerie,
jak i domy aukcyjne uprzywilejowują prace artystów, którzy pasują do „bezpiecznych”
12

kategorii, takich jak: „biały męski malarz” lub „biały męski artysta intermedialny” . Rachunek
jest prosty – prace kobiet czy twórców należących do różnych mniejszości, zwłaszcza
podejmujących temat wykluczenia, znajdują zdecydowanie mniej nabywców.
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Duch-Krzystoszek, op. cit., s. 344.
Amelia Jones, „On Sexism In the Art World”, “Artnews”, June 2015 (Women in the Artworld),
http://www.artnews.com/2015/05/26/on-sexism-in-the-art-world/ , data dostępu: 15.07.2015.
12
Ibidem.
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W Polsce widać to wyraźniej w przypadku najnowszych opracowań dotyczących sztuki
krytycznej, gdzie artystki podejmujące temat dyskryminacji pojawiają się na marginesach lub
nie pojawiają się w ogóle. Pod tym względem charakterystyczna jest książka Karola
Sienkiewicza Zatańczą ci, co drżeli, odnosząca się do polskiej sztuki krytycznej. Twórczość
feministyczna została tu potraktowana bardzo marginalnie, a część artystek wspomniana jest
przyczynkowo ze względu na inne obszary ich działalności aniżeli sztuka. Prace Anny
Baumgart wspomniane są w tle opowieści o Baumgart Cafe, Monika Zielińska pojawia się jako
prawniczka i koleżanka Artura Żmijewskiego. Mariola Przyjemska jest opisana przede
wszystkim jako żona Libery, Aleka Polis, jak i wiele innych artystek, nie pojawia się na kartach
tej książki ani razu

13

. Polska sztuka feministyczna została też niemal całkowicie

zmarginalizowana w obszernym tomie wydanym przez łódzkie Muzeum Sztuki poświęconym
14

Skuteczności sztuki , co zaskakuje o tyle, że dla tego rodzaju działań twórczych problem
skuteczności jest jednym z kluczowych.
15

Jak pokazują najnowsze polskie publikacje dotyczące pracy artystów (Fabryka sztuki ,
Czarna księga polskich artystów

16

, a częściowo również wspomniana przed chwilą

Skuteczność sztuki), mamy do czynienia z prekaryzacją pracy twórczej, silną polaryzacją
dotyczącą dochodów oraz rozmaitymi procedurami wyzysku. Ignorowanie pracy twórczej
wynika ze stereotypowego myślenia, że wytwory kulturowe, w tym sztuka, nie są efektem
konkretnej pracy, ale element samorealizacji, hobby, a niekiedy nawet rezultatem
artystycznych idée fixe. Warto jednak podkreślić, o czym zapomina się we wspomnianych
opracowaniach, że w przypadku kobiet-artystek niepoważne traktowanie ich sztuki jest
dodatkowo uwarunkowane przez tradycję, a przede wszystkim ambiwalentny status
historycznej konstrukcji podmiotowości kobiety-artystki. Jeszcze pod koniec XIX wieku
kobietom, które sięgały po zajęcia twórcze przypisywano emocjonalne deficyty. W ich
przypadku sztukę traktowano jako fanaberię, coś, co wykonywały z nudów, dla zabicia czasu,
nic poważnego, a więc zarazem coś, co nie zasługuje na gratyfikację finansową.
Konsekwencją prekaryzacji pracy twórczej jest częsty brak honorariów za udział w wystawach,
oczekiwanie od artystów i artystek, że wykonają pracę za darmo, płacenie im niskich
wynagrodzeń, niekiedy też wykorzystywanie ich do innych prac.
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Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Wydawnictwo Karakter, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków - Warszawa 2014.
14
Skuteczność sztuki, koncepcja publikacji, redakcja naukowa: Tomasz Załuski, Muzeum Sztuki, Łódź
2014.
15
Fabryka sztuki. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy, red. M. Kozlowski, J. Sowa, K.
Szreder, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014,
16
Czarna księga polskich artystów, red. K. Górna, K. Sienkiewicz, M. Iwański, K. Szredera, S. Rukszy, J.
Figiel, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.
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W raporcie z badań „Fabryki Sztuki” wskazano m.in., że „Ludzie sztuki działają niczym pod
wpływem ‘artyzolu’. Ich satysfakcja z pracy jest niezależna od obiektywnych czynników
ekonomicznych, takich jak zarobki. Pracują z miłości dla sztuki, nawet jeżeli przynosi im to
17

biedę” . Warto zauważyć, że praca afektywna, a więc wykonywana z miłości, w tradycji
przypisywana była kobietom, w opracowaniach nazywa się ją właśnie „pracą miłości” (Labour
18

of Love) . Jak powiada Joanna Bednarek: „Analogie miedzy zawodami kreatywnymi a pracą
opiekuńczą zostały dostrzeżone w ramach perspektywy postoperaistycznej. W myśl tego
ujęcia, zarówno praca intelektualna/praca artystki/y, jak i wykonywana głównie przez kobiety
praca opiekuńcza są określone społecznie (jak również subiektywnie postrzegane przez
wykonujące tę prace podmioty) jako ‘praca miłości’, coś, co robi się prywatnie, z osobistego
zamiłowania, w celu samorealizacji, a tylko ewentualnie, wtórnie i przypadkowo w celach
zarobkowych. Dlatego oba te sektory są szczególnie podatne na autowyzysk: pracownicy/ce
wierzą, że robią to, co robią „dla siebie” albo „dla bliskich”, dlatego nie postrzegają swojej
19

aktywności jako pracy” .
Według stereotypowego podziału ról, kobiety miały opiekować się dziećmi i osobami
starszymi, właśnie z miłości, realizując w ten sposób potrzebę troski o innych. Zgodnie z tym
podejściem uważa się, że praca opiekuńcza (np. pielęgniarek, przedszkolanek, opiekunek
osób starszych) „oprócz nagród materialnych dostarcza nagród symbolicznych, czyli poczucia
satysfakcji”

20

i dlatego jest wciąż nisko opłacana. Tak samo dzieje w przypadku sztuki, gdzie

satysfakcja, a nie pieniądze, ma być główną gratyfikacją. Tym samym więc ów „artyzol”
wydaje się mieć zdecydowanie silniejsze działanie właśnie w przypadku kobiet-artystek.
Niestety jednak we wspomnianym raporcie kwestie płci i związanych z nimi niesprawiedliwości
„pozostają niewidoczne i nierozpoznane”. Brakuje jasnej hipotezy na temat stosunków
genderowych, co nie wynika, jak deklarują autorzy, z uznania ich za nieistotne, ale z tego, że
podjęcie tego problemu wymagałoby osobnych i dogłębnych badań. Z drugiej strony jednak
spekulacje, które pojawiają się w dalszej części tekstu brzmią mało przekonująco. Autorzy
przyznają, że problem nierówności płci jest obecny w naszym świecie sztuki, „nawet jeśli
21

przybiera tam mniejsze nasilenie niż w całej populacji” , co budzi jednak pewne wątpliwości.
W przeprowadzonych przez nich badaniach uczestniczki wywiadów wskazywały „na liczne
17

Raport z badań „Fabryka sztuki”, Wolny Uniwersytet Warszaw, „Obieg” Ogłoszeniowy, 26.03.2015,
http://www.obieg.pl/og%C5%82oszeniowy/35089, data dostępu: 12.07.2015.
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London 1983.
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Joanna Bednarek, „Rób to, co kochasz, kochaj to, co robisz”: kreatywność jako technika dyscyplinarna,
wykład na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w ramach cyklu wykładów: „Edukacja w kontekście
neoliberalnej polityki rentowności”, 11.05.2015. Tekst dzięki uprzejmości Autorki.
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Julia Kubisa, hasło: Opieka, [w:] “encyclopedia Gender”, op. cit., s. 363.
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utrwalone mechanizmy gorszego traktowania w świecie sztuki”, z drugiej strony jednak w
22

innych częściach badań „płeć pozostaje zazwyczaj ‘przezroczysta’” . Można spekulować, co
do metod, które być może nie pozwoliły w dostateczny sposób uczynić płci oraz związanych z
nią problemów bardziej widocznymi. Może z tego wynikają uchwycone przez autorów
sprzeczności: „W wywiadach respondenci często deklarują, że płeć nie jest przeszkodą w
awansie w polu sztuki. Z drugiej jednak strony w momencie, kiedy kwestia płci jest poruszana,
badane często wskazują na gorszą pozycję kobiet, czy to ze względu na obciążenia
obowiązkami domowymi, czy też z racji promowania przesz pole sztuki wzorów
osobowościowych charakterystycznych dla mężczyzn (na przykład ‘artystyczny geniusz’ ma
23

zazwyczaj płeć męską)” . Można tu mieć wątpliwości dotyczące kwestii awansu, gdyż we
wspomnianych badaniach wzięły udział artystki, którym udało się w jakiś sposób
zafunkcjonować na scenie artystycznej. W tym przypadku natomiast należałoby zbadać
absolwentki uczelni artystycznych (a warto podkreślić, że na wielu kierunkach kobietystudentki przewyższają liczebnie mężczyzn), które nie podjęły kariery, nie były w stanie jej
podjąć, świadomie z niej zrezygnowały lub też spotkały się z innymi ograniczeniami, które nie
pozwoliły im kontynuować pracy twórczej. Sama spotkałam kilka takich kobiet, które w
rozmowach wskazywały przede wszystkim na wypadnięcie ze środowiska artystycznego w
momencie urodzenia dziecka czy też po prostu ze względu na konieczność zajęcia się pracą
przynoszącą korzyści materialne (często zresztą te dwa powody są powiązane ze sobą). Tak
więc badając problem artystycznego awansu kobiet, należałoby zmienić metodologię, przede
wszystkim skupiając się na tych, które na scenie artystycznej nie zaistniały. Z pewnością ta
kwestia warta jest również szczegółowych badań. Wracając natomiast do opracowania, jakim
jest Fabryka sztuki, autorzy – raczej błędnie przypuszczają, że brak jednoznacznego
rozpoznania dyskryminacji związanego z płcią wynika z feminizacji polskiego pola sztuki. Mają
tutaj na myśli silną pozycję kobiet dyrektorek najważniejszych instytucji artystycznych. Trzeba
jednak podkreślić, że istnieje dość duża różnica pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za
instytucjonalne

funkcjonowanie

sztuki

a

samymi

artystami

i

artystkami.

Dyrektorki,

kolekcjonerki, a nawet kuratorki wpisują się – choć oczywiście nieświadomie – w zgodną z
tradycją rolę opiekunek artystów. Dlatego też te grupy należałoby rozpatrywać zdecydowanie
oddzielnie. Nie sposób natomiast nie zgodzić się z autorami, gdy piszą, „że niedostrzeganie
nierówności bywa w świecie społecznym wskaźnikiem niskiego, a nie wysokiego poziomu
egalitaryzmu. Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że w warunkach równości wszelkie
nierówności są silniej dostrzegane; po drugie, utrzymywanie równościowych stosunków

22
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Ibidem.
Ibidem, s. 43.

66

24

zwykle wymaga skierowanej na ten problem uwagi” . Podkreślają jednak zarazem, że w
świetle ich badań w zasadzie nic więcej na temat relacji między płciami w świecie sztuki
powiedzieć nie można.
Wydaje się niestety, że jest to charakterystyczny rys zarówno opracowań dotyczących pracy
artystów, jak i debat, które tego tematu dotyczą. Tymczasem kwestia pracy artystów i artystek,
ich sytuacji materialnej, zabezpieczeń socjalnych, sytuacji na rynku sztuki, jest zróżnicowana,
jak w przypadku każdej innej pracy, ze względu na płeć. Wbrew przekonaniu autorów Fabryki
Sztuki, że nasilenie problemu dyskryminacji jest tu mniejsze niż w całej populacji, można
postawić tezę, iż jest dokładnie na odwrót i, że w przypadku sztuki to zróżnicowanie jest
większe, niż w innych zawodach. Prawdopodobnie też pogłębia się ono wraz z postępującą
komercjalizacją sztuki, która, choć w Polsce wciąż jest dość ograniczona, zaczyna coraz
bardziej wpływać na ogólną sytuację w polu sztuki.
Jak pokazały amerykańskie artystki działające w ruchu Guerilla Girls na swoim plakacie z
połowy lat 90.: „Kobiety w Stanach Zjednoczonych zarabiają tylko 2/3 tego, co mężczyźni,
kobiety artystki zarabiają tylko 1/3 tego, co mężczyźni artyści”, zaś obecnie amerykańskie i
zachodnie feministyczne badaczki wciąż zwracają uwagę na dysproporcje związane nie tylko
z zarobkami artystów i artystek, ale też z ilością ich wystaw indywidualnych w uchodzących za
najważniejsze galeriach i muzeach czy udziałem kobiet w najbardziej prestiżowych
wystawach. Maura Reilly na łamach „Artnews” przywołuje badania dotyczące udziału kobiet w
wystawach w latach 2007 – 2014. W Whitney Museum w Nowym Jorku, gdzie w 1970 roku
odbył się słynny feministyczny protest żądający równego, bo 50% udziału kobiet w wystawach,
w latach 2007 – 2014 odbyło się 29% wystaw indywidualnych kobiet artystek. Jeszcze gorzej
sytuacja wyglądała w takich muzeach jak Guggenheim i MoMa. Podobne dysproporcje
dotyczą wystaw indywidualnych organizowanych przez najważniejsze muzea i galerie w
Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Reilly zauważa, że w przypadku takich ekspozycji
jak weneckie biennale czy Documenta w Kassel, mamy do czynienia z wzrastającym udziałem
artystek. Jednak w tym przypadku najwięcej zależy od głównego kuratora i zdarza się, że
udział kobiet w późniejszych edycjach jest niższy niż we wcześniejszych. Autorka tekstu
próbującego określić stopień seksizmu we współczesnym świecie sztuki, daje przykład
Biennale w Wenecji, kiedy podczas edycji w 2009 roku, której kuratorem był Daniel Birnbaum,
udział kobiet wynosił aż 43%, jednak w 2013, podczas edycji kuratorowanej przez
25

Massimiliano Gioni ich udział spadł do 26% .

24

Ibidem, s. 45.

67

Również przeceniany i zmitologizowany rynek, zdecydowanie rzadziej interesuje się kobietami
artystkami, zaś prace kobiet, jak podkreślają takie badaczki jak Reilly czy Amelia Jones,
26

zyskują niższą wartość od prac mężczyzn artystów z tego samego pokolenia oraz kręgu .
27

Prawdopodobnie wciąż pokutuje przeświadczenie, że prace artystek sprzedają się gorzej .
Na inne zarobki mogą liczyć artyści z tzw. mainstreamu, dużo gorzej zaistnieć w świecie
sztuki, gdy działa się na marginesach, z dala od centrum, a na dodatek jest się kobietą.
Te konstatacje pochodzą z jednego z najnowszych numeru pisma „Artnews” poświęconego
funkcjonowaniu kobiet artystek w świecie sztuki. Trudno uwierzyć w to, że sytuacja artystek
polskich byłaby lepsza niż twórczyń amerykańskich i zachodnich. Raczej w Polsce pewne
rzeczy świadczące o dyskryminacji kobiet artystek wciąż pozostają niezauważone, jak dzieje
się choćby w przypadku wystaw, w których biorą udział wyłącznie lub w przeważającej
większości artyści mężczyźni czy rozmaitych gremiów, jury, w których kobiety są
28

mniejszością . Potrzebne byłyby tu osobne badania statystyczne, które potwierdziłyby lub
zaprzeczyły tezie o istnieniu znaczących dysproporcji płciowych w polskim polu sztuki.
Należałoby zbadać nie tylko udział kobiet w wystawach, ale też dostęp do stypendiów
ministerialnych, otrzymane nagrody artystyczne, a także porównać ceny prac artystek i
29

artystów na rynku sztuki .
Osobiście jeszcze na studiach przeprowadziłam skromne badania dotyczące sytuacji artystek
w PRL-u. Wynikało z nich, że w prestiżowych wystawach w muzeach prezentowano prace
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Zob. Maura Reilly, „Taking the Measure of Sexism: Facts, Figures, and Fixes”, “Artnews”, June 2015
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esejowi Lindy Nochlin „Dlaczego nie było wielkich artystek?”, przedruk w „Artnews”, June 2015, op. cit.,
http://www.artnews.com/2015/06/02/sexual-art-politics/ W tym samym numerze z 2015 roku dotyczącym
kobiet w świecie sztuki, Maura Reilly podaje najwyższe ceny, jakie do tej pory na rynku sztuki osiągnęły
prace artystek, porównując je z kwotami najdrożej sprzedanych prac stworzonych przez mężczyzn. I tak
wśród artystek żyjących najwyższą cenę osiągnął obraz Yayoi Kusamy sprzedany za 7,1 mln $. Jednak
najdrożej sprzedanym dziełem artysty żyjącego - za 58,4 mln $ - jest rzeźba Jeffa Koonsa. W przypadku
XX-wiecznych twórców już nieżyjących, najdroższym obrazem namalowanym przez kobietę jest dzieło
Georgii O’Keeffe sprzedane za 44 mln $, natomiast przez mężczyznę – tryptyk Francisa Bacona
sprzedany za 142,4 mln $. Zob. Maura Reilly, op. cit.
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legnickie „Promocje” (2010) czy „Rybie oko” w Słupsku i Ustce (2015). Za każdym razem byłam jedyną
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konkursu Olsztyńskie Biennale Sztuki (2015). Dziękuję Jej za zwrócenie mi uwagi na tę kwestię.
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30

około 10-15% kobiet . Dobrym miernikiem udziału kobiet w życiu artystycznym w PRL-u była
sprawa nagród za twórczość artystyczną. Na wystawie Laureaci Nagród Państwowych
Ministra Kultury i Sztuki przyznanych w 35-leciu PRL (Zachęta, 1979) pokazano prace 157
nagrodzonych artystów, wśród których było zaledwie 16% kobiet. Podobnie kształtowała się
liczba pedagogów na uczelniach plastycznych. Te dysproporcje zaczęły maleć w latach 80. i
90. Widoczny wzrost nastąpił chociażby wśród grona pedagogicznego poznańskiej PWSSP
(obecnie UAP). W 1970 roku kobiet wśród nauczycieli akademickich było 14 %, w 1980 –
15,5%, natomiast w 1993 – 42%, co można jednak wiązać z feminizacją zawodów
niskopłatnych oraz z obniżeniem prestiżu zawodu artysty po okresie przeobrażeń ustrojowych.
Wydaje się jednak, ze zdecydowanie sytuacja kobiet i mężczyzn w polu sztuki po roku 1989
wymaga szczegółowych badań.
Jednak w kontekście publikacji zachodnich, które pokazują, że od zarania feminizmu II fali
domagającego się między innymi równego traktowania kobiet w świecie sztuki, w gruncie
rzeczy wciąż istnieją rażące dysproporcje, można podejrzewać, że w Polsce jest podobnie.
Czy więc polskie opracowania na temat pracy artystów, jak i postulaty Obywatelskiego Forum
Sztuki Współczesnej nie popełniają obecnie podobnego grzechu, jak w przypadku Związku
Zawodowego Solidarność, który u zarania wolnej Polski nie był w stanie dostrzec problemu
nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze pracy oraz feminizacji biedy? Można
postawić więc tezę, że transformacja nie przyniosła znaczących zmian w poprawie sytuacji
artystek, zaś kwestie nierówności płci tak jak przed 1989, tak i po, pozostają przezroczyste.
Jak już wskazałam, artyści w Polsce wydają się grupą zawodową, która straciła na
przemianach ustrojowych. Twórcy wchodzący na scenę artystyczną w latach 90. działali już
bez wsparcia Związku Polskich Artystów Plastyków. Jeśli chodzi o sytuację artystek przed i po
transformacji, różnice nie wydają się jednak jednoznaczne. W czasach PRL-u, została
31

wytworzona sytuacja „pozornego równouprawnienia” , które jeszcze bardziej uwidaczniało się
w systemie sztuki. Kobiety miały równe, zagwarantowane ustawowo, prawa w zakresie
kształcenia i pracy zawodowej jak mężczyźni. Jednak nie zawsze w powojennej Polsce były
one respektowane. Jak pisze we wspomnianym już artykule Barbara Limanowska, jeszcze na
początku lat 90., podczas rekrutacji na wyższe uczelnia artystyczne, preferowani byli męscy
kandydaci. Wbrew konstytucyjnemu równemu prawu do nauki, część uczelni, jak powiada
autorka, stosowała w tym czasie wewnętrzne limity określające nie tylko liczbę kandydatów,
30

Problem ten został przeze mnie podjęty na seminarium dr hab. Piotra Piotrowskiego (1992/93). Pracę
opublikowałam w formie artykułu pt. „Małżeństwo albo sztuka?” [w:] „Czas Kultury”, 5, 1993, s. 60-63.
31
Por. Irena Reszke, Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Wyd. Res
Publica Press. Warszawa 1991.
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ale też płeć. Powodem tego była „opinia, że kobiety są słabsze, gorsze, rzadziej robią wielką
sztukę i mają mniejszą siłę przebicia. Poza tym, po studiach często nie wykonują wyuczonego
32

zawodu – zamiast tworzyć zajmują się dziećmi i domem” .
Z dyskryminacją przyszłe artystki spotykały się już podczas studiów, a później dużo trudniej
było im przebić się w świecie sztuki i zrobić karierę (udawało się to nielicznym, silnym
osobowościowo artystkom). Przede wszystkim ich twórczość była banalizowana, często też
spotykały się z komunikatami, że sztuka nie jest obszarem działalności kobiecej. Ewa Kuryluk,
która w czasie studiów nie chciała poddać się manierze postkapistowskiej, słyszała od
profesorów: „Pani brak talentu”, „Kobiety nie umieją rysować”, „Kobiety nie są wielkimi
33

malarkami” . Ewa Partum wspominając swoją edukację w Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, rozpoczętą w 1965 roku mówi: „Malowałam nie realistycznie, tylko robiłam
syntezę kształtu, byłam zafascynowana unizmem Władysława Strzemińskiego i jego ‘Teorią
widzenia’. Od profesorów słyszałam: ‘Ach, żeby pani tak pięknie malowała, jak pani sobie oczy
34

maluje!’” . Lekceważące podejście do przyszłych adeptek świata sztuki było chyba rysem
charakterystycznym większości polskich akademii. O Wacławie Taranczewskim jego uczeń
Zbysław Maciejewski mówił: „Uważał, że szkoda czasu i pedagogicznego wysiłku dla
artystycznego edukowania kobiet. Traktował je (…) z dość daleko posunięta ironią i
35

sceptycyzmem, które ujawniały się zwykle w jakichś żartach .
Trudno powiedzieć, aby ta sytuacja zasadniczo zmieniła się po transformacji, na co zwróciła
uwagę Anna Okrasko w 2003 roku w pracy zaprezentowanej na Warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Na różowo pomalowanych ścianach pojawiły się cytaty z wypowiedzi wykładowców
i studentów dyskredytujące artystki, np.: „Jeżeli założymy, że istnieje sztuka mężczyzn i sztuka
kobiet, okazuje się, że w malarstwie istnieje tylko jedna płeć – męska”; „Kobieta posiada
naturalne predyspozycje do smażenia kotletów. Można powiedzieć, że ten kotlet jest w niej
zakodowany”; „Na ASP nie ma miejsca dla zakompleksiałych panienek, które płaczą po każdej
korekcie”; „Żeby pani spróbowała tak po męsku to narysować”; „Malarki to żony dla malarzy”
itd. Z kolei Anka Leśniak w projekcie Zarejestrowane (2011) przeprowadziła wywiady z
artystkami ze swojego pokolenia, urodzonymi w latach 70. i 80. W projekcie wzięły udział:
Karolina Breguła, Izabela Chamczyk, Agnieszka Chojnacka, Iwona Demko, Monika
32

Limanowska, op. cit., S. 8.
Agnieszka Matelska, „Ewa Kuryluk. Na wszystkich huśtawkach świata”, [w:] „Twój Styl”, nr 5, 1995, s.
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"Ewa Partum: artystka - performeka", rozmawiała Dorota Jarecka, "Wysokie Obcasy", 04.08.2006,
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,3539283.html, (data dostępu, 15.19.2012).
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Drożyńska, Magda Komborska, Anka Leśniak, Katarzyna Majak i Kamila Mankus. Realizacja
Leśniak i wypowiedzi artystek wskazują wyraźnie, że wciąż spotykają się one z dyskryminacją,
są lekceważąco traktowane ze względu na ich płeć, nie jest im łatwo realizować karierę
artystyczną, a przede wszystkim łączyć pracę artystyczną z macierzyństwem. Największa
jednak bolączką jest to, że nie są w stanie zarabiać na swoich pracach i wyżyć jedynie ze
sztuki. Co zaskakuje, ich głosy brzmią zdecydowanie bardziej pesymistycznie w porównaniu z
głosami artystek starszego pokolenia, które Leśniak uwieczniła we wcześniejszym projekcie
Fading Traces (2010), na który składają się wypowiedzi m.in. Izabelli Gustowskiej, Anny
Kutery, Natalii LL, Ewy Partum. Wydaje się więc, że artystki, które rozpoczynały karierę
jeszcze w latach 70. i 80. są w jakimś sensie silniejsze oraz bardziej świadome swojej sytuacji.
Obecnie, wciąż można spotkać też opinie potwierdzające stereotypowe myślenie, że sztuka
jest przede wszystkim domeną mężczyzn. Kuba Bąkowski w wywiadzie udzielonym dla
„Gazety Wyborczej” w 2015 roku mówi: „Sztuka to męska sprawa, bo jej świat jest bardziej
zwierzęcy, prostszy, kapitalistyczny. Kapitałem jest talent i żadne wspólnoty nie działają.
36

Samce łatwiej się przebijają, bo mają nadmiar agresji” .
W czasie PRL-u artystkom z pewnością trudniej było przebić się w tzw. mainstreamie. Projekt
Anki Leśniak „Fading Traces” podejmował próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego z lat 70.,
kiedy rozwijał się ruch feministyczny, w sztuce polskiej w obiegu artystycznym pozostało
zaledwie kilka najbardziej zdeterminowanych artystek. Dysproporcje pomiędzy ilością nazwisk
artystek a artystów- mężczyzn z lat 70. są ogromne. Przytoczyłam już dane będące częścią
moich badań z początku lat 90. O podobnych dysproporcjach pisała Jolanta Ciesielska w
tekście „Orły, sokoły, bażanty...”, dotyczącym udziału kobiet w życiu artystycznym w pierwszej
połowie lat 90.: „W wystawie pn. Podwójna identyfikacja, organizowanej przez wytrawnego
kuratora współczesnych wystaw Ryszarda Ziarkiewicza w muzeum w Wiesbaden (1991) na
jedenastu uczestników brała udział tylko jedna kobieta – święcąca kolejny rok swojej
niewątpliwie błyskotliwie rozwijającej się kariery Zofia Kulik. Z kolei w wystawie Polnische
Awangarde 1930-1990 organizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi, w 1992 roku w
berlińskim National Museum, na jedenastu uczestników Polskę reprezentowała także tylko
jedna kobieta – nieżyjąca od czterdziestu lat Katarzyna Kobro (...). Ten 10-20 procentowy
udział kobiet w ważnych i mogących utrwalić ich międzynarodowy prestiż wystawach –
powiada dalej Ciesielska – jest wielkością powtarzaną od przynajmniej dwudziestu lat.
Nierzadko wybory takie wydawały mi się dość ‘niesprawiedliwie czynione’ względem Polek36
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(data opublikowania: 03.06. 2015,
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18041552,Wojciech_Bakowski__W_sztuce_wspolnoty_ni
e_dzialaja.html (data dostępu: 27..08.2015).

71

artystek i nieadekwatne do zaufania kuratorów z innych europejskich krajów, gdzie ta
37

proporcja układa się zwykle jak 3 lub nawet 4 do dziesięciu” .
W przypadku moich badań z lat 90. zastanawiałam się nad przyczynami tych dysproporcji
dotyczących udziału kobiet w życiu artystycznym. Dlaczego, jeśli na uczelniach artystycznych
studiuje coraz więcej kobiet, to jednak nie są one widoczne w świecie sztuki? Dlaczego część
z nich rezygnuje z kariery już po studiach? Czy chodzi tylko o presję tradycji, niechęć do
kobiecej sztuki czy też o bardziej prozaiczne przyczyny? Wydaje się, że te różne powody w
gruncie rzeczy są ze sobą powiązane. W Polsce wciąż jeszcze, przynajmniej w latach 90.,
dominował tradycyjny model rodziny, co oznaczało, że to na kobietach spoczywał ciężar
obowiązków związanych z domem oraz opieką nad dziećmi. Pisząc o feminizacji biedy w
Polsce Iza Desperak i Magda Rek-Woźniak, zwracają uwagę, że niższe zarobki kobiet są
właśnie wynikiem stereotypowego postrzegania płci. „Większość Polaków i Polek uważa, że
jeśli oboje małżonkowie pracują, to kariera mężczyzny jest priorytetowa, co prowadzi do
dalszych dysproporcji dochodów między ‘robiącym karierę’ mężem i rezygnującą z własnej
38

kariery żoną” . Uwidacznia się to szczególnie w obszarze sztuki, zwłaszcza w przypadku
artystycznych małżeństw czy związków.
Dla najnowszych publikacji na temat pracy artystów swego rodzaju biblią stała się książka
Gregory’ego Sholette Dark Matter: Art and Politics In the Age of Enterprise Culture (London39

New York 2011) . Autor zwraca uwagę na „ciemną materię” świata sztuki, którą tworzą ludzie
stojący za wielkimi mistrzami, uczniowie, pomocnicy, pomniejsi twórcy pracujący w
warsztatach mistrzów (którzy wykonywali różnego rodzaju prace, ale też współtworzyli dzieła –
od malowania mniej ważnych fragmentów płótna po malowanie niemal całego obrazu, który
zwykle sygnowany był nazwiskiem „mistrza”). Ale przecież to także kobiety, żony malarzy,
które zwykle zapewniały artystom zaplecze związane z opieką, wyżywieniem, opierunkiem, a
więc wykonywały dla nich nieodpłatną pracę. To także modele, a przede wszystkim modelki,
które pochodziły głównie z niższych warstw społecznych, pozostawały anonimowe i których
praca, nawet, jeśli była opłacana, to zazwyczaj bardzo słabo. Jeśli wziąć pod uwagę
historyczny podział płci związany z wytwarzaniem sztuki, wydaje się, że zdecydowanie
częściej to właśnie kobiety były częścią tej „ciemnej materii”. Tym bardziej więc palące staje
się pytanie o pracę kobiet artystek, o ich funkcjonowanie w kontekście instytucji czy
dyskryminację na rynku sztuki. W tym przypadku kluczowa jest też kwestia łączenia przez nie
37
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pracy artystycznej oraz domowej, obu pozostających często pracą nieodpłatną. Praca
domowa określana bywa niewidzialną, natomiast praca artystyczna, jak wskazuje Joanna
Bednarek, oscyluje pomiędzy niewidzialnością a hiperwidzialnością: po jednej stronie jest
bowiem „niewidzialność (praca za darmo, ‘z miłości’, z nadzieją na wielki sukces w
przyszłości), po drugiej zaś – hiperwidzialność (sukces jest udziałem małej grupy
40

zwycięzców)” .
Feministyczne rewizje historii sztuki ukazują, że artystki najczęściej tworzyły w przestrzeni
„pomiędzy” - pomiędzy sztuką a domowymi obowiązkami, pomiędzy byciem artystką a byciem
kobietą. To między innymi dlatego Hillary Robinson kategorię „kobieta-artystka” określiła jako
transgresyjną i wewnętrznie sprzeczną

41

. Znaczenia określające „kobietę” oraz „artystę”

często wchodzą ze sobą w konflikt. Bycie „artystą”, według stereotypów, oznacza bowiem
zaniechanie

zajmowania

się

tym,

co

przyziemne,

bycie

ponad

codziennością,

skoncentrowanie swej uwagi na tym, co wzniosłe, a nawet nieradzenie sobie ze sprawami
codziennymi, nie przejmowanie się różnymi drobiazgami, w tym: brakiem pieniędzy, z czego
wynika stereotypowe postrzeganie artystów jako żyjących na skraju nędzy. Artyści też, według
różnych stereotypowych przekonań, nie dbają o zdrowie, dużo piją, korzystają z używek, a
także prowadzą bujne życie erotyczne. „Kobiety” zaś stereotypowo świetnie radzą sobie z
codziennością, są menedżerkami codziennego życia, poświęcają się dla innych, rezygnują z
42

własnych pragnień i marzeń . Z pewnością odzwierciedlenie tych stereotypów widać w
biografiach kobiet artystek: na przykład Katarzyny Kobro, która w czasie wojny podjęła się
walki o byt swojej rodziny, zaś po wojnie żyła na skraju nędzy po rozstaniu ze Strzemińskim.
Zwłaszcza ciekawe w kontekście niewidzialnej pracy są właśnie artystyczne małżeństwa,
związki, w których, jakby automatycznie, kobietom przypisywano role drugoplanowe, albo też
oczekiwano od nich zajęcia się sprawami przyziemnymi. Hanna Rudzka (1897-1988) przed
ślubem z Janem Cybisem mówiła: „Miałam wielkie opory, bo nigdy dotąd nie myślałam o
małżeństwie. Chciałam pracować i obawiałam się, że małżeństwo może mi w tym
43

przeszkadzać” . I rzeczywiście podczas pierwszego pobytu Cybisów w Paryżu spełniły się
obawy artystki. Cybisa niewiele interesowały sprawy utrzymania domu. Pisze o tym Józef
Czapski: „Kiedy mu rano w tamtych czasach żona mówiła, że mają już wszystkiego 15
franków w portmonetce, odwracał się do ściany i mówił: to mnie nic nie obchodzi”. Choć
wydawać by się mogło, że stereotypy te odeszły już w zapomnienie, to jednak wciąż rzutują
40

Bednarek, op. cit.
Hilary Robinson, „How do Women Look?”, [w:] Visible Female. Feminist and Art. An Anthology, red.
Hilary Robinson, London 1987.
42
Por. Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz, “Sztuka codzienności – na wybranych przykładach
twórczości polskich artystek”, [w:] “Artmix”, nr 6, 2003, http://free.art.pl/artmix/archiw_6/10_03izaedyta.html
43
Za: Izabela Pikosz (Kowalczyk), „Małżeństwo albo sztuka”, [w:] "Czas Kultury", nr 5 (47), 1993, s. 63.
41

73

one na myślenie zarówno o pracy kobiet, jak i pracy artystów. Współczesne artystki
pozostające w artystycznych związkach w rozmowach zwracają uwagę na to, że wciąż
wymaga się od nich zajęcia się sprawami przyziemnymi (prowadzenie domu, płacenie
rachunków, organizacja domu i pracowni itp.) oraz uznania kariery męża/partnera za
pierwszoplanową. Mówiła mi o tym chociażby Zuzanna Janin, zwracając uwagę na swoje
nierówne relacje z partnerem poświęcającym się wyłącznie swojej twórczości oraz działalności
edukacyjnej i pomniejszającym wkład pracy Janin, w ułatwienia i organizację pracy
44

artystycznej obojga oraz troskę o edukację i potrzeby rodziny . Aleksandra Ska zwróciła mi
natomiast uwagę na energię i pracę wkładaną w dbanie o artystyczną schedę po jej zmarłym
w 2014 roku mężu – Leszku Knaflewskim. Tego rodzaju pracę w zasadzie również można
45

określić jako niewidzialną .
Oczywiście można wskazać tu na wyjątki od reguły, jakimi są twórczość, kariera i życiorys
takich artystek jak Maria Pinińskiej-Bereś, Ewa Partum czy Zofia Kulik. Choć nie chciały
rezygnować z własnej kariery na rzecz kariery mężów i tak zdarzało się, że czuły się przy nich
niedoceniane lub, że stały w ich cieniu (jak w przypadku Pinińskiej-Bereś), albo też konflikt
interesów był tak duży, że podejmowały decyzję o rozwodzie czy rozstaniu (Partum i Kulik).
Przypadki tych artystek pokazują jedynie, że dopiero świadome zerwanie tradycyjnego
kontraktu płci (odmowa zajmowania się obowiązkami domowymi przez Pinińską-Bereś oraz
rozstanie z partnerem artystą w przypadku Partum i Kulik) umożliwiało im realizację własnej
46

kariery . Jednak w większości kobiety, częściej niż mężczyźni, musiały i być może wciąż
muszą wybierać, czy poświęcić się rodzinie, czy sztuce. W 1971 roku wskazała na ten
problem Elisabeth C. Baker, pisząc, że małżeństwo i sztuka w przypadku mężczyzn nie
47

wykluczają się wzajemnie, jednak kobiety muszą zwykle wybierać . Z pewnością więc, w
wielu związkach artystycznych kobiety wycofywały się ze współzawodnictwa, rezygnując tym
samym z kariery. Niekiedy uczestniczyły też w pracy męża czy partnera, pełniąc funkcje
pomocnicze, a więc stając się częścią wspomnianej już „ciemnej materii” sztuki.
Przy okazji badań z lat 90. rezygnację ze sztuki wiązałam z względami ekonomicznymi, gdyż
dla utrzymania rodziny potrzebna jest intratna, najlepiej stała praca. Sądzę, że sytuacja ta
obecnie uległa pogorszeniu, gdyż etatowa, dobrze płatna praca stała się luksusem,
niedostępnym w większości zarówno dla artystek, jak i artystów. Konsekwencją tego jest to, że
44

Rozmowa z Zuzanną Janin przeprowadzona w dniu 13.08.2015.
Rozmowa z Aleksandrą Ską przeprowadzona w dniu 25.08.2015.
46
Por. Izabela Kowalczyk, Żywoty wielkich rzeźbiarek, malarek, performerem i rysowniczek w prasie
kobiecej przedstawione, [w:] Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie
interdyscyplinarnej, red. E. Zierkiewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 57 – 84.
47
Baker, op. cit.
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„[l]udzie na polu sztuki bardzo rzadko mają dzieci albo kogokolwiek pod opieką. Raczej
48

pozostają pod opieką niż są w stanie jej komuś udzielić” . Autorzy Fabryki sztuki wskazują na
kwestię dzietności w podrozdziale poświęconym prekaryzacji, nie wspominają natomiast, że
ten problem również jest bardzo silnie zdywersyfikowany płciowo.

Łączą małą dzietność

artystów i artystek przede wszystkim z brakiem bezpieczeństwa finansowego, a więc z
49

brakiem stałego zatrudnienia oraz małymi możliwościami otrzymania kredytu hipotecznego .
Czy jednak ważniejszym powodem, w przypadku młodych artystów i artystek nie jest silna
presja utrzymania się na scenie artystycznej, a więc stałej gotowości do wzięcia udziału w
wystawie czy realizacji nowego projektu, częstego podróżowania (również na dłuższe pobyty
stypendialne zagranicę), a przede wszystkim całkowitego poświęcenia się swojej pracy
twórczej? Presja ta w przypadku kobiet artystek w zasadzie niemal całkowicie wyklucza
perspektywę zostania matką. Ze względu na tradycyjny podział ról, ale też kwestie biologiczne
(okres ciąży, połogu, karmienia piersią) presja ta nie wydaje się mieć aż tak wielkiego
znaczenia w przypadku mężczyzn artystów.
Wydaje się, że sytuacja kobiet w polskim świecie sztuki wciąż jest trudniejsza niż sytuacja
artystów. Problem jest o tyle trudny do zbadania, że dyskryminacja w dużej mierze pozostaje
przezroczysta, bywa, że zaprzeczają jej nawet same artystki. Nie tylko nie zwraca się uwagi
na dysproporcje płciowe w przypadku wystaw czy rozmaitych gremiów, o czym była mowa w
tekście. Nie zauważa się też innych niewidzialnych barier, jak ta, która została określona przez
feministki mianem „szklanego sufitu” i oznacza zatrzymywanie kobiet w pięciu się po
szczeblach kariery. Ten problem dostrzegają tylko niektóre tworzące kobiety. O „szklanym
suficie” mówiła mi Zuzanna Janin, która spotkała się z przeszkodami w uzyskaniu doktoratu na
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 2014, jakby zupełnie nieistotny był jej dorobek
artystyczny i udział w wielu prestiżowych wystawach, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Zwróciła też uwagę, że zaszokowało ją, iż skład Rad Wydziału na ASP układa się w proporcji
50

20:1 na rzecz mężczyzn . Prawdopodobnie przypadków takich prób „ucinania” kariery kobietartystek znalazłoby się w Polsce dużo więcej. Czas jednak, aby same artystki zaczęły o tym
mówić. Ważne jest również, aby organizacje walczące o prawa pracownicze artystów zaczęły
baczniej przyglądać się kwestiom związanym z dyskryminacją płciową czy funkcjonowaniu
„szarej materii” sztuki, właśnie w aspekcie płci. Chodzi bowiem o uwidocznienie niewidzialnej
pracy kobiet artystek. Przezroczyste relacje, o których była tu mowa, mają bowiem konkretne
przełożenie na karierę, zarobki, udział w wystawach, sprzedaż prac do kolekcji.
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Raport z badań „Fabryka sztuki”, op. cit.
Fabryka sztuki, op. cit., s. 47.
50
Rozmowa z Zuzanną Janin przeprowadzona w dniu 13.08.2015.
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Rafał Jakubowicz
Robotnicyzm. Sztuka w ujęciu radykalnym
Poniższy tekst został opublikowany na stronie czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”:
http://www.praktykateoretyczna.pl/8352-2/ jako zapowiedź monografii pt. „Wyparte dyskursy.
Sztuka wobec zmian społecznych i dezindustralizacji” (red. Mikołaj Iwański, wyd. Akademia
Sztuki, Szczecin 2016).
Abstrakt: Rafał Jakubowicz w artykule pt. Robotnicyzm podejmuje problem neoliberalnego
dyskursu, który towarzyszył sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści lat 90. odcięli się od
problemów ofiar transformacji, wyraźnie aspirując do elit. Nastąpiło wówczas upolitycznienie nie
na bazie konfliktu klasowego, ale tożsamości. Artyści lat 90. swe lewicowe przekonania
sytuowali tylko w sferze obyczajowej (sztuka krytyczna, sztuka ciała). Byli rzecznikami
społeczeństwa „otwartego” oraz społeczeństwa „obywatelskiego”, Nie byli natomiast w stanie
przyswoić języka konfliktu klasowego, którego użycie nie leżało w ich interesie. Tym samym
powielali oni romantyczne mitologie i nie potrafili rozpoznać swojej sytuacji w kategoriach
pracowniczych, co pozwalało na wieloletni wyzysk również w polu sztuki. W ostatnich kilku
latach, po powstaniu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej oraz Komisji Środowiskowej
Pracowników Sztuki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, artyści
zaczęli wreszcie myśleć o swojej działalności w kategoriach pracy. Jakubowicz proponuje by
artyści, inspirując się marksizmem autonomistycznym (Inicjatywa Pracownicza to
anarchosyndykalistyczny związek zawodowy, sięgający do tradycji operaizmu), podjęli walkę
wykraczającą poza własne, środowiskowe oraz branżowe interesy. Dlatego konieczne jest
wspieranie przez pracowników sztuki, z wykorzystaniem kanałów dystrybucji przemysłu
artystycznego, walk prowadzonych przez tych najgorzej sytuowanych. Rafał Jakubowicz
przywołuje Harrego Cleavera, który uważa, że odpowiedzią na działania kapitału próbującego
zniżyć robotników do poziomu najuboższych powinno być wspieranie walk najuboższych,
oznaczające podnoszenie życia klasy jako całości. Dlatego Jakubowicz postuluje włączenie się
robotników sztuki w walki pracowników z innych sektorów oraz w konflikty lokatorskie, co
oznacza przeciwstawienie się procesom tzw. „czyszczenia kamienic”, gentryfikacji oraz
gettoizacji. Zdaniem autora konieczne jest zainicjowanie ruchu proponującego upolitycznienie
na bazie konfliktu klasowego oraz podjęcie się ciężaru budowania wspólnego, szerokiego frontu
pracowniczej solidarności.
Robotnicy są przeciw społeczeństwu w jego całości, różnią się od reszty, ze względu na to, iż
społeczeństwo jest w całości zorganizowane w opozycji do nich a nawet samo się udoskonaliło
jako odpowiedź na ruchy ich klasy.
Komitet Robotniczy Porto Marghera

1

Poprzez walkę przeciw pracy, przeciw przymusowi sprzedawania siebie, zaprzeczamy wszelkim
regułom społecznym.
Gianni Sbrogió

2

1 Komitet Robotniczy Portho Marghera, Odmowa pracy, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 7,
wiosna-lato 2008, s. 210.
2 Giani Sbrogio, Warto walczyć, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 7, wiosna-lato 2008, s. 211.
78

Sztuka krytyczna i ofiary transformacji
„Sztukę krytyczną można zdefiniować jako twórczość odwołującą się nieustannie do
współczesnej rzeczywistości oraz ujawniającą – pisała Izabela Kowalczyk – strategie i stosunki
władzy obecne w naszym społeczeństwie, w działaniach politycznych, w szeroko pojętej
3
kulturze, a także w nas samych” . Tak rozumiana sztuka krytyczna ciągle nie traci na
aktualności, o czym świadczy chociażby koncepcja „sztuki szczególnej”, sformułowana przez
4
Andrzeja Turowskiego , którą można odczytać jako polemikę ze Stosowanymi sztukami
5
społecznymi Artura Żmijewskiego . W deklaracjach Żmijewskiego i Turowskiego brak jednak
ujęcia konfliktu klasowego i teorii walki klasowej, które po doświadczeniu „ćwierćwiecza
wolności” (jak to zwykli określać zwycięzcy procesu transformacji) wydaje się kluczowe.
Na początku lat 90., gdy wskutek restrukturyzacji peerelowskiej gospodarki tysiące ludzi z dnia
na dzień traciło pracę, pozycję społeczną, poczucie bezpieczeństwa oraz godność, artyści
krytyczni byli skoncentrowani głównie na problematyce ciała, wysuwając na pierwszy plan
kwestie obyczajowe i walcząc z konserwatyzmem światopoglądowym, w tym dewocyjną opresją
kościoła katolickiego. „Nadszedł moment, że można było mówić o innych praktykach
seksualnych, religijnych, narkotykach, więc artyści ten temat poruszyli. Niemniej jednak nikt nie
6
zajął się ekonomią” – zauważył Stanisław Ruksza , kurator pionierskiej wystawy pt. Oblicze
dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku w Kinie Światowid w Nowej Hucie (2014),
obecnie Muzeum PRL-u, nawiązującej tytułem do nieco zapomnianej już książki Wandy
Wasilewskiej. Rzeczywiście próżno szukać w ówczesnej sztuce jakiejkolwiek reakcji na
powszechną prywatyzację zakładów przemysłowych, która nie tylko przekształciła
przedsiębiorstwa państwowe, będące dotąd wspólnotami pracowniczymi i zarazem instytucjami
społecznymi – w towary, ale oznaczała również fundamentalną zmianę koncepcji
7
8
osoby/pracownika i pracy, co sugestywnie opisali m.in. Elizabeth Dunn oraz Jacek Tittenbrun .
Prywatyzacja oraz reorganizacja produkcji zdestabilizowały życie pracowników, zmieniając, jak
9
to trafnie ujęła Dunn „podmioty w przedmioty, właścicieli we własność, a zysk w dług” .
Prywatyzacja pociągała za sobą degradację całych ośrodków wraz z lokalnymi społecznościami
oraz poniżenie i deklasację mas pracowniczych, które zasilały szeregi rezerwowej armii pracy.
Wielu jej członków próbowało przetrwać dzięki zbieracko-łowieckim praktykom niemocy (np.
10
górnicy z biedaszybów ), emigracji na Zachód lub skazani zostali na wyzysk pracy w
Specjalnych Strefach Ekonomicznych (działających na podstawie ustawy z 20 października
1994), oferujących chronicznie śmieciowy status harujących-biednych. Realia wyzysku w strefie
sugestywnie opisała Małgorzata Maciejewska w raporcie pt. Zmęczone ciała i bezcenne
produkty. Warunki pracy kobiet w specjalnej strefie ekonomicznej przemysłu elektronicznego11.
3
Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002, s. 9.
4
Por. Andrzej Turowski, Sztuka, która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki
szczególnej, Warszawa 2012.
5
Por. Artur Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna”, nr 11/12 zima 2007,
ss. 14-24. Por. także: Artur Żmijewski. Stosowane sztuki społeczne [w:] Artur Żmijewski. Przewodnik
Krytyki Politycznej, ss. 74-96.
6
Marta Świetlik, Wiktoria Kozioł, Poszerzyć imaginarium polskie. Rozmowa ze Stanisławem
Rukszą wokół wystawy "Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku”, „Obieg”, 15.09.2014,
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/33381 (dostęp: 16.10.16)
7
Por. Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji
pracy, Warszawa 2008.
8
Por. Jacek Tittenbrun, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, Poznań 2007.
9
Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy,
Warszawa 2008 s. 47.
10
Por. Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka
zdegradowanego, Gdańsk 2009.
11
Por. Małgorzata Maciejewska, Zmęczone ciała i bezcenne produkty. Warunki pracy kobiet w
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W SSE ograniczono zbiorowe układy pracy, wskutek czego umowy na czas określony stały się
12
normą . „Specjalne strefy ekonomiczne łączą się – pisał Urbański – z nową polityką
gospodarczą państwa. Naprzeciwko rozproszonej i przygniecionej wysokim bezrobociem klasy
pracowniczej, stają pracodawcy, którym rząd i samorządy lokalne dostarczają nie tylko
potrzebną infrastrukturę, ale także pewien, odpowiadający im sposób działania i model
13
stosunków pracy” .
Strefy są czymś w rodzaju laboratoriów. Wprowadzana w nich organizacja pracy oraz sposoby
zarządzania, służące dzieleniu i kontrolowaniu klasy robotniczej, są przenoszone poza nie i
stają się coraz bardziej powszechne. Pracowników dzieli się na stałych i tymczasowych,
rozbijając w ten sposób ich potencjalną solidarność i wprowadzając wewnątrzklasowe
antagonizmy. Brak minimalnego chociażby bezpieczeństwa egzystencjalnego oraz życiowych
perspektyw, a także dziedziczone ubóstwo, z którego nie sposób się wydostać, skutkują
drastycznym wzrostem liczby samobójstw, które popełniają zazwyczaj bezrobotni mężczyźni,
14
mieszkańcy wsi oraz małych miejscowości . Samobójstwa można postrzegać nie tylko jako akt
rozpaczy, ale także jako radykalną formę autoagresywnego oporu, odmowę uczestnictwa w
poniżającym systemie wyzysku oraz niezgodę na życie w nędzy. Samobójstwa są – jak to
określiła Agnieszka Mróz: „radykalną formą odmowy uczestnictwa w świecie, w którym zawsze
15
jest się po przegranej stronie” . W 2014 roku ruchem związkowym wstrząsnęła informacja o
samobójczej śmierci Krzysztofa Gazdy, charyzmatycznego działacza OZZ Inicjatywa
Pracownicza, zaangażowanego w głośną walkę z Chung Hong w SSE w Kobierzycach pod
16
Wrocławiem .
17

Konsekwencją praktycznego zastosowania w Polsce doktryny szoku , w postaci planu
Balcerowicza, fetyszyzującego „wolny rynek” oraz „własność prywatną”, była powszechna
dezorientacja oraz bezradność wobec przemian, które jawiły się jako nieuchronne i naturalne.
Nie dostrzegaliśmy zagrożeń, jakie oferował atrakcyjnie opakowany w wolnościowe frazesy,
drapieżny, „nieokiełznany, dziewiętnastowieczny – jak to trafnie określił Tadeusz Kowalik –
18
kapitalizm pierwotnej akumulacji kapitału” . Akumulacja bogactw na jednym biegunie jest
zawsze – twierdził Marks – „akumulacją nędzy, udręki pracy, niewoli, ciemnoty, zdziczenia i
degradacji moralnej na przeciwnym biegunie, tzn. po stronie klasy, która wytwarza swój własny
19
produkt jako kapitał” . Życie w nędzy stało się powodem do wstydu, a język odwołujący się do
specjalnej strefie ekonomicznej przemysłu elektronicznego, Raport z badań Think Tanku Feministycznego
i Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu o warunkach pracy w specjalnych strefach
ekonomicznych, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2012,
http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/strefy_raport_maciejewska_2012.pdf (dostęp: 16.10.2016)
12 Por. Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, s. 219.
13
Jarosław Urbański, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy
pracowniczej i jej form walki, Warszawa 2014, ss. 2014-215.
14 Por. David Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa
2007, s. 51.
15 Por. Rafał Jakubowicz, Radykalna odmowa, rozmowa z Agnieszką Mróz, [w:], Rafał Jakubowicz,
Krzysztof Gazda va in paradiso, kat. wyst., Galeria BWA Sokół, Nowy Sącz, 2012, bez paginacji
oraz: Rafał Jakubowicz, Radykalna odmowa, rozmowa z Agnieszką Mróz, [w:] Manifestacje
romantyczne, kat. wyst., Galeria BWA Sokół, Nowy Sącz 2014, s. 96.
16
Por. Rafał Jakubowicz, Krzysztof Gazda va in paradiso, broszura (Radykalna odmowa.
Rozmowa z Agnieszką Mróz, Właściwie nie wiem, co to pokazuje... Rozmowa z Gośką Maciejewską), w
ramach wystawy Manifestacje Romantyczne, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Nowy Sącz 2014,
bez paginacji. Por. także: Krzysztof Gazda va in paradiso, [w:] Manifestacje Romantyczne, kat. wyst.,
Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Nowy Sącz 2014, ss. 78-113.
17 Por. Naomi Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i
kryzysy społeczne, Warszawa 2014.
18 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, Warszawa 2009, s. 215.
19 Karol Marks, Kapitał Tom I (cz. 2), rozdział dwudziesty trzeci Ogólne prawo akumulacji
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teorii Marksa, a zatem myślenie w kategoriach klasowych, będące podstawą krytycznej analizy
kapitalizmu, utożsamiane było z przegranym ustrojem realnego socjalizmu i zostało niemalże
całkowicie wyrugowane z dyskursu publicznego. „Moda w Polsce na traktowanie Marksa jak
«zdechłego psa» powoduje ignorowanie i zakłamywanie dorobku teoretycznego Marksa jako
fundamentu nowoczesnej kultury europejskiej, także jego kryminalizację oraz niszczenie i
wycofywanie tomów prac Marksa z bibliotek publicznych. Są to zjawiska – pisał Jerzy Kochan –
dokumentujące tylko zaściankowość i ciemnotę polskiej inteligencji i polskich uniwersytetów, jej
polityczną i intelektualną bezkarność” 20 . Do tej pory w debacie publicznej określenie
„marksista”, podobnie jak „lewak”, używane jest zazwyczaj w celu zdezawuowania adwersarza.
Powszechne wśród prawicowych publicystów było przekonanie o przejmowaniu przez lewactwo
sfery sztuki. „Problem «lewackiego» panowania w obszarze sztuki współczesnej inspirował
także wymierzone w artystów akcje, wśród których za jeden z ciekawszych uznać można –
spostrzegł Łukasz Drozda – spór wokół wystawy bytomskiej galerii Kronika, określonej przez
21
lokalnego dziennikarza mianem «lewackiej propagandy» i «sztuki w służbie lewaków»” .
Pogrzebanie języka Marksowskiej analizy oraz kryzys lewicy sprawiły, że zabrakło narzędzi, za
pomocą których można by właściwie rozpoznać ówczesną sytuację ekonomiczną i stosownie do
niej reagować. Poddaliśmy się retoryce powrotu do rzekomo neutralnej światopoglądowo
normalności, utożsamiającej wolny rynek oraz własność prywatną z demokracją, co w
środowiskach artystycznych ułatwiło silnie zakorzenione poczucie elitaryzmu oraz indywidualizm
blokujący jakiekolwiek działania kolektywne. Choć najbardziej pożądanym przez kapitał
modelem pracownika stał się „artysta” (z uwagi na jego zaangażowanie oraz fetyszyzowaną
„kreatywność”), paradoksalnie również artyści znaleźli się w ekonomicznej opresji, wobec której
przez długi czas pozostawali bezsilni, nie potrafiąc się zmobilizować, by stawić zorganizowany
opór.
Ruch związkowy a autonomia robotnicza
Artystom przez ponad dwie dekady nie w głowach było organizowanie się. Zresztą nie miało to
w latach 90. wielkiego sensu, ponieważ słabe, ugodowe związki zawodowe nie tylko nie potrafiły
powstrzymać procesów utowarowienia pracy, ale przyczyniły się do pogorszenia sytuacji
pracowników, akceptując i legitymizując zmiany, które otwierały drogę do outsourcingu i – w
konsekwencji – prekaryzacji, oznaczającej m.in. nieustanną presję, niepewną egzystencję, brak
22
zawodowej tożsamości . Bohaterami heroicznej dekady transformacji, podziwianymi niestety
również przez związkowców, stali się właściciele, przedsiębiorcy i menedżerowie. „Polscy
związkowcy nie utożsamiali się z robotnikami, dawali wyraz – zauważył David Ost – pełnej
szacunku sympatii dla właścicieli, uważali, że strategie rynkowe najlepiej bronią interesów ludzi
23
pracy” . Często zdarzało się, że związki wyciszały obecne w zakładzie konflikty, dążąc – za
wszelką cenę – do ugody z pracodawcą. Związkowcy akceptowali nowe techniki zarządzania
„zasobami ludzkimi”, nie sprzeciwiali się prywatyzacji państwowych zakładów pracy.
Negocjowali tylko warunki ich upadku. Solidarność „dążyła konsekwentnie do tego, by odwrócić
gniew ludzi pracy od klasowych podziałów i nakierować na podziały tożsamościowe, co miało –
zauważył David Ost – negatywne skutki zarówno dla jakości polskiej demokracji, jak i
24
skuteczności ruchu związkowego” .

kapitalistycznej, część 5 Ilustracja ogólnego prawa akumulacji kapitalistycznej, Warszawa 2010, s.
492.
20
Por. Jerzy Kochan, Marksizm, neomarksizm, postmarksizm..., [w:] Jerzy Kochan, Socjalizm,
Warszawa 2013, ss. 213-214.
21 Łukasz Drozda, Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej, Warszawa 2015, s. 168.
22 Por. Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, s. 60.
23 David Ost, Klęska solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007, s.
60.
24 Tamże, s. 84.
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Solidarność nie chciała mobilizować robotników, ale utrzymać ich w ryzach. Związek, w
lustracyjnym amoku, zajął się walką z „komunistycznymi wpływami”, w przeświadczeniu, że „zły”
komunizm zagraża „dobremu” kapitalizmowi. Solidarność zamiast walczyć z kapitalistycznym
wyzyskiem walczyła więc o „prawdziwy” kapitalizm. Po 1989 roku powszechne było
przekonanie, że związki powinny działać tylko do momentu nastania owego „autentycznego
kapitalizmu”, a potem ich działalność powinna zostać wygaszona (tak samo jak działalność
25
prywatyzowanych zakładów pracy), gdyż nie będzie już potrzebna . W tych warunkach status
oraz prestiż działacza związkowego drastycznie się obniżyły. Władze związkowe traciły
poczucie identyfikacji z szeregowymi członkami i za wszelką cenę chciały w porę doszlusować
do elit, obejmując eksperckie stanowiska w rządzie, administracji oraz radach nadzorczych.
Dzięki retoryce dekomunizacji można było krytykować skutki gospodarki rynkowej, nie tracąc
przy tym wiary w wolny rynek. „Konflikty ekonomiczne w postkomunistycznej Polsce
konsekwentnie przekształcano – pisał Ost – w walkę o to, kto jest prawdziwym członkiem
26
wspólnoty” . Na wrogów, prócz postkomunistów i lewaków, pasowano również niekatolików,
27
ateistów, obcokrajowców, a także osoby nieheteroseksualne . Dzięki odradzającej się hydrze
nacjonalizmu, ksenofobii i homofobii, sterowano gniewem o podłożu ekonomicznym, który był
sprawnie przechwytywany i przekierowywany na Innych. Wkrótce Innym stali się sami
28
robotnicy . Władze NSZZ „Solidarność” – związku, który szybko stał się przybudówką
prawicowych partii politycznych (co stanowi charakterystyczne dla potransformacyjnej
rzeczywistości kuriozum), przedstawiały niezadowolonych, strajkujących robotników jako
nierozsądnych awanturników. „Wspierały” je w tym kolejne rządy III RP oraz zoligarchizowane
media, konsekwentnie budując obraz związkowców oraz w ogóle robotników, jako wichrzycieli i
wrogów demokracji. Robotnicy stali się Innym nowego systemu, jednak nie tym Innym, po
stronie którego artyści krytyczni opowiedzieliby się z równą determinacją, jak miało to miejsce w
przypadku chociażby mniejszości seksualnych.
Czy tak niska reprezentatywność związków zawodowych ma przyczyny w biernej, ugodowej,
prorynkowej i antypracowniczej postawie „Solidarności” po 1989 roku? Czy wiąże się ze
zwalczaniem ich obecnie przez agendy rządowe oraz liczne para-związkowe organizacje
pracodawców? A może po prostu związki nie spełniają już pokładanych w nich nadziei? Może
interesy etatowych działaczy są – siłą rzeczy – rozbieżne z interesami szeregowych
pracowników? Może przepaść pomiędzy kierownictwem a tzw. „związkowymi dołami” jest
niemożliwa do zasypania?
„Koncepcje walki, a także postulaty polityczne, nie mogą zostać «wniesione» czy «narzucone»
klasie pracowniczej z zewnątrz, ale muszą zostać wypracowane wewnątrz niej. Pracownicy nie
są bezkształtną masą, którą można formować – pisał Jarosław Urbański – na wzór takich czy
29
innych ideologicznych koncepcji” . Trzeba pamiętać o tym, że związki zawodowe również
reprezentują władzę, powielając wszelkie mechanizmy jej funkcjonowania. „Walki przeciwko
produkcji nie mają na celu zdobycia władzy, ale opór, raz za razem, wobec kroków
podejmowanych przez pracodawców w celu wzmacniania wyzysku i osłabiania proletariatu. To
nie przypadek, że działalność związków polega dzisiaj – pisali członkowie kolektywu Kronstadt
Edition – na tłumieniu tych walk, zarówno przez tworzenie fałszywych programów, jak też przez
30
otwarte represje” . Ich zdaniem: „Różne partie i organizacje, które uważają się za stróżów
pamięci klasy robotniczej, zawsze zmierzają do przefiltrowania problemu przez polaryzującą
31
optykę elity władzy, wywierając w ten sposób niekorzystny wpływ na proletariat” . Organizacje
25
26
27
28
29

Por. tamże, s. 117.
Tamże, s. 378.
Tamże, s. 158.
Tamże. s. 216.
Jarosław Urbański, Poza reżimem pracy i ideologii [w:] Autonomia robotnicza, red. Krzysztof Król,
Poznań 2007, s. 137.
30 Kolektyw Kronstadt Edition, Rady robotnicze, samorząd i rozwój autonomii, [w:] tamże, s. 119.
31 Tamże, s. 120.
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związkowe, mające w swych założeniach podtrzymywać walkę, szybko przekształcają się w
zamknięte organizmy ze swoimi wewnętrznymi regułami i grą interesów. „Instytucjonalizacja
walki jest strategią, która wcześniej czy później doprowadza – pisał Krzysztof Król – do jej
zaniku. Stanowi machinę, której potrzeby stają się częściowo sprzeczne z szerszym ruchem
32
społecznym” . Tylko autonomiczne działania proletariatu pozwalają na rozwój konkretnych form
33
walki, mogących się sprawdzić w realiach codzienności .
Ruch związkowy silnie ogranicza postępująca prekaryzacja (dopiero 2 czerwca 2015 roku
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby zatrudnione na tak zwanych „śmieciówkach” lub
samozatrudnione mogą wstępować do związków zawodowych lub je tworzyć). „Wzmacnianie
uprawnień pracowników zatrudnionych na stałe, dwudziestowieczne osiągnięcie związków
zawodowych i ruchów socjaldemokratycznych, doprowadziło – pisał Guy Standing – do
wrogości młodych prekariuszy wobec związków zawodowych. Postrzegają oni je jako broniące
przywilejów wyłącznie starszych pracowników; przywilejów, których oni sami nie mogą
34
oczekiwać” . Robotnicy zatrudniani wcześniej na etatach sukcesywnie wypierani są przez tych
zatrudnionych przez agencje pośrednictwa pracy, na umowach czasowych. Tak rodzą się
wewnątrzklasowe antagonizmy, osłabiające pozycję proletariatu.
„Czy prekariat jest w ogóle w stanie się zorganizować w dotychczasowy sposób? Czy te
zmaskulinizowane, zhierarchizowane formy organizacji są w ogóle – pytał Urbański –
propozycją dla prekariatu, który jest sfeminizowany? Czy nie potrzebujemy jakichś innych
sieciowych związków? Te najbardziej znaczące walki prekariatu są bardzo zróżnicowane,
amorficzne w odniesieniu do struktur organizacyjnych, niescentralizowane, wchłaniają różne
grupy, tworząc tymczasowe koalicje o charakterze sieciowym. Załatwia się jakąś sprawę albo
35
nie i potem się to rozpada. Do następnej walki” . Pogrążony przez ponad dekadę w kryzysie
unionizm zaczął się odradzać dopiero po 2000 roku, co zbiegło się w czasie ze wzrostem
znaczenia ruchu alterglobalistycznego. To na tej fali w 2004 roku w poznańskim Ceglorzu
Marcel Szary z Jarosławem Urbańskim założyli Ogólnopolski Związek Zakładowy Inicjatywa
Pracownicza.
Działania związków zawodowych „mogą, ale nie muszą – pisał Harry Cleaver – odzwierciedlać
36
działań samych robotników. Często zupełnie do nich nie przystają” . Tak zwany „żółty” oraz
kolaboracjonistyczny ruch związkowy jest narzędziem sprawowania kontroli nad pracownikami,
służącym do zniechęcania ich do jakichkolwiek radykalnych działań, lub je torpedującym.
Przykładem niech będzie wystąpienie Solidarności piętnujące „konfrontacyjną” postawę
37
Inicjatywy Pracowniczej w poznańskim Amazonie . „Związki-kolaboranci – pisała Laura Akai –
zdominowane są przez ludzi, którzy akceptują fakt sprawowania władzy przez szefów i starają
38
się co najwyżej o to, by zawrzeć z nimi najlepszy możliwy układ” . W tej sytuacji jedynym
rozwiązaniem
wydaje
się
właśnie
anarchosyndykalizm.
„Punktem
wyjścia
dla
32
33
34
35

Krzysztof Król, Słowo wstępne, [w:] Autonomia robotnicza, red. Krzysztof Król, Poznań 2007, s. 8.
Kolektyw Kronstadt Edition, Rady robotnicze, samorząd i rozwój autonomii, [w:] tamże, s. 107.
Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, s. 170.
Opór prekariatu. Prekariacka rewolucja będzie miejska albo nie będzie jej wcale – z Jarosławem
Urbańskim ze związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza rozmawiają (tuż przed Świętem Pracy)
Krystian Szadkowski i Maciej Szlinder z „Praktyki Teoretycznej”, „Notes na 6 tygodni”, nr 84, majczerwiec 2013, s. 174.
36 Harry Cleaver, Polityczne czytanie Kapitału, Poznań 2011, s. 82.
37 Por. Piotr Fijałkowski, Amazon: „Solidarność” krytykuje Inicjatywę Pracowniczą, „Gazeta
Wyborcza”, 07.07.2015, http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,18317836,amazon-solidarnosckrytykuje-inicjatywe-pracownicza.html (dostęp: 16.10.2016)
OZZ Inicjatywa Pracownicza w Amazonie, Prawdziwe oblicze Solidarności, 09.07.2015,
http://ozzip.pl/teksty/informacje/wielkopolskie/item/1954-prawdziwe-oblicze-solidarnosci (dostęp:
16.10.2016)
38 Laura Akai, (Dez)organizacja świata pracy dziś, „Recykling Idei” nr 9 wiosna/lato 2007, s. 14.
83

anarchosyndykalistów – pisał Maciej Drabiński – jest postrzeganie związków zawodowych jako
centralnego elementu rewolucji społecznej. Stanowią one zarówno podstawową formę
organizacyjną w dobie systemu kapitalistycznego mającą stawiać opór i zlikwidować go, jak i
zarodek nowej formuły społecznej, która wykształca się jeszcze w istniejącym ładzie oraz
podstawowy element organizacji przyszłego, wolnego społeczeństwa. Innymi słowy związek
zawodowy jawi się jako praktyczne i niezwykle skuteczne narzędzie służące: stawianiu oporu
wobec państwa i kapitalizmu, podnoszeniu świadomości mas w zakresie samoorganizacji,
samorządności i federalizmu. W końcu zaś syndykaty stanowią zdaniem anarchosyndykalistów
podstawowy środek za pomocą którego możliwe będzie urzeczywistnienie anarchii w sferze
39
polityki i komunizmu wolnościowego w sferze ekonomii” . W Inicjatywie Pracowniczej –
radykalnym, nawiązującym do tradycji autonomizmu, anarchosyndykalistycznym związku
zawodowym, którego jestem członkiem, nie ma hierarchii coraz związkowych etatów, które
prowadzą zwykle do powstania tzw. arystokracji robotniczej: „Członkinie i członkowie związku
odrzucają narzucone podziały wśród pracowników i solidarnie prowadzą walkę o swoje prawa i
całkowity wpływ na miejsca pracy. Nie tworzymy podziałów na pracujących na stałe czy
tymczasowo, na robotników i uczniów, studentów, emerytów, bezrobotnych, kobiet czy
mężczyzn – do naszego związku mogą należeć wszyscy, bo nasza walka o polepszenie sytuacji
40
świata pracy musi być wspólna” .
Organizacje związkowe mają w Polsce przyszłość, pod warunkiem jednak, że nie będą jedynie
zapleczem partii politycznych, organizacjami fasadowymi, legitymizującymi lub amortyzującymi
działania władzy i kapitału, że będą się nieustannie zmieniać, wyzbywając się ugodowości i
wykazując się bezkompromisowością w sytuacjach sporu, przede wszystkim zaś kierując się
interesami reprezentowanych robotników i mówiąc ich głosem. Związki muszą walczyć o coś
więcej niż tylko wzrost płac, osiągany kosztem daleko idących kompromisów. „Oczywiście formy
związków zawodowych wzorowane na modelach z XX w. wydają się należeć do przeszłości, ale
nie oznacza to, że inne, bardziej mobilne i elastyczne sposoby organizacji nie mają sensu. Z
doświadczeń Inicjatywy Pracowniczej – pisał Urbański – wynika, że taka «miękka
strukturyzacja» czasami jest potrzeba i korzystna; jeśli tylko nie pęta możliwości rozwoju ruchu
od «dołu ku górze» i nie tłamsi w zarodku pojawiających się protestów. Jest ona korzystna na
przykład wtedy, kiedy trzeba w sposób demokratyczny skoordynować działanie małych
zakładów pracy (tzw. komisje środowiskowe i międzyzakładowe), albo kiedy pracownicy danego
zakładu (nowo powstałego) mają bardzo małe doświadczenie w prowadzeniu jakichkolwiek walk
i wiedza pochodząca z innych środowisk jest wówczas bardzo przydatna, wreszcie w przypadku
kiedy problem dotyczy pojedynczych osób, które utraciły kontakt z zakładem (choćby nielegalne
41
zwolnienia działaczy związkowych” .
Członkiniami i członkami OZZ Inicjatywa Pracownicza mogą zostać wszyscy pracownicy (z
wyjątkiem służb mundurowych, będących częścią aparatu represji kapitalistycznego państwa).
Członkiniami i członkami komisji zakładowych OZZ IP mogą zostać tylko pracownicy etatowi.
Członkiniami i członkami komisji międzyzakładowych OZZ IP mogą zostać pracownicy etatowi
oraz prekarni tych zakładów, w których zatrudnionych jest mniej pracowników niż wymagane
minimum pozwalające zawiązać komisję zakładową (dziesięć osób), albo w których – z różnych
powodów – trudno zebrać wystarczającą liczbę osób do powołania samodzielnej komisji.
Członkiniami i członkami komisji środowiskowych OZZ IP mogą natomiast zostać wszyscy ci,
którymi inne związki zawodowe nie są w ogóle zainteresowane. Wśród nich są właśnie artystki i
artyści, w większości nie mający ani stałego zatrudnienia ani jednego pracodawcy, których
dochody są nieregularne i którzy mogą zawierać głównie umowy śmieciowe (umowy o dzieło,
umowy-zlecenie).
39 Mikołaj Drabiński, Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka, Poznań 2014, s. 107.
40 Broszura OZZ Inicjatywa Pracownicza, Poznańskie żłobki. Więcej pracy za niższe płace, Poznań
2013, bez paginacji. Por. także: Bruk na rząd, broszura, wydanie specjalne, Poznań, czerwiec 2013.
41 Jarosław Urbański, Poza reżymem pracy i ideologii, [w:] Autonomia robotnicza, red. Krzysztof Król,
Poznań 2007, s. 138.
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Opresja kreatywności
Neoliberalna propaganda mainstreamowych mediów nieustannie, od ponad 25 lat, piętnuje
wszelkie przejawy działalności związkowej, określanej mianem „roszczeniowości” i
przypisywanej mentalności „homo sovieticusa”. Określenie „homo sovieticus”, które
charakteryzuje jednostkę ubezwłasnowolnioną, pozbawioną ducha inicjatywy i oczekującą
pomocy państwa, zostało upowszechnione przez ks. Jerzego Tischnera. Było propagowane
również przez Jerzego Turowicza oraz środowisko „Tygodnika Powszechnego”. Ma ono
stygmatyzować i deprecjonować grupy społeczne oporne wobec neoliberalizmu. Jednocześnie
neoliberalna propaganda promuje kreatywność, jeszcze do niedawna odmienianą przez
wszystkie przypadki, w kontekście skrojonego na użytek gentryfikacji, pojęcia „klasy kreatywnej”
Richarda Floridy, klasy rzekomo dominującej w społeczeństwie, które doprowadziło do jeszcze
42
większego utowarowienia kultury i sztuki , a także produktywność, konkurencyjność,
elastyczność, dyspozycyjność, innowacyjność, rywalizację oraz nastawienie na sukces,
rozumiany w kategoriach rozwoju kariery zawodowej. „Wraz z wkroczeniem pojęć
«kreatywności», «twórczości» i «innowacyjności» w pole pracy najemnej, prototypem
pracownicy i pracownika stał się artysta. Model artystowski pozwolił na definiowanie pracy w
kategoriach przyjemności, gry i ekspresji. Dziś osoby pracujące zmuszone są udowadniać
przełożonym, że nie pracują z konieczności, ponieważ dobrowolność traktowana jest jako
gwarancja jakości. W ten sposób pracownicy zostali zaangażowani – pisała Anna Zawadzka –
43
w dodatkową pracę: pracę ukrywania immanentnego dla kapitalizmu charakteru pracy” .
Kapitał oczekuje od pracownika nie tylko pracy, ale pracy wykonywanej z uśmiechem na ustach.
Jego cele mają być tożsame z celami przedsiębiorstwa. Musi on być jak artysta, który
całkowicie angażuje się i zatraca w tym co robi. Zachowanie pracownika ma determinować coś,
co można określić jako „spontaniczną dyspozycyjność”. Dyskurs kreatywności szybko stał się
sankcjonującą auto-eksploatację ideologią stachanowców sztuki, którzy przesłonili konflikty
interesów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, spychając pracę najemną w obszar pracy
niematerialnej, przy okazji gentryfikując nie tylko miejskie przestrzenie ale i – jak słusznie
44
zauważyła Patricia Reed – obszar pracy . W 1997 roku socjolog Marian Golka pisał: „To
właśnie w odniesieniu do artystów można postawić przypuszczenie, że łatwiej niż inni
zaadoptują się niebawem do gospodarki rynkowej i w ogóle do nowej sytuacji. A wynika to z
faktu, że przecież już wcześniej, za czasów realnego socjalizmu, wielu z nich, pozbawionych
etatów, musiało sobie jakoś radzić wykazując inicjatywę i podejmując pewne wyzwania płynące
45
z ówczesnego quasi-rynku artystycznego” . No cóż, artyści rzeczywiście podjęli nowe
wyzwania i trud adaptacji, w czym bardzo im „pomógł” dyskurs kreatywności. Można wręcz
odnieść wrażenie, że propagowane niegdyś przez Josepha Beuysa hasło „każdy artystą”
sprawdziło się z naddatkiem, tyle że na gruncie ekonomii pracy; znajduje ono wyraz w
uelastycznieniu form zatrudnienia, upowszechnieniu „umów o dzieło” oraz wprowadzeniu
różnych modeli staży oraz wolontariatu, powszechnych również w innych niż artystyczna
branżach. Zdesperowani młodzi ludzie są w stanie pracować za darmo, nieustannie
wzbogacając swoje CV, co pracodawcy bez skrupułów wykorzystują, spychając ich w piekło
staży oraz wolontariatu. Piotr Voelkel, biznesmen produkujący meble i jednocześnie kolekcjoner
sztuki oraz właściciel kilku prywatnych uczelni, na pytanie co by doradził studentowi, który
właśnie obronił dyplom magistra odpowiedział anegdotą: „Ja mam receptę dosyć komiczną, ale
bardzo skuteczną. Sam jej kiedyś doświadczyłem, bo przyszła do mnie młoda, ambitna
dziewczyna i spytała, czy potrzebuję kogoś takiego jak ona w firmie. Nie miałem takich potrzeb.
42 Por. Jamie Peck, Zastrzyk kreatywności, [w:] Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej,
Warszawa 2010, s. 104.
43 Anna Zawadzka, Przymus kreatywności, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej
kreatywności, Warszawa 2011, s. 228.
44 Por. Patricia Reed, Sześć sfer problemowych dla artystek oraz ich pracy, [w:] tamże, s. 258-259.
45 Marian Golka, Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1997, ss. 9293.
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Ona mówi: wie pan co, to ja popracuję przez trzy miesiące za darmo i pokażę panu ile umiem i
na tej podstawie oceni pan w przyszłości, czy warto mnie zatrzymać. To się powiodło. Ona
46
faktycznie wnosiła do firmy rzeczy, o które ją nie podejrzewałem” .
Wojny kulturowe
Artyści krytyczni lat 90., zmagający się z szalejącą cenzurą obyczajową, nie podejmowali
problemów związanych z postępującym rozwarstwieniem społecznym oraz eksplozją
bezrobocia, oznaczającą zapaść oraz marazm porównywalne – zwłaszcza na terenach byłych
PGR-ów oraz np. w zdezindustrializowanym Wałbrzychu – tylko do kompromitującego
kapitalizm Wielkiego Kryzysu lat 30., opisanego m.in. w Pamiętnikach Bezrobotnych Ludwika
Krzywickiego oraz Bezrobotnych Marienthalu47. Jarosław Urbański zwrócił uwagę, że „w ciągu
czterech lat po transformacji, oficjalna stopa bezrobocia wzrosła do ponad 16%, ale szereg grup
społecznych zostało de facto wypartych z rynku pracy (wcześniejsze emerytury, renty, itd.), tak,
48
iż realne bezrobocie było znacznie wyższe, być może nawet dwukrotnie” . W efekcie dziś
49
śmiało możemy mówić o „cywilizacji bezrobocia” oraz „cywilizacji nierówności” . „Jeżeli
ekonomiści nie byli świadomi konsekwencji, jeden po drugim przyjmowali opcję neoliberalną,
50
dlaczego więc artyści mieli coś dostrzec?” – słusznie spostrzegł Stanisław Ruksza . Trudno
było wówczas, w trakcie przemian, zdobyć się na dystans, który pozwoliłby ujrzeć dramat tych,
którzy zapłacili cenę transformacji – przegranych. Po upadku systemu gwałtownie wzrosła
liczba osób funkcjonujących poza nawiasem społeczeństwa – bezdomnych, żebraków czy ludzi
51
żyjących ze zbyt niskiej emerytury .
Artyści nie poparli, ba, nie dostrzegli nawet, co wydaje się znamienne, protestów pracowniczych
z początku lat 90., których kulminacją był masowy strajk górników w 1993 roku. „Z całą
pewnością od protestów robotniczych, i samych robotników, dystansowała się już wówczas –
pisał Jarosław Urbański – duża część pracującej inteligencji, zasilającej szeregi klasy
specjalistów, liczących na odbudowanie władzy merytokracji i rozwój przemysłu
52
edukacyjnego” . Artystów nie poruszyły również protesty z lat 2002–2003, których symbolem
stała się blokada Fabryki Kabli w Ożarowie, zakończona po 214 dniach protestu, 4-dniową
walka z policją i ochroniarzami. Niespecjalnie zaangażowali się też w strajk generalny w 2013
roku.
„Gdy widzę w telewizji pałowanych demonstrantów, jestem zbudowany – mówił Wojciech
Bąkowski. Uspokajam się, że państwo przynajmniej w tym przypadku działa. Myślę, że dzisiaj w
53
Polsce ważnym problemem jest słabość systemów, a nie ich opresyjność” . Dzisiaj w Polsce
ważnym problemem i poważną przeszkodą w walce o prawa robotników sztuki oraz w
budowaniu pracowniczej solidarności jest brak politycznej świadomości ludzi kultury, tak
46 Świat należy do ludzi, którzy chcą żyć na wolności – o życiu, rozwoju i biznesie opowiada Piotr
Voelkel, http://jestkultura.pl/2014/swiat-nalezy-do-ludzi-ktorzy-chca-zyc-w-wolnosci-o-zyciurozwoju-i-biznesie-opowiada-piotr-voelkel/ (dostęp: 16.10.2016)
47 Por. Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel, Bezrobotni Marienthalu, Warszawa 2007.
48
Jarosław Urbański, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy
pracowniczej i jej form walki, Warszawa 2014, s. 169.
49 Por. Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, Warszawa 2009, s. 225.
50
Marta Świetlik, Wiktoria Kozioł, Poszerzyć imaginarium polskie. Rozmowa ze Stanisławem
Rukszą wokół wystawy "Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku”, „Obieg”, 15.09.2014,
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/33381 (dostęp: 16.10.2016)
51 Por. Jane Hardy, Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2010, s. 179.
52 Jarosław Urbański, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej
form walki, Warszawa 2014, s. 173.
53
Joanna Ruszczyk, Wojtek Bąkowski. Ekskluzywna wegetacja, „Wysokie Obcasy”, 19.04.2013,
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,13763287,Wojtek_Bakowski__Ekskluzywna_wegetacja.html?as=2 (dostęp: 16.10.2016)
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„uspokojonych” widokiem „pałowanych demonstrantów”, stanowiącym dowód na sprane
działanie „systemu”, że nie potrafiących dostrzec, iż walka o godziwe warunki życia i pracy jest
wspólna; dotyczy zarówno ludzi z branży kultury jak i innych wyzyskiwanych grup społecznych.
Podobnie kompromitujących wypowiedzi twórców można by przytoczyć więcej. Artyści stanęli,
niestety, po stronie neoliberalnej demokracji, wyjątkowo chętnie zawierając sojusze z klasą
burżuazyjną (wchodząc np. w kompromitujące układy z deweloperami).
W sztuce lat 90. nastąpiło upolitycznienie nie na bazie konfliktu klasowego, ale tożsamości.
Modna wówczas krytyka, w tym krytyka sztuki, wyrastająca z liberalnego dyskursu
feministycznego, koncentrowała się na „tożsamości płciowej”. Porzucając idee równości
społecznej wsparła instalację neoliberalizmu. „W efekcie doszło do absolutyzacji krytyki
kulturowego seksizmu, a stało się to dokładnie w tym momencie, gdy – spostrzegła Nancy
54
Fraser – okoliczności wymagały, by zdwoić wysiłki na rzecz krytyki ekonomii politycznej” .
Skandale, które wywoływała sztuka, nakręcały medialny spektakl, dzięki któremu można było
rozładowywać narastający gniew klasowy, znajdując zastępczych „wrogów”. Dla środowisk
określających się jako lewicowe stawką w tej grze była budowa społeczeństwa „otwartego”.
Jeśli artyści po 1989 roku w ogóle podejmowali temat pracy, zwykle był on ujęty w ramy innych
dyskursów – głównie ciała i seksualności. W filmie Karola Radziszewskiego z 2007 roku pt.
Malarze widzimy wysportowane i opalone ciała młodych robotników, podglądanych przez
obiektyw kamery podczas pracy na rusztowaniu. Zostali oni uprzedmiotowieni, stając się jedynie
gejowskim fetyszem, obiektem pożądania i seksualnych fantazji. Zamiast walk klasowych
mogliśmy – przez ponad 20 lat – obserwować liczne wojny kulturowe, w które doskonale
wpisały się widoczne w mediach konflikty związane ze sztuką krytyczną, a zwłaszcza sztuką
ciała, która – jak to określił Artur Żmijewski – „spełniała rolę frajera płacącego część frycowego
55
za przemiany w kraju (zapewne tym były również skandale wokół sztuki ostatnich lat)” .
Wytwarzały one podziały, których ramy wyznaczała prawica i na których zbijała polityczny
kapitał. W sztuce pierwszej dekady transformacji temat pracy praktycznie nie istniał. Co więcej,
w środowisku powszechna była awersja do rzekomo ciągle jeszcze uprzywilejowanych, choć
przecież „nieproduktywnych” roboli, panował wręcz rodzaj odrazy oraz pogardy wobec pracy
56
fizycznej, co można śmiało określić mianem rasizmu klasowego . Choć artystom, jeśli nie mieli
bogatych rodziców bądź partnerów, z trudem udawało się przetrwać (większość po okresie
intensywnych zmagań, chałturzenia na boku, rezygnowała, odchodząc z branży), generowali oni
antagonizmy, które rozgrywała władza oraz kapitał. W efekcie dziś, po ponad 25 latach od
wprowadzenia terapii szokowej, nadal trudno nam – awangardzie prekariatu, zdefiniować
własne położenie w kategoriach pracowniczych. Artyści ciągle jeszcze powielają romantyczne
mitologie, usprawiedliwiające wyzysk. „Sztuka znajduje się bliżej zabawy czy miłości, które są –
oznajmił Zbigniew Libera – przeciwieństwem pracy, i gdy artysta zaczyna pracować to zawsze
57
kończy się to fatalnie” . Co ciekawe, ten sam artysta został sfotografowany w swej pracowni z
kartką z napisem: „jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo”. Zdjęcie siedzącego
na kanapie Libery stało się zresztą ikoną strajku oraz protestów pracowników sztuki i znalazło
się na okładce Czarnej księgi polskich artystów58.
54
Nancy Fraser, Feminizm w służbie kapitału, „Le Monde Diplomatique” (edycja polska), 11/93,
2013 tłum. Andrzej Dominiczak, http://monde-diplomatique.pl/LMD93/index.php?id=1_5 (dostęp:
16.10.2016)
55 Artur Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna”, nr 11/12 zima 2007, s. 24.
56 Por. Monika Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek polski po
1989 roku, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2011,
http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0108Bobako2011.pdf (dostęp: 16.10.2016)
57 Roman Pawłowski, Libera: Ludzkość się opamięta? Jestem sceptykiem [ROZMOWA], „Gazeta
Wyborcza”, 31.07.2015, http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105406,18462435.html (dostęp:
16.10.2016)
58 Por. Czarna księga polskich artystów, pod redakcją Katarzyny Górnej, Karola Sienkiewicza, Mikołaja
Iwańskiego, Kuby Szredera, Stanisława Rukszy, Joanny Figiel, Warszawa 2015.
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Od strajku sztuki do demonstracji prekariatu
Dziś jesteśmy już po doświadczeniach kilku lat działania Obywatelskiego Forum Sztuki
Współczesnej, które rozprawiło się z wizerunkiem artysty jako zdesperowanego łowcy kapitału
symbolicznego, wynagradzanego jedynie poszerzeniem pola widoczności i doprowadziło do
podpisania porozumień o minimalnych wynagrodzeniach. Jesteśmy po bezprecedensowym
strajku – „Dniu Bez Sztuki”, będącym niezwykle istotnym wydarzeniem w sferze symbolicznej,
podczas którego okazało się, że kolejna grupa zawodowa, tym razem artyści, otwarcie
manifestuje swe niezadowolenie, ponieważ uelastycznienie nie jest korzystne również w
obszarze kultury, a cała budowana wokół niego neoliberalna narracja (np. pozytywne konotacje
pojęcia „freelancer”) to wielka bzdura. Na początku 2014 roku udało się zawiązać Komisję
Środowiskową Pracowników Sztuki OZZ Inicjatywa Pracownicza, która zainicjowała i
przygotowała ogólnopolską demonstrację, będącą częścią kampanii pod hasłem „My,
Prekariat”, która odbyła się w Warszawie 23 maja 2015 roku, czyli w przededniu trzeciej
rocznicy „Dnia Bez Sztuki”. Dzięki temu wydarzeniu udało się wprowadzić określenie „prekariat”
w szerszy obieg, co pozwoliło pracownikom z różnych branż lepiej rozpoznać własne położenie
w kapialistycznym sposobie produkcji oraz dostrzec, że jest to problem występujący niemalże
we wszystkich sektorach. Pracownicy Sztuki zainspirowali powstanie wielu komisji zakładowych
w branży kultury – ostatnio powstały komisje, m.in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu
59
oraz w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin .
W trakcie zorganizowanej w Zachęcie w 2013 roku dyskusji towarzyszącej wystawie „Wolny
Strzelec”, Jarosław Urbański odniósł się do zorganizowanego rok wcześniej strajku artystów.
„Choć rachityczny, niedopracowany – był według mnie ciosem w serce systemu. Wszyscy
myśleli, że artysta sobie radzi, a tymczasem nie ma on zabezpieczeń społecznych. Niby
60
wszystko od nas zależy, lecz utknęliśmy w najgorszej pozycji – to paradoks” . Model
funkcjonowania artysty-freelancera, indywidualisty, skoncentrowanej na sobie monady,
hiperelastycznego, mobilnego pracownika i zarazem brylującego na salonach kreatywnego
przedsiębiorcy funkcjonował dotąd jako wzorzec stosunku pracy narzucanego pracownikom
również w innych branżach. Tymczasem okazało się, że ów model nie działa tak sprawnie jak
próbowała nam to wmówić neoliberalna propaganda nawet w odniesieniu do samych artystów.
Więcej – w ogóle nie działa. „Jeżeli dana grupa stawia pytania, od razu zyskuje inny status
społeczny. Gdy artyści kwestionują swą pozycję na rynku pracy, ma to – mówił Urbański – inne
61
znaczenie niż w wypadku innych grup społecznych, np. sprzątaczek” . Pomimo stosunkowo
uprzywilejowanej pozycji jaką zajmujemy w hierarchii społecznej, stykamy się dokładnie z tymi
samymi problemami, co wspomniane przez Urbańskiego sprzątaczki, tyle, że nasz głos – z
uwagi na usytuowanie w społecznym podziale pracy – może wybrzmieć znacznie donośniej w
przestrzeni publicznej debaty. Wymaga to jednak upolitycznienia stawianych żądań,
instrumentalnego wykorzystania pozycji tych instytucji, na które mamy wpływ, w których
pracujemy bądź z którymi współpracujemy (akademie, uniwersytety, muzea, galerie i centra
sztuki), a przede wszystkim zajęcia egalitarystycznej postawy, umożliwiającej budowanie
sojuszów z innymi grupami zawodowymi. „Artyści są rozproszeni, organizacyjnie – słabi. W
społeczeństwie postrzegani są jako ci, co mają się dobrze i akceptują swój stan. Jak zatem
mają mówić o swych problemach, aby zainspirować i zachęcić innych do współdziałania? To
najważniejsze wyzwanie. Jako współcześni prekariusze – relacjonowała dyskusję w Zachęcie
Agnieszka Maria Wasieczko – źle odnajdują się w zhierarchizowanych formach organizacji,
lepiej – w niescentralizowanych związkach sieciowych, a ich założenie pozwoli otworzyć się
62
artystom na nowych koalicjantów i włączyć do wspólnej walki” . Zaczynamy wreszcie mówić
59 OZZ Inicjatywa Pracownicza, Witamy nowe komisje!, 18 sierpnia 2016,
http://ozzip.pl/teksty/informacje/ogolnopolskie/item/2161-witamy-nowe-komisje (dostęp: 16.10.2016)
60 Cyt. za: Agnieszka Maria Wasieczko, Czy strajk artystów może być skuteczny?, „Obieg”, 05.07.2013,
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/29145 (dostęp: 16.10.2016)
61 Tamże.
62 Tamże.
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innym językiem i działać kolektywnie. Ale, rzecz jasna, nie wszyscy.
Mieszczańskie przebudzenie Komuny
Smutnym obrazem stanu świadomości przedstawiciela środowiska kultury anno domini 2015
niech będą słowa Tomasza Platy, kuratora festiwalu pt. My, mieszczanie, rojącego o
„mieszczańskim przebudzeniu”: „Gdy widzę artystów krytycznych organizujących akcje poparcia
dla strajkujących górników, to mogę wyłącznie wzruszać ramionami albo się śmiać. Artyści
krytyczni nie potrafią porzucić lewicowych fantasmagorii o braterstwie z klasą robotniczą, mimo
że ci robotnicy to najbardziej reakcyjna część społeczeństwa, otwarcie wroga wobec
63
lewicowych wartości” . Warto by dopytać Platę, piewcę mieszczaństwa jako „jedynej skutecznej
64
rewolucyjnej klasy w dziejach” , w którym dokładnie momencie robotnik stał się reakcyjny – w
1980, 1993 czy może 2002 roku? Albo 2015? „Polscy robotnicy, bohaterowie roku 1980,
przeżywający wówczas dni chwały, niewątpliwa awangarda dokonanej bez przemocy rewolucji,
która dla wszystkich tak wiele znaczyła, przekonali się, że przez lata osiemdziesiąte ich prestiż
społeczny – pisał David Ost – stale podupadał. Pod koniec tej dekady zostali obsadzeni w roli
symbolu patologii społecznej – szpetnego przeżytku starego systemu, toczącego irracjonalną
(kluczowy termin nowej narracji) walkę o utrzymanie przywilejów, na które ani nie zarobili, ani
nie zasłużyli i które, gdyby pozostały, przekreśliłyby szanse nowego systemu. Ze zwiastuna
65
nowego porządku stali się widmem przeszłości” . Wywód Platy wpisuje się, niestety, w
obszerną literaturę socjologiczną, traktującą robotników jako zepchniętą na margines,
66
uprzedmiotowioną „przeszkodę” w procesie demokratyzacji , w haniebne ataki na ludzi pracy z
lat 80. (zarówno w sferze polityki, gospodarki, kultury, jak i ideologii). Nagle formacja, która
przyniosła Placie rzekomą „wolność”, której 25-lecie tak hucznie obchodzono, stała się dlań
reakcyjna? Na czym owa reakcyjność polega? Bo odwoływanie się do etosu mieszczańskiego –
który w przeciwieństwie do robotniczego wprowadza podziały, by je potem rozgrywać – jest z
zasady reakcyjne, podobnie jak fakt, że autor bezrefleksyjnie przyjmuje najbardziej toporną,
katolicką, nacjonalistyczną narrację o klasie robotniczej. Najwidoczniej trzeba przypomnieć
Placie, że na przestrzeni historii robotnicy zawsze wyróżniali się jako najbardziej konsekwentna
siła prodemokratyczna; podczas gdy burżuazja walczyła o swoje prawa polityczne, klasa
67
robotnicza walczyła o poszerzenie zakresu tych praw . Po 1990 roku elity powszechnie
podzielały przekonania z epoki wiktoriańskiej, zgodnie z którymi klasa robotnicza jest
„niebezpieczna” i należy ją „pohamować”, bowiem stała się przeszkodą w drodze do reformy
68
demokratycznej . Robotnicy z „przyjaciół”, symbolu przemian, szybko stali się „wrogami”. W
przekonaniu neoliberalnych demagogów powinni dzielnie walczyć wraz z nimi o zakorzenienie
się „prawdziwego” kapitalizmu, i nie być „roszczeniowymi”, co oznaczało przyzwolenie na
niszczenie świadczeń socjalnych – postrzeganych jako relikt minionej epoki. Czy po dwóch
dekadach prania mózgu, szkalowania robotników za wystąpienia w obronie swoich interesów,
możemy ich winić o fałszywą świadomość oraz antyliberalne wystąpienia?
Oskarżając w swej reakcyjnej wypowiedzi robotników o „reakcyjność” Tomasz Plata zapomina o
niełatwym procesie zdobywania świadomości klasowej, czyli procesie przechodzenia od
nierozbudzonej „klasy w sobie” do posiadającej samoświadomość i będącej aktywnym
podmiotem historycznym „klasy dla siebie” (w przypadku naszego środowiska proces ten zajął
aż dwie dekady i – jak widać na przykładzie wypowiedzi Platy – nadal pozostało wiele do
przepracowania). Jak pisał Jerzy Kochan „świadomości nie można traktować jako czegoś
63 Mamy Amisza pod skórą, rozmowa z Tomaszem Platą, „Dwutygodnik.com”, wydanie 153, Data:
02.2015, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5759-mamy-amisza-pod-skora.html (dostęp:
16.10.2016)
64 Tamże.
65 David Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007, 93.
66 Tamże, s. 50.
67 Por. tamże, s. 71 i 94.
68 Tamże, s. 108.
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idealnego, tak jak nie może być myślenia bez myślącego, tak nie może być świadomości
klasowej bez jej materialnych instytucjonalnych nośników: związków zawodowych, kasy
chorych, partii politycznych, prasy, ideologów, świąt, pochodów, strajków, historii ruchu
69
robotniczego, intelektualistów, artystów, teorii i świętych” . Świadomość klasowa oznacza, że
pracownicy rozpoznają siebie jako grupę mającą odrębne interesy od innych grup społecznych.
Operaiści wprowadzili rozróżnienie pomiędzy „siłą roboczą” („robotnicy jako czynnik zmienny,
wykorzystywany czynnik produkcji”), a „klasą robotniczą” („przejęcie zbiorowej władzy
politycznej poprzez odrzucenie świadczenia pracy”), które stało się podstawą metodologicznego
70
rozróżnienia pomiędzy technicznym i politycznym składem klasowym . „Klasa robotnicza –
pisał Harry Cleaver – jest siłą roboczą, kiedy funkcjonuje jako część kapitału i kapitał definiuje ją
w ten sposób. Marksowskie rozróżnienie między «klasą w sobie» i «klasą dla siebie» rzuca na
to pewne światło. Klasa robotnicza w sobie składa się ze wszystkich tych, którzy są zmuszeni
do sprzedawania swojej siły roboczej kapitałowi i w ten sposób do bycia siłą roboczą. To
definicja oparta wyłącznie na wspólnym zbiorze cech w ramach kapitału. Klasa robotnicza dla
siebie (albo klasa robotnicza definiowana politycznie) istnieje tylko wtedy, gdy potwierdza swoją
71
autonomię jako klasa dzięki jedności w walce przeciwko swojej roli jako siły roboczej” .
Nie wiem o jakim „braterstwie z klasą robotniczą” mówił Plata ani jak rozumie on pojęcie „klasa
robotnicza”, która jak pisał Paolo Virno „określa się jedynie przez wyparcie i społeczne oraz
72
polityczne unicestwienie siły roboczej jako towaru” . Środowiska artystyczne „odeszły od
radykalnych haseł uspołecznienia sztuki i «rozpuszczenia» jej w samym życiu, zatem nie stała
się ona – jak dowodził Jarosław Urbański – formą ostatecznej odmowy podporządkowania się
73
ekonomicznemu reżimowi pracy, chociaż pokładano w niej taką nadzieję” . Nie wiem gdzie
Plata widział te „akcje poparcia” artystów „dla strajkujących górników” w czasie ostatnich
protestów na Śląsku (bo ja – choć z nadzieją ich wypatrywałem – jakoś ich nie dostrzegłem), ani
co rozumie jako „lewicowe wartości”. Jeden z uczestników przygotowanego przez Platę
festiwalu, Grzegorz Laszuk z niby lewicującej Komuny Warszawa (choć może nazwa
„Korporacja Warszawa” byłoby obecnie bardziej adekwatna), poszedł jeszcze dalej, mówiąc:
„Uważam, że ostatnie 25 lat to jednak był wielki sukces. I żałuję, że zamiast podkreślać to, co
razem zrobiliśmy dobrze, wybrzydza się na nieuniknione w takim procesie wpadki. To głupia
politycznie taktyka, bo odpycha potencjalnie postępowych mieszczan, ponieważ jako
beneficjenci «niesprawiedliwego sukcesu» obarczeni są winą za krzywdy tych, którym się nie
74
udało” . Brzmi to prawie jak wywody Michała Żebrowskiego, który w słynnej dyskusji z Pawłem
Demirskim w TVN wyznał że „jest mu całkiem dobrze w życiu” bo w swym gospodarstwie na
Podhalu ma krowy, konie, świnie, własne kury… Plata i Laszuk, dwaj „postępowi mieszczanie”
spod znaku czekoladowego orła prezydenta Bronisława Komorowskiego, którym być może się
udało, którzy pewnie regularnie i bez większych wyrzeczeń spłacają kredyty za mieszkanka w
„miasteczkach Wilanów”, w związku z czym nie muszą stykać się z eksmisjami na bruk i
czyszczeniem kamienic, czego należy im tylko pogratulować, mentalnie utknęli, niestety, w
narracjach z początków transformacji. Ich słowa są świadectwem spustoszenia, czy też raczej
skolonizowania umysłów osób usilnie aspirujących do klasy średniej, którego dokonało
ćwierćwiecze wałkowania w kulturze tylko problemów obyczajowych. Balcerowicz musi …być
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dumny!
Life-stylowa „lewica”
Wróćmy do lat 90. Retoryka awansu do klasy średniej, „bytu, którego istnienia nasi publicyści,
politycy i niemała część ludzi nauki – jak to niegdyś trafnie określił Jacek Tittenbrun – łaknie
75
niczym kania dżdżu i odpowiednio o to się modli” , była wówczas pomysłem na rozładowanie
społecznego gniewu przymuszonych do zaciskania pasa i – co gorsza – pozwalała porzucić
76
myślenie o formowaniu się klas, jako procesie umacniania pozycji jednych i osłabiania drugich .
Aspirujący do klasy średniej oraz elity postanowiły odciąć się od robotników. „Pierwszą rzeczą,
którą zrobili, gdy na plecach robotników dostali się do władzy, było świadome i celowe – pisał
Jan Sowa – skazanie tych samych robotników – traktowanych nie jak żywi ludzie, ale jak
zmienne w antyinflacyjnych równaniach Leszka Balcerowicza – na bezrobocie i społeczną
degrengoladę. «Solidaryzm z elitami» nie okazał się w latach dziewięćdziesiątych dla
robotników dobrym rozwiązaniem. Elity te, które w latach osiemdziesiątych XX wieku wykluczały
postulaty robotniczej samorządności i pracowniczej demokracji, dekadę później wykluczyły
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również samych twórców ruchu – robotników” . Sposób myślenia reprezentowany przez Platę i
Laszuka, szczególnie modny pod koniec lat 80., spowodował – wbrew intencjom liberalnych,
„okrągłostołowych” elit – triumf radykalnej, ksenofobicznej prawicy. Niedawne wyborcze
zwycięstwo PiS-u, sukces ugrupowania Kukiz’15, która wprowadziła do sejmu nacjonalistów
oraz Nowoczesnej Ryszarda Petru reanimującej wolnorynkowe idee Balcerowicza i straszącej
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społeczeństwo fałszywym mitem „przywilejów” związkowych , jest po części jego owocem. PiS
jest silny słabością ugrupowań liberalnych oraz prowadzonej przez nie – wspólnie z SLD –
rabunkowej prywatyzacji oraz zaniechań na gruncie socjalnym. „Narasta gniew pozbawionych
bezpieczeństwa, a rozwścieczeni udzie są – przestrzegał Guy Standing –
nieprzewidywalni i skłonni do wspierania polityki nienawiści”79. Liderzy Solidarności byli
przekonani, że „robotników bronią tylko lewicowcy, jeśli więc sami nie mają zamiaru zaliczać się
do lewicy, powinni bronić kształtującej się klasy średniej, mieszczaństwa. Dlatego – pisał David
Ost – prawica mogła odnieść sukcesy. Dostrzegła okazję i ją wykorzystała – przyjęła na siebie
rolę, jaką odgrywa klasyczna lewica, rolę organizatorki gniewnych, porzuconych, zwalnianych
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robotników” . Słowa Osta sprzed ponad dekady są dziś zaskakująco aktualne. Solidarnościowi
intelektualiści lekceważyli robotników. Traktując ich w instrumentalny i niezwykle protekcjonalny
sposób odtrącili swą bazę społeczną. Natomiast prawica oraz narodowcy – siła, która
zdominowała mieszczaństwo, sfrustrowane niemożnością osiągnięcia poziomu życia do którego
aspirowało – konsekwentnie podsuwali robotnikom zastępcze obiekty do wyładowania gniewu:
„lewaków”, „komunistów”, „ateistów”, „gejów”, „ideologię gender”, „obcych” oraz wszechobecne
„układy”, proponując – zamiast walki o własne interesy klasowe – spektakl lustracyjny i
wprowadzając, krok po kroku, religijny, katolicki fundamentalizm, a ostatnio lansując, z
powodzeniem, kult tzw. „żołnierzy wyklętych”. Dziś Innym wokół którego pisowskie władze
postanowiły ogniskować opartą na nienawiści i ksenofobii narodową wspólnotowość, staje się
głównie siła robocza z Ukrainy oraz – w jeszcze większym stopniu – z krajów arabskich, czyli
75 Por. Jacek Tittenbrun, Klasa robotnicza czy pracownicza? (tekst ukazał się na zamkniętym w 2008 r.
portalu „Lewica Bez Cenzury”), dostępny obecnie na portalu 1917.net:
http://www.1917.net.pl/?q=node/4241 (dostęp: 16.10.2016)
76 Por. David Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa
2007, s. 275.
77 Jan Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, Warszawa 2015,
ss. 167-168.
78 Por. Jakub Grzegorczyk, Związkowy „czarny lud” Ryszarda Petru, „Strajk.eu”, 14 stycznia 2016,
http://strajk.eu/zwiazkowy-czarny-lud-ryszarda-petru/ (dostęo: 16.10.2016)
79 Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, s. 295.
80 Por. David Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa
2007, s. 15.
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uchodźcy wojenni, pozbawiona praw oraz zabezpieczeń socjalnych część rezerwowej armii
81
przemysłowej .
Sztuka krytyczna była częścią szerszej walki o pluralistyczne „społeczeństwo otwarte” oraz
„społeczeństwo obywatelskie” (określenia te po 1989 roku zrobiły zawrotną karierę, wspierając
transnformację i legitymizując przerzucanie zobowiązania państwa na organizacje
pozarządowe, co wiązało się ze spychaniem opłacanej, etatowej pracy najemnej w obszar
nieopłacanego wolontariatu), którego polscy apologeci wywodzili się głównie z klas
uprzywilejowanych, beneficjentów przemian ustrojowych. Nic więc dziwnego, że swe lewicowe
przekonania sytuowali tylko w sferze obyczajowej i nie byli w stanie przyswoić języka konfliktu
klasowego, którego użycie po prostu nie leżało w ich interesie (dlatego właśnie ostatnią rzeczą,
z jaką kojarzą się Placie „lewicowe wartości”, są walki robotników). W większości podzielali oni
przekonanie, że społeczeństwo klasowe zostało wyparte przez grupy, które łączy styl życia,
pochodzenie etniczne, wyznawane wartości, przyjmowane modele konsumpcji oraz płeć
kulturowa. Artyści łączyli neoliberalne przekonania ekonomiczne z postawą krytyczną w sferze
obyczajowej, rozumianą niestety tylko jako łamanie tabu na polu religii oraz cielesności.
Akademicka lewica na bezpiecznych etatach rozumiała jedynie ambicje tzw. klasy średniej,
zupełnie zaś nie pojmowała potrzeb proletariatu. Pamiętajmy, że w 1989 roku akademicy
wsparli neoliberalizm, stając się wygaszającym konflikty klasowe i amortyzującym potencjalny
bunt „elementem ochronnym” systemu niesprawiedliwości społecznej. „Działając na rzecz
władzy, działali – pisał Oskar Szwabowski – jako arystokracja państwowa, myśląc, że po
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szokowych przemianach wciąż pozostaną grupą uprzywilejowaną” . Świat nauki praktycznie
nie zajmował się robotnikami. „Większość piśmiennictwa traktującego o demokratyzacji albo
ignorowała świat pracy, albo podkreślała, że powinien się pogodzić z nadchodzącymi zmianami
– co było oczywiście – pisał Ost – innym sposobem ignorowania. Rzeczywiste problemy
rzeczywistych robotników uważano po prostu za nieistotne dla opisywanej demokratycznej
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transformacji” . Lewicowa tożsamość nie wyrażała się – tak jak powinna – w odniesieniu do
stosunków własności, w dążeniu do zastąpienia kapitalistycznego sposobu produkcji –
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socjalistycznym , ale w kwestiach, które miały, w dużej mierze, charakter life-stylowy. W
Polsce, gdzie niepodzielnie panuje neoliberalny oraz narodowy dyskurs, liberałowie mogą
uchodzić za lewicowców. „Nie czyni to z nich jednak – zastrzegł Ost – lewicowców w sensie
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socjalistów” . W akademiach sztuki dominująca ideologia jest nadal powszechnie akceptowana
jako neutralny, apolityczny dyskurs – i w tym sensie jest niemalże przezroczysta, co dodatkowo
wzmacnia do dziś pokutujący mit autonomii sztuki. W akademiach sztuki po 1989 roku, prócz
postaw typowo akademickich oraz wyrosłych z doświadczeń konceptualizmu, akceptowalna
81 Por. Uchodźcy mile widziani. Migracje, kapitalizm, ruch pracowniczy, broszura OZZ IP (Grzegorczyk
Jakub, Jóźwiak Ignacy, Nadgłowski Wojciech, Rakowska Katarzyna, redakcja: Mateusz Janik),
Warszawa 2015, s. 6. http://ozzip.pl/publikacje/ksiazki-i-broszury/item/2004-migracje-kapitalizmruch-pracowniczy (dostęp: 16.10.2016)
82 Por. Oskar Szwabowski, Uniwerystet-Fabryka-Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej,
Warszawa 2014, s. 189.
83 David Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007, s.
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była jedynie postmodernistyczna lewica wyrażająca się w tzw. sztuce różnicującej. Natomiast w
ogóle nie podejmowano zagadnień ekonomii (poza topornym, neoliberalnym „marketingiem
sztuki”). Odwołując się do narzędzi krytyki Marksowskiej, skazanym się jest od razu na zarzut
„indoktrynacji” (tak jakby inne postawy były apolityczne i nie wspierały – swym
niezaangażowaniem – dominującego dyskursu). Artyści uchodzący za lewicowych, posiadający
rozbudowaną sieć kontaktów oraz spory kapitał kulturowy, ale sami poddani wyzyskowi i w
większości pozbawieni perspektyw na stałe zatrudnienie, oddzielili się od przegranych, w tym
reprezentowanego przez „moherowe berety” „ciemnogrodu” barykadą „obciachu”. Można było
sobie co najwyżej robić z niego żarty, jak Maciej Kurak, który w pracy pt. Pojedynek z 2005 roku
do Galerii Stary Browar, usytuowanej w znanym centrum handlowym należącym do Grażyny
Kulczyk, zaprosił emerytów, by – ubrani w futra i berety – utworzyli napierający tłum (na tym
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właśnie polegał projekt), za co otrzymali paczkę kawy, 250g na osobę . Trudno oprzeć się
wrażeniu, że ludzie kultury stanęli po stronie władzy oraz elit, wspierając system klasowej
pogardy.
Mantra 25-lecia wolności i konformizm „czekoladowych” elit
„Wiem, że odnieśliśmy wielkie sukcesy, jak bezkrwawy, doceniany w świecie przewrót i 25 lat
wolności. Mamy zaradnych biznesmenów, rozwój gospodarczy, unijne inwestycje,
utalentowaną, wspaniałą młodzież i start-upy podbijające Dolinę Krzemową. Podróżujemy po
świecie, robimy kariery na rozwiniętych rynkach. Coraz więcej ludzi korzysta z tej swobody,
traktuje ją jak powiew świeżego powietrza. Łatwo zapomnieć, że są też ludzie wolnością
zaskoczeni, w niej zagubieni. Ludzie, dla których jest ona zagrożeniem. Jak ptaki, które latami
żyły w małej, ale dającej poczucie bezpieczeństwa klatce i nagle nie z własnej woli znalazły się
na podwórku wśród obcych, nieznanych zagrożeń. Szukają schronienia, liderów obiecujących
opiekę, ochronę. Łączą się w grupy, budują absurdalne, ale dające poczucie bezpieczeństwa
sojusze, szukają wspólnych wyzwań, obserwują świat pełen zagrożeń i podejmują walkę z
każdym, kogo uznają za wroga. Wykorzystują każdą okazję, żeby się zebrać i poczuć swoją
siłę” – to nie słowa Platy ani Laszuka ale poznańskiego biznesmena z branży meblarskiej,
Piotra Voelkela, który napisał emocjonalny list do „Gazety Wyborczej”, w kontekście głośnej
afery, jaką wywołała w 2014 roku cenzura spektaklu Golgota Picnic87. Przypadek Golgota
Picnic jest wyjątkowo – w kontekście polskiej life-stylowej lewicy – groteskowy. Spektakl
ocenzurował, z konformistycznych pobudek, Michał Merczyński, dyrektor Festiwalu Teatralnego
Malta, hojnie dotowanego przez miasto Poznań, naciskany przez ówczesnego prezydenta
Poznania i dobrego znajomego, Ryszarda Grobelnego (który zasiadał wówczas w radzie
prowadzonego do niedawna przez Merczyńskiego Narodowego Instytutu Audiowizualnego).
Prezydent wyczuwając nastroje społeczne – grał o pozyskanie prawicowego elektoratu przed
zbliżającymi się wyborami, które – jak słusznie podpowiadała mu polityczna intuicja – wygrać
musiała kato-prawica. W czasie afery związanej ze spektaklem Golgota Picnic cenzor
Merczyński zręcznie odwrócił kota ogonem i błyskawicznie wykreował się na ofiarę cenzury.
Jeżdżąc razem z autorem spektaklu, Rodrigo Garcíją, po kraju i opowiadając jaką to wielką
krzywdę wyrządził im „ciemnogród”, jak to zostali zaszantażowani i zaszczuci przez „mohery” z
„Gazety Polskiej”, zainaugurował swoisty festiwal hipokryzji. W swych pokrętnych
oświadczeniach publikowanych na stronie internetowej Malty uderzał w wysokie C, wyrażając
mniej więcej to samo co Voelkel: „Niestety, zaistniała sytuacja zyskuje dodatkowe znaczenie w
25-lecie świętowania wolności i demokracji w Polsce. To właśnie w momencie tej ważnej
rocznicy, podczas 24. edycji Festiwalu Malta, który od początku swojego istnienia wspierał
kreatywność i pluralizm postaw, dochodzą do głosu radykalne grupy gwałcące prawo do
86 Por. Marcin Krasny, Maciej Kurak na Dzień Babci, „Obieg”, 28.01.2005, http://archiwum-obieg.ujazdowski.pl/recenzje/397 (dostęp: 16.10.2016)
87 Piotr Voelkel, Wolność jak step szeroki, „Gazeta Wyborcza”, 27.06.2014,
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,16233394,Wolnosc_jak_step_szeroki.html (dostęp:
16.10.2016)
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wolności słowa i domagające się wprowadzenia cenzury prewencyjnej. Chcemy, aby nasza
decyzja nie była końcem, lecz początkiem poważnej ogólnopolskiej dyskusji o ochronie
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elementarnej wartości, jaką jest wolność” . Sprawne zarządzanie kryzysowe zespołu
poznańskiego festiwalu odniosło sukces. Większość „kupiła” zbudowaną przez Merczyńskiego
narrację. Artyści nie wycofali się z imprezy, planowo odbywały się spektakle, szybko też zaczęły
się mobilizować grupy miejskich „aktywistów”, którzy w różnych miejscach czytali na głos –
niemalże pod batutą dyrektora – tekst ocenzurowanego spektaklu. Zamiast wskazać
rzeczywistego cenzora – stali z dumnie wypiętą piersią, niektórzy nawet z biało-czerwonymi
opaskami na ramieniu, naprzeciw garstki emerytów z krzyżami i transparentem „Gazety
Polskiej” (choć wcześniej spodziewano się odwrotnej proporcji), doświadczając w zbiorowym
uniesieniu, swoistego katharsis. Merczyński wygrał. Grobelny przegrał wybory. Za nami już
kolejne dwie edycje festiwalu. „Agresja jest – pisał Voelkel – przejawem bezradności, jest
jedynie skutkiem lęku przed wolnością, przed stepem szerokim, na którym wszystko zależy
wyłącznie od nas samych. To także reakcja na poczucie klęski, niewykorzystanie szans, które
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wykorzystali inni” . Piotr Voelkel oraz Michał Merczyński swoje szanse w okresie transformacji
mieli i wykorzystali, każdy rzecz jasna na swój sposób. Większość jej w ogóle nie miała. Politycy
oraz zblatowane biznesowe i kulturalne elity ciągle – od początku lat 90. – próbują grać w tę
samą grę, dążąc do polaryzacji społeczeństwa wokół mało istotnych w gruncie rzeczy
problemów religijnych, obyczajowych, odwracając tym samym naszą uwagę od tego co
naprawdę ważne – konfrontacji na gruncie klasowym.
Rzecznicy „społeczeństwa otwartego”, „społeczeństwa obywatelskiego”, owi „postępowi
mieszczanie”, tak odważnie czytający scenariusz spektaklu „Golgota Picnic”, są skłonni bronić
swobód obywatelskich, wolności wypowiedzi oraz praw mniejszości seksualnych na Paradach
Równości, ostatnio zaś, na marszach KOD-u abstrakcyjnej „demokracji”, ale już niekoniecznie
praw pracowniczych górników czy zatrudnianych przez firmy outsourcingowe pracowników
SSE. W Poznaniu głośna była sprawa sprzątaczek pracujących w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Zatrudniała je na umowach śmieciowych, nie wypłacając im należnego
wynagrodzenia zewnętrzna firma FMD Consulting Marcin Działowski, zarejestrowana w
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Londynie . Redakcja „Praktyki Teoretycznej” wystosowała wówczas radykalny list otwarty do
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rektora UAM , który uzyskał niewielkie w gruncie rzeczy poparcie środowiska akademickiego.
Bo przecież sprzątaczki, choć pracują na rzecz uniwersytetu, nie są – wykonując tak
pogardzaną, niewidoczną pracę – częścią „naszej” wspólnoty. Warto pamiętać, że z tej
wspólnoty – wskutek narzucanej uczelniom polityki rentowności, polegającej na nieustannej
presji cięcia kosztów – może zostać wkrótce wyłączona także część pracowników
dydaktycznych. To tylko kwestia czasu.
Nagłośnienie przez redakcję „Praktyki Teoretycznej” sprawy sprzątaczek z UAM, wsparte
konsekwentną kampanią OZZ Inicjatywa Pracownicza, odniosło skutek. W 2016 roku władze
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wprowadziły do

88 Michał Merczyński, Oświadczenie w sprawie odwołania spektaklu „Golgota Picnic”,
http://2014.malta-festival.pl/pl/news/oswiadczenie-w-sprawie-odwolania-spektaklu-golgota-picnic
(dostęp: 16.10.2016)
89 Piotr Voelkel, Wolność jak step szeroki, „Gazeta Wyborcza”, 27.06.2014,
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,16233394,Wolnosc_jak_step_szeroki.html (dostęp:
16.10.2016)
90 Por. Natalia Mazur, Wyzysk sprzątaczek. Firma zarabia krocie, ukrywa się w Londynie i nie płaci
pracownikom, „Gazeta Wyborcza, 20.08.2014,
http://wyborcza.pl/1,87648,16500307,Wyzysk_sprzataczek__Firma_zarabia_krocie__ukrywa_sie.htm
l (dostęp: 16.10.2016)
91 Por. Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Naukowcy popierają sprzątaczki,
http://ozzip.pl/teksty/informacje/wielkopolskie/item/1709-naukowcy-popieraja-sprzataczki (11 marca
2014 (dostęp: 16.10.2016)
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przetargów obowiązek zatrudnienia na etat . Do UW oraz UAM dołączył również Uniwersytet
93
Opolski . Obecnie studenci Akademii Sztuki w Szczecinie, wspólnie z wykładowcami,
prowadzą walkę o godne warunki pracy dla portierów oraz sprzątaczek (Baszuro 2016).
Symbolem tej walki stała się flaga Olgi Apiecionek (Baszuro) Samo się, kurwa, nie posprząta
(2016).
Klasowy wymiar „ryzyka” oraz „kreatywności”
„Młodzi ludzie myślą, że taką umową [o pracę] da im się zagwarantować jakieś bezpieczeństwo.
Nie chcą ryzykować, nie rozumieją tego aspektu ryzyka. A to ryzyko to jest przyjemność –
powiedział w TVP Kultura nestor sztuki krytycznej, który był twarzą „Dnia bez sztuki”, Zbigniew
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Libera . Słowa te zaskarbiły mu nieoczekiwanie sympatię zaproszonych do programu, co
ciekawe – raczej w roli adwersarzy – przedsiębiorców, m.in. Andrzeja Sadowskiego z Centrum
im. Adama Smitha. Libera nie potrafił, niestety, odnieść swojej, dość jednak uprzywilejowanej
sytuacji, do rzeczywistości zatrudnionych na śmieciówkach kasjerek w hipermarketach, czy
wspomnianych sprzątaczek. Nie raczył zauważyć, że dla większości pracowników „ryzyko” nie
jest i nigdy nie będzie synonimem „przyjemności”. W programie pokazano jego pracę pt. Wolny
strzelec (2014). Pojawia się w niej postać kolejarza, który schwytał i prowadzi udręczonego,
nagiego artystę – Liberę. Wyobrażenie to jest doskonałą wizualizacją sposobu myślenia o
robotnikach po 1989 roku, który dominował w środowisku artystycznym.
Nie chodzi o to, że Libera w latach 90. nie rozumiał co się dzieje, bo wszyscy byli zagubieni i
bezradni – ale o to, że nadal tego nie rozumie. A akurat on powinien. Młoda artystka, Julia
Popławska, absolwentka poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, zrealizowała film pt. Bo jak
się mocno czegoś chce (2013). Jest to krótki dokument o jej matce oraz koleżankach matki,
pracujących jako sprzątaczki w Niemczech, by utrzymać rodziny w Polsce. Bohaterki mówią o
uciążliwościach związanych z pracą oraz dojazdach do pracy, o rozłące z rodzinami, tęsknocie
za dziećmi oraz barierze językowej. Poznajemy problemy (m.in. ekonomiczne, rodzinne i
mieszkaniowe), które zmusiły je do wyjazdu i które uniemożliwiają powrót do miejscowości,
gdzie praktycznie nie ma żadnych perspektyw. Praca w charakterze sprzątaczki w Niemczech
jest oczywiście znacznie lepiej opłacana niż w Polsce, co umożliwiało autorce filmu edukację –
studia w UAP. Ale jej ceną jest alkoholizm pracujących kobiet oraz uzależnienie od środków
psychotropowych. W końcowej scenie matka zastanawia się, czy córka, pomimo wysiłku
wkładanego w studia, nie znajdzie się po ich ukończeniu w podobnej sytuacji jak ona – czyli na
zarobkowej emigracji. W tej krótkiej historii, mamy zarówno opór wobec warunków panujących
w potransformacyjnej Polsce, problem emigracji jako ukrytego bezrobocia, sprzężenie pomiędzy
pracą najemną i reprodukcyjną kobiet (która przypomina tę najemną) oraz przepracowywany
przez autorkę lęk o własną przyszłość. Bohaterki filmu, decydując się na wyjazd, podjęły
ogromne ryzyko, wykazując się elastycznością oraz kreatywnością. Na początku główna
bohaterka jeździła do Niemiec z przeświadczeniem, że w ten sposób będzie pracować nie
dłużej niż rok. Pracuje już tak 18 lat. „Poznała kobiety, które tak jak ona opuszczały własne
domy, aby – mówiła Julia Popławska – sprzątać cudze mieszkania. Pytała je ile już tak pracują?
Gdy dowiadywała się, że dwa lata, była przekonana, że sama w życiu tak nie wytrzyma. Po kilku
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latach prześladowały ją obawy, że zostanie już tam na całe życie” . Jest to jednak ten rodzaj
92 Por. Daniel Flisa, Sprzątaczki wracają na etat. Uczelnie stawiają wymagania w przetargach, „Gazeta
Wyborcza”, 26.01.2016, http://wyborcza.pl/1,75398,19533798,sprzataczki-wracaja-na-etat-uczelniestawiaja-wymagania-w-przetargach.html (dostęp: 16.10.2016)
93 Por. Katarzyna Kała, Uniwersytet Opolski wraca do umów o pracę. Koniec z outsourcingiem, „Gazeta
Wyborcza”, 06.07.2016, http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,20355458,uo-wraca-do-umow-oprace.html (dostęp: 16.10.2016)
94 Por. http://vod.tvp.pl/audycje/kultura/hala-odlotow/wideo/hala-odlotow-s-ii-odc-34-praca-czywyzysk/14853683
95 „Bo jak się mocno czegoś chce”. Wywiad z Julią Popławską, Rozbrat.org, czwartek 11 lipca 2013,
http://www.rozbrat.org/kultura/film/3976-bo-jak-sie-mocno-czegos-chce-wywiad-z-julia-poplawska
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ryzyka oraz kreatywności, których się nie dostrzega i nie docenia, bo nie przynoszą splendoru
ani znaczącej poprawy sytuacji ekonomicznej. Nie jest to na pewno „kreatywność”, o której pisał
96
Richard Florida . „Co decyduje o tym, które praktyki zostają rozpoznane (lub raczej
namaszczone) jako kreatywne i dzięki temu są opłacane? Czy złożone strategie przetrwania
wypracowane przez ludzi, którzy wypadli z rynku pracy, także można nazwać kreatywnością?
Czy kategorie zaczerpnięte z neoliberalnego dyskursu da się zastosować do doświadczeń ludzi,
którzy znaleźli się poza polem jego widzialności? Czy kreatywność niespleciona z możliwością
kariery lub dążeniem do kariery – zastanawiała się Anna Zawadzka – jest wciąż tą samą
kreatywnością, której wymagają od nas pracodawcy? Istnieje wreszcie kreatywność, której –
zwłaszcza w warunkach postępującej liberalizacji kodeksów pracy wymaga działanie na rzecz
praw pracowniczych. Jak żądać praw i jak je realizować bez umów o pracę? Jak udowodnić
bezpodstawne zwolnienie, skoro nie było się oficjalnie zatrudnioną? Jak odzyskać zaległe
pensje? Jak zrobić strajk w sektorze podwykonawczym? Wszystko to wymaga nie lada
kreatywności. Kreatywności tyleż wymuszonej przez pracodawców, co przez nich niechcianej.
Ta kreatywność to naddatek, wyprodukowana przez «kapitał ludzki» nadwyżka, bękart nowego
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kapitalizmu” . Pojęcie „kreatywności”, podobnie jak „ryzyka”, ma – jak widać – wymiar klasowy.
Neoniewolnictwo
Czym jest dziś „klasa robotnicza”? Artur Żmijewski próbował zmierzyć się z tym pytaniem w
projekcie pt. Świecie (2009), będącym filmową dokumentacją pleneru rzeźbiarskiego w
zakładach MEKRO w Świeciu (gdzie wytwarza się m.in. konstrukcje i zbiorniki stalowe),
nawiązującym do licznych PRL-owskich przedsięwzięć zbliżających świat sztuki i przemysłu.
Żmijewski pokazał jak dalece światy pracy i sztuki się rozjechały. Problem w tym, że projekt miał
udowodnić i udowodnił z góry założoną tezę.
Uczestniczący w plenerze rzeźbiarze (w większości bardzo konserwatywni), w odpowiedzi na
zaproponowany temat przewodni „Robotnik/Robotnica”, przygotowali – chyba tylko poza
Jackiem Adamasem – trywialne, oparte na prostych skojarzeniach, pomysły, które zostały
następnie skierowane do realizacji. Jeden z uczestników powiada: „mnie się wydaje, że tu
chodzi bardziej o ideę i taką istotę – co jest najbardziej robotnikowością w robotniku”. Jedna z
uczestniczek tak opisała swój projekt: „robotnik, robotnica, robotnica-mrówka, mrówka coś
niesie, coś dźwiga na plecach”, dla innej inspiracją był z kolei kombinezon roboczy. Ktoś
zaproponował „dźwigających rurę”, ktoś inny puzzle, argumentując, że robotnicy są „elementami
jakiejś większej układanki, większej maszyny, jakiegoś bardzo ogromnego zakładu, który składa
się z wielu ludzi i tak naprawdę dopiero gdy jakiś element tej układanki wypadnie – to zaczyna
się go zauważać”. Powstała jeszcze m.in. abstrakcyjna forma, dość luźno nawiązująca do
rękawic roboczych. „Może zabrzmi to banalnie i niewiarygodnie jak na te czasy, ale
rzeczywiście – przekonywała kuratorka przedsięwzięcia, Karina Dziewaczyńska – w przeciągu
tych dwóch tygodni wspólnej pracy artystów i pracowników utopia «międzyklasowej»
98
współpracy zrealizowała się w stu procentach” . Tymczasem trudno tu mówić, sądząc z zapisu
filmowego, o jakiejkolwiek „współpracy”. Zaproszeni artyści przedstawili w większości dość
banalne propozycje, które robotnicy z kolei bardzo profesjonalnie wykonali, traktując je jako
kolejne zadanie przydzielone w ramach obowiązków służbowych, może nieco ciekawsze od
rutynowych zajęć. Robotnicy, w kontraście do artystów, potrafili trafnie określić swe położenie.
Jeden z nich mówił: „Szanują robotnika wtedy, kiedy trzeba robić przewrót w kraju. Po
przewrocie, jak dojdą do władzy, praktycznie każdy o nim zapomina. W tej chwili z szeregowego
robotnika zrobiło się niewolnika”.
(dostęp: 16.10.2016)
96 Por. Richard Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010
97 Anna Zawadzka, Przymus kreatywności, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej
kreatywności, Warszawa 2011, s. 236.
98 Karina Dziewaczyńska, Artur Żmijewski – realizacja III etapu projektu „Reaktywacja”, (d
http://www.przebudzenie.oksir.com.pl/zmijewski.htm (Dostęp: 16.10.2016)
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Choć niewolnik nie jest właścicielem ani środków produkcji, ani swojej własnej siły roboczej, a z
99
kolei robotnik to pozbawiony własności środków produkcji właściciel swojej siły roboczej –
metafora niewolnictwa okazuje się bardzo trafna. „To nieprawda, że w tym społeczeństwie
jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni, by każdego ranka wstać i iść do pracy” – czytamy w tekście pt
100
Odmowa pracy Komitetu Robotniczego Porto Marghera . „Jestem za «odmową pracy», za
oporem wobec pracy, ponieważ uważam, że kapitalistyczna organizacja pracy – mówił Antonio
101
Negri – to prawdziwe niewolnictwo” . Niewolnictwo jest, można powiedzieć, immanentną
cechą obecnego systemu. „Neoliberalizm – pisał Yiannis Mylonas – odpowiada nie tylko za
powiększanie się przepaści między bogatymi i biednymi, ale także za wzrost stopnia wyzysku,
który, uzależniony od zmiennych geograficznych, obywatelskich i klasowych, skutkuje
powstaniem form neoniewolnictwa. Ponadto, neoliberalizm wytwarza stałą i rosnącą liczbę
wykluczonej ludności, której brutalnie odmawia się możliwości zdobycia środków niezbędnych
102
do przetrwania” . Pracownicy Alimy-Gerber, skarżyli się, że ministerstwo potraktowało ich jak
103
„niewolników” . „Ciągłość stosunku niewolnika i jego właściciela polega na tym, że niewolnik –
pisał Marks – zostaje utrzymany poprzez bezpośredni przymus. Tymczasem wolny robotnik
musi utrzymać się sam, ponieważ egzystencja jego i jego rodziny zależy od tego, czy będzie
104
wciąż ponawiał sprzedaż swojego potencjału pracy kapitaliście” . Co więcej: „W przypadku
niewolnika minimum zapłaty jawi się jako wielkość stała, niezależna od jego własnej pracy. W
przypadku wolnego robotnika owa wartość potencjału pracy oraz odpowiadająca jej przeciętna
płaca robocza nie wyrażają się w tej z góry wyznaczonej granicy, niezależnej od jego własnej
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pracy i określonej włącznie przez jego fizyczne potrzeby” . Warto spojrzeć na niewolnictwo nie
jak na anachroniczne formy – pozostałość zamierzchłych epok, ale formy, które „choć zmieniają
wygląd, są – jak to określił Massimiliano Tomba – produkowane i reprodukowane niejako na
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zapleczu teraźniejszego kapitalistycznego sposobu produkcji” . Współczesny rynek pracy
coraz bardziej przypomina giełdę niewolników. Neoliberalne państwo stworzyło ramy prawne, w
których wyzyskuje się robotników do granic ich biologicznych możliwości. Kapitał lubi
posługiwać się określeniem „zasoby ludzkie”. Robotnicy zostają w nim zredukowani do kosztów,
które trzeba nieustannie minimalizować. Ekonomia niewolnicza (najlepiej widoczna na
przykładzie działania SSE) sprzyja redystrybucji środków publicznych do kieszeni prywatnych
inwestorów.
Inny z uczestniczących w projekcie robotników MEKRO, komentując imponujące rozmiarami,
dekoracyjne rzeźby, które powstały w Świeciu, trafił w sedno: „zależy co chcemy przez sztukę
osiągnąć – czy tylko sobie zareklamować czy naprawdę o coś zawalczyć”. A warto spróbować
zawalczyć, tym bardziej, że „obecnie tworzy się – jeśli wierzyć Beverly J. Silver – jednolita
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światowa klasa robotnicza doświadczająca podobnych (i trudnych) warunków pracy i życia” .
Artur Żmijewski po doświadczeniu pleneru w Świeciu zrozumiał, jak twierdzi, że to nie artyści
pomagają robotnikom w artykulacji ich podmiotowości, ale to raczej „robotnicy pomagają
99 Por. Jerzy Kochan, Studia z teorii klas społecznych, Warszawa 2011, ss. 327-328.
100
Komitet Robotniczy Portho Marghera, Odmowa pracy, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 7, wiosnalato 2008, s. 209.
101
Antonio Negri, Goodbye Mr Socialism, Warszawa 2008, s. 61.
102
Yannis Mylonas, Reżymy praw własności intelektualnej jako źródło cierpień, [w:] Wieczna
radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Warszawa 2011, s. 181.
103
Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy,
Warszawa 2008, s. 63.
104
Karol Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, przełożył Mikołaj
Ratajczak, Warszawa 2013, s. 102.
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Tamże. s. 102.
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Massimiliano Tomba, Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku,
[w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Warszawa 2011, s. 126.
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Beverly J. Silver, Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Warszawa
2009, s. 30.
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artystom zrozumieć ich niekompetencję w mówieniu o robotnikach. Artyści operują
stereotypowymi wyobrażeniami, są konserwatywni w swoich wyobrażeniach, są po prostu
niekompetentni – ale nie mają też żadnych wątpliwości, że mogą definiować czym jest dziś
108
robotnik” . Być może, gdyby rzeźbiarze ze Świecia w trakcie pleneru przeanalizowali własne
miejsce w kapitalistycznym sposobie produkcji, a następnie skonfrontowali je z sytuacją
robotników MEKRO, doszliby do wniosku, że ich światy nie są tak odległe, by można było
mówić o „międzyklasowej współpracy”. Być może znaleźliby język, który pozwoliłby im odejść od
stereotypowego definiowania tożsamości „robotnika” i odkryć znacznie więcej niż założył na
wstępie Żmijewski, przygotowując scenariusz, wyznaczając im miejsce w swoim projekcie i
obsadzając w z góry rozpisanych, gotowych rolach.
Artyści jako „kulturowa frakcja klasy wyższej”?
Jedną z pierwszych, niezwykle potrzebnych, prób przyjrzenia się sztuce w ujęciu klasowym jest
zredagowany przez Igora Stokfiszewskiego numer „Forum Mocaku”. We wstępie Stokfiszewski
słusznie spostrzegł, że sztuka krytyczna poszukuje impulsów, które przyczyniłyby się do
przekształcenia zbiorowości w bardziej egalitarną i sprawiedliwą wspólnotę społeczną. Jednym
z kierunków poszukiwań sztuki jest jego zdaniem „orientacja na współdziałanie z niższymi
109
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warstwami społecznymi” , czyli tendencja do „współpracy artystów z klasą ludową” .
Budowanie opozycji: artyści-„klasa ludowa” („niższa”) budzi jednak sporo wątpliwości, ze
względu na zawartą w owych określeniach mieszankę protekcjonalizmu i paternalizmu. Termin
„klasa niższa” ma charakter wysoce stygmatyzujący, w przeciwieństwie do takich określeń jak
„klasa robotnicza” czy „proletariat”, będących historycznie uwarunkowanymi nośnikami klasowej
dumy. Terminologią zaproponowaną przez Igora Stokfiszewskiego we wstępie („klasa wyższa”,
„klasa średnia” oraz „klasa niższa” zwana też „ludową”) konsekwentnie posługuje się również
kilku innych autorów tekstów opublikowanych w „Forum Mocaku”: Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki,
Przemysław Sadura oraz Joanna Erbel. Autorzy ci wypowiadają się wyraźnie z pozycji „klasy
wyższej”, do czego – jak można przypuszczać – predestynuje ich głównie posiadany kapitał
kulturowy. Nie definiują jednak sposobu rozumienia wprowadzonego podziału klasowego. Nie
wiemy również na jakiej podstawie przyporządkowywali oni respondentów – w
przeprowadzonych, a następnie komentowanych przez siebie badaniach kulturowych – do
poszczególnych klas społecznych. Przesądzały, jak możemy się domyślić, nie czynniki
ekonomiczne, ale posiadane przez badanych kompetencje kulturowe. W efekcie w „klasie
wyższej” znaleźli się: graficzka, rzeźbiarka oraz naukowiec. W „klasie średniej” zaś pielęgniarka.
Strasznie mnie ciekawi sytuacja ekonomiczna autorów oraz graficzki, rzeźbiarki, naukowca oraz
owej pielęgniarki.
Z badań Gduli i Sadury dowiadujemy się, że „specyficzną dyspozycją klasy wyższej jest
nastawienie na czystą przyjemność”, oznaczającą „oddawanie się praktykom kulturowym i
przyswajanie dóbr kulturowych polegające na wyrzekaniu się celowości zewnętrznej wobec
111
samego praktykowania” , dowiadujemy się również, że „klasa wyższa wyraźnie dystansuje się
112
od hierarchii, podkreślając partnerstwo” , natomiast styl klasy średniej to „styl klasy rozdartej
113
między swoimi (arystokratycznymi) aspiracjami a (ludowym) pochodzeniem” , zaś „najbardziej
charakterystyczne dla klasy ludowej dyspozycje realizują się w czymś, co można określić
114
mianem familiarności” . Artystom przypadło w tym układzie szczególne miejsce. Zostaliśmy
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bowiem „głównymi reprezentantami klasy wyższej zasobniejszej w kapitał kulturowy” (a ściślej:
115
„kulturowej frakcji klasy wyższej”) . Obecnie, na szczęście, już chyba coraz mniej artystów jest
skłonnych w ten sposób o sobie myśleć. Kuba Szreder zestawiając zaproponowane przez
siebie pojęcie projektariatu z proletariatem pisał: „Proletariusze są definiowani przez brak
własności i związaną z tym konieczność sprzedaży własnej siły roboczej. Podobnie
projektariusze – po to, żeby przeżyć, muszą podejmować tymczasowe prace czy włączać się w
projekty. Analogicznie do proletariatu jedynym «towarem», którym dysponują projektariusze,
116
jest ich własna siła robocza” . Taka perspektywa wydaje się dużo bardziej przekonująca.
Z wyników badań Gduli, Lewickiego i Sadury dowiadujemy się również, że „klasa niższa”
(„ludowa”) przejawia „skłonność do wspólnego spędzania czasu” i lubi uczestniczyć w „dużych,
117
otwartych imprezach na świeżym powietrzu” . Przeprowadzone przez Gdulę, Lewickiego oraz
Sadurę badania kulturowe powielają jedynie stereotypy, utrwalając i sankcjonując istniejące
podziały społeczne. Pamiętajmy, że „klasy – jak to ujął za Karolem Marksem Jerzy Kochan –
kształtują się na bazie stosunków własnościowych, są więc bytami u swych podstaw
118
ekonomicznymi, a nie psychicznymi czy politycznymi” . Gdula, Lewicki i Sadura pisząc o
„kulturowej frakcji klasy wyższej”, nawiązują rzecz jasna do sformułowanych przez Pierre’a
Bourdieu koncepcji kapitału społecznego, kulturowego, ekonomicznego i symbolicznego, które
należy oczywiście brać pod uwagę. Problem jednak w tym, że często zamazują one podziały
klasowe o charakterze antagonistycznym. „Ginie – jak to ujął Kochan – zasadnicza różnica
119
między klasami posiadania i klasami zarobkowymi (mówiąc słowami Maxa Webera)” . Co
więcej zaciera się granica między stanem a klasą. „Klasy – pisał Kochan – to zjawiska związane
z podziałami o charakterze własnościowym istniejącymi w sferze produkcji, cyrkulacji i usług.
Obok nich istnieją duże grupy ludzi nie związane z tymi sferami a zatrudnione w szkolnictwie,
wojsku, administracji państwowej, kościołach. Ich powiązanie z państwem, a także pewne inne
cechy położenia społecznego próbuje się ująć w będącej integralną częścią teorii klas teorii
stanów społecznych. Stosuje się też czasami określenie «klasa pracowników najemnych», które
nie jest czułe na różnice stanowo-klasowe. Ma ono swoje uzasadnienie. Wydobywa bowiem
istotną cechę wspólną ludzi żyjących ze sprzedaży swojej siły roboczej. Nieostrożne jej
stosowanie może jednak prowadzić do nieuprawnionego ignorowania różnicy między stanem a
120
klasą, zacierania różnic we własności siły roboczej” . W przypadku sondowanego przez Gdulę
i Sadurę „naukowca” praca jest „fascynacją” i „wypełnia jego życie”. Myśląc o pracy naukowej w
kategoriach pracy najemnej – „miejsce pracy i życia” jest ciągle możliwe do „odróżnienia”.
W raporcie z badań nad klasowymi odmianami gustu teatralnego najbardziej problematyczne
wydaje się utrwalanie powszechnie panujących stereotypów o gustach artystycznych „klasy
niższej” („ludowej”). „Niesystematyczność preferencji przedstawicieli klasy ludowej – piszą
Gdula i Sadura – łączyć można zarówno z małym doświadczeniem w kontakcie z teatrem, jak i
ograniczonymi kompetencjami w odniesieniu do wyspecjalizowanej dziedziny, jaką jest pole
121
teatralne” . Czy oby na pewno? Waldemar Miksa, bohater innego filmu Julii Popławskiej pt.
Muzeum Solidarności (2013) to robotnik gdańskiej stoczni z czterdziestoletnim stażem.
Opowiada nie tylko o pracy i sposobach ucieczki od związanej z nią alienacji. Interesuje się
malarstwem. Porównuje malarstwo Neue Wilde z malarstwem polskich Nowych Dzikich. „Kiedy
patrzyłem na polskich dzikich, to miałem – mówi – nieodparte wrażenie, że oni nie wiedzą czym
jest warsztat malarski”. I jest to niezwykle trafne rozpoznanie. Miksa zapytany przez Popławską
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o to, co chciałby robić w wolnym czasie odpowiedział, że poczytać artykuły Karla Krausa z „Die
Fackel”. „To był facet – powiada – dla którego aforyzm był naturalną formą wypowiedzi”. Wyznał
również, że chciałby posłuchać, na żywo, Paolo Beschi, jednego z trzech założycieli włoskiego
zespołu grającego muzykę barokową, Il Giardino Armonico. No właśnie – do jakiej kategorii
Gdula, Lewicki i Sadura zakwalifikowaliby Waldemara Miksę – do „klasy wyższej” (z uwagi na
kompetencje kulturowe), „średniej” (z uwagi na wysokość wynagrodzenia) czy „niższej” (z uwagi
na wykonywany zawód)? Ten podział jest po prostu nie do utrzymania. Tym bardziej w sytuacji,
gdy zmienia się skład klasowy, gdy mamy do czynienia z powszechną deklasacją, gdy
ukończenie studiów od dawna nie zapewnia już absolwentom pracy zgodnej ich z
kompetencjami oraz aspiracjami. W efekcie czego trafiają np. do Amazona (w podpoznańskich
Sadach pracują moje koleżanki i koledzy, absolwenci wyższych uczelni, których – z uwagi na
kompetencje kulturowe – Gdula, Lewicki i Sadura musieliby włączyć do klasy „wyższej”).
Powrót „klasy robotniczej”
Niechęć posługiwania się pojęciem „klasy robotniczej” wiąże się z tym, że stała się ona dla
większości Polaków reliktem PRL-u. Mocno rozpowszechnione w Polsce po 1989 roku
przekonanie o zniesieniu społeczeństwa klasowego stanowi niewątpliwy sukces neoliberalnej
propagandy. Tymczasem to właśnie po 1989 roku zaczęły się ujawniać ekonomiczne podziały
122
klasowe, a robotnicy zostali zepchnięci na sam dół drabiny społecznej . David Ost spostrzegł,
że w Polsce ludzie są zmęczeni wszystkim, co ma związek z „klasą robotniczą”. „Kiedy tylko
użyje się tego określenia, przestają – pisał – słuchać, odwracają się ze znudzeniem, te słowa po
prostu kojarzą im się z dawnym reżymem. Bez względu jednak na to, jak bardzo politycy byliby
znużeni robotnikami i w ogóle ubogimi ludźmi, nie da się zaprzeczyć, że gospodarka
kapitalistyczna, taka jaka nastała w Polsce po 1989 roku, systemowo plasuje robotników na
123
dole drabiny społecznej i produkuje nędzę, przeto partia, która ich pozyska, wygra wybory” .
Jego zdaniem do niskiego uwrażliwienia na sprawy klasowe przyczynił się zarówno komunizm,
124
jak i walka z komunizmem . Od lat gniew klasowy zręcznie zagospodarowuje więc prawica.
Trudno dziś uchwycić znaczenie pojęcia „klasa robotnicza”. „Jak powinniśmy przemyśleć skład
klasy robotniczej, by włączyć w nasze myślenie nowsze formy jej życia – aż do momentu, gdy z
definicji będzie ono prekarne? Klasa dotyczy – uważał Neil Smith – społecznych stosunków
125
produkcji, ale nie form, jakie produkcja przyjmuje” . Niewątpliwie konieczny jest powrót do
myślenia w kategoriach klasowych, których rozumienie trzeba na nowo zdefiniować i przywrócić
do powszechnego użytku. „Klasa robotnicza istnieje, po prostu wygląda dzisiaj inaczej. Ten cały
język, ta cała retoryka polega w dużej mierze na pozbyciu się klasy robotniczej. Sposób, w jaki
tego dokonano, był bardzo zmyślny, zagrano tu kartą piętna rzekomo związanego z
przynależnością do klasy robotniczej. Jak tego dokonano? Podkreślano bardzo ograniczony
stereotyp o tym, że klasa robotnicza składa się z górników, hutników i nikogo więcej. Zawęzili
pojęcie klasy robotniczej do tej relatywnie małej grupy przygniecionej deindustrializacją, która
zasługiwała na nasze współczucie. Stąd blisko już było do wyraźnej niechęci wiążącej się z
przypisywaniem kogoś do klasy robotniczej, ponieważ skończyłoby się to jedynie skromnym
współczuciem. W ten sposób wszyscy staliśmy się klasą średnią. Voilà! Problem rozwiązany.
Ludzie utracili język, w którym mogli mówić o sobie jako o klasie robotniczej, ale nie całkowicie.
Dla każdego z nas, kto pracuje w materii języka, ważne jest, by wyraźnie mówić o «klasie
robotniczej», ponieważ odnosi się to do ludzi doświadczanych oszczędnościami, cięciami
budżetowymi, kryzysem fiskalnym itd. Wszystkie te kwestie uderzają właśnie w klasę
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robotniczą” . Podobnie Harry Cleaver używa terminu „klasa robotnicza” nie tylko w odniesieniu
do robotników najemnych, ale również nienajemnych. „Obejmuje on – w przekonaniu Harrego
Cleavera – gospodynie domowe, dzieci, studentów i rolników, których praca w kapitalizmie
polega głównie na produkcji i reprodukcji zdolności i gotowości prowadzenia działalności
127
(łącznie z pracą przemysłową) przyczyniającej się do podtrzymania systemu . Musimy też
koniecznie wrócić do języka w którym funkcjonuje pojęcie walki klasowej. „Walka klas – pisał
Cleaver – to zderzenie się prób klasy kapitalistycznej narzucenia swojego porządku
społecznego – ze wszystkimi jego określeniami i cechami – oraz prób klasy robotniczej
potwierdzenia swoich autonomicznych interesów. Walka klasy robotniczej jest taką działalnością
128
rewolucyjną, która podważa «reguły gry» społeczeństwa kapitalistycznego” .
Powrót do kategorii klasowych umożliwi robotnikom sztuki oraz wszystkim pracownikom
najemnym, pośród których liczną grupę stanowi prekariat, podjęcie wspólnej walki, zarówno w
ramach ruchów społecznych i struktur radykalnych związków zawodowych, jak i poza nimi. „Z
perspektywy współczesnej teorii marksistowskiej – pisał Tymoteusz Kochan – proletariat ani
więc nie zniknął w zupełności, ani też nie zmienił swojego miejsca pobytu, jedyne, co uległo
zmianie, to charakter gospodarek europejskich, w których proletariusze zmienili po prostu sektor
i sferę swego zatrudnienia, pozostając jednak cały czas pracownikami najemnymi – a więc i
129
Marksowskimi proletariuszami” . Dostrzeżmy zatem walkę innych grup zawodowych i starajmy
się do niej przyłączyć, bądź ją wesprzeć. Nie twórzmy podziałów na produkujących wiedzę
artystów i naukowców (kognitariat) oraz pracowników innych sektorów (prekariat), gdyż „teza o
wyjątkowej roli produkcji wiedzy może wzmacniać – jak oceniła Joanna Bednarek – istniejące
hierarchie, ponieważ podtrzymuje istniejące rozróżnienie na pracę fizyczną i umysłową –
rozróżnienie, które od wczesnych etapów rozwoju kapitalizmu służyło podziałowi, hierarchizacji i
ukrywaniu wspólnych doświadczeń – najogólniej, nastawianiu różnych grup w obrębie wielości
130
przeciwko sobie” . Już operaiści postulowali całkowitą równość pomiędzy pracownikami
fizycznymi i umysłowymi w celu podjęcia wspólnej, skutecznej walki. Teoretycy operaizmu
wyrażali przekonanie, że „studenci i pracownicy umysłowi są poddawani – spostrzegł Jacek
Drozda – bezpośredniemu wyzyskowi, tak jak przemysłowy proletariat, i już na etapie uczenia
131
się stają się paliwem dla reprodukcji kapitału” . W związku z czym zostali oni uznani „za
proletariuszy, niemalże za marksowską «klasę dla siebie», której tożsamość rodzi się w
132
walkach”
. Kapitał nieustannie wprowadza podziały (np. na pracowników „stałych” i
„czasowych”), które rozbiją solidarność klasową, wskutek czego robotnicy, zamiast walczyć
przeciwko pracy, zaczynają walczyć przeciwko sobie – o pracę. Zmorą polskich instytucji kultury
jest wywyższanie się pracowników pionu merytorycznego wobec pracowników pionu
technicznego oraz personelu obsługi (administracji, pracowników technicznych, pilnujących sal
wystawowych, sprzątaczek), co kompensuje niskie zarobki. Zdarzają się również próby
rozgrywania przez dyrekcję konfliktów na zakładzie pracy przez napuszczanie jednych na
drugich. W nowoczesnych społeczeństwach wyzwolenie może nastąpić jedynie poprzez
zakwestionowanie swojej roli (podziału pracy, który bazuje na innych podziałach: płci,
wykształcenia, statusu majątkowego), co może związać różne środowiska, nie zaś jej
kultywowanie, które tylko wzmacnia i reprodukuje kapitał, maskując oraz usprawiedliwiając
wzrastające nierówności dochodów.
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Marksizm autonomistyczny jako inspiracja
Operaizm, wyciągając wnioski z praktyki konkretnych walk klasowych, wypracował teorię, która
przyczyniła się do odnowy marksizmu. Kapitał musi się mierzyć, zdaniem operaistów, z
politycznym składem klasowym, który jest historycznym faktem. Oznacza to, że klasę robotniczą
133
należy postrzegać jako siłę atakującą, nie zaś jako reakcję na doświadczenie wyzysku . My,
robotnicy sztuki, mamy lepszą i łatwiejszą niż inni robotnicy możliwość uderzenia w neoliberalne
władze i kapitał. Dlatego konieczne jest wspieranie przez nas – z wykorzystaniem kanałów
dystrybucji przemysłu artystycznego – walk prowadzonych przez tych najgorzej sytuowanych.
„Robotnicy, którzy tracą swoją pracę i poszerzają szeregi bezrobotnych bardzo szybko nauczyli
134
się, że problem nie może zostać rozwiązany lokalnie” . Zatem „praca i kapitał powinny być
postrzegane jako sprzeczne całości, gdzie wzmocnienie stanu jednej grupy zawodowej,
owocuje wzmocnieniem całości klasy, a zarazem osłabieniem kapitału. Polepszenie sytuacji
najgorzej usytuowanych, posiadających pracę lub jej nieposiadających osłabia – pisał Krzysztof
135
Król – ogólną moc pracodawców” .
Ostatnio temat pracy zaczął być wreszcie dyskutowany, również w polu sztuki. Nie można
jednak pozwolić, żeby ci, którzy przeczytali już swoje Czytanki dla robotników sztuki136, zrobili
z niego kolejną atrakcję kilku sezonów. Podejmowanie tematu pracy w sposób powierzchowny,
w wymiarze life-stylowym, zbanalizuje tylko społeczne problemy i wyrządzi ruchowi
pracowniczemu więcej szkody niż pożytku. Zainteresowanie tematem można, oczywiście,
wykorzystać propagandowo i należy to zrobić. Trzeba jednak iść znacznie dalej. Nie chodzi o to,
żebyśmy teraz, jako artyści, celebrowali swą nowo rozpoznaną tożsamość pracowniczą. A już
tym bardziej o to, żeby artyści zaczęli tworzyć prace o robotnikach, malując obrazy o ich trudzie
i znoju, czyli kreując, na wzór chłopomanii – „robotnikomanię”. Inaczej mówiąc nie chodzi o
idealizowanie PRL-u albo gloryfikację – jak to czyni w swoich projektach Jaśmina Wójcik –
137
pracy fizycznej w fabryce . „Celem robotnika masowego jest – pisał Harry Cleaver – przestać
138
być robotnikiem, a nie wyznawać kult pracy” . Robotnicy przestają być robotnikami gdy
139
autonomicznie kształtują swoje życie .
Zastanówmy się, w jaki sposób sztuka może wpisać się w walkę klasową. Dyskurs
proponowany na gruncie kultury winien być komplementarną częścią prowadzonych walk,
względnie efektem ich krytycznego przepracowania, nie zaś jedynie „dekoracją”. Chodzi o coś
więcej niż tylko stematyzowanie pracy, a więc działanie na gruncie sztuki, zmierzające do
zrealizowania projektu, ograniczającego się w konsekwencji do jeszcze jednej wystawy, którą
można odnotować w CV. Idzie o zaangażowanie na wielu poziomach w sprawy, które dotyczą
nie tylko naszej grupy zawodowej.
Cyrkulacja walki
Niezbędne jest szerzenie w środowisku artystycznym świadomości klasowej. Ale przede
wszystkim musimy, wspólnie z przedstawicielami innych branż, wypracować strategie obrony
przed reżymem pracy i przemyśleć metody nacisku na pracodawców. „Rozprzestrzenianie się
buntu, kiedy różne sektory łączą się ze sobą, wzajemnie uzupełniając, sprawia, że klasa
naprawdę jednoczy się przeciwko kapitałowi. Gdy brak tej komplementarności – wyjaśniał Harry
Cleaver – «świadomość klasowa» na nic się zdaje, a gdy takowa istnieje, «świadomość
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klasowa» staje się zbyteczna” . Klasa robotnicza jest – wskutek działań kapitału – podzielona.
Dlatego musimy podjąć się trudu przezwyciężenia wewnątrzklasowych sprzeczności i
rozpocząć budowę wspólnego, szerokiego frontu walki. Jak przekonuje Cleaver „ogólnym celem
141
wszystkich segmentów jest zjednoczenie się po to, żeby dysponować większą siłą” . Strategie
oporu możemy czerpać z doświadczeń marksizmu autonomistycznego, podejmując działania
zmierzające do poprawy naszego położenia oraz – równolegle – udzielać realnego wsparcia
pracownikom innych sektorów, m.in. górnikom, będącym ostatnim chyba bastionem
robotniczego sprzeciwu, o silnej tożsamości klasowej, a także pracownikom Specjalnych Stref
Ekonomicznych oraz innych zakładów pracy, zorganizowanych na ich wzór, jak chociażby
Amazon. Powinniśmy piętnować te instytucje kultury, które – jak Teatr Nowy w Poznaniu –
przyjmują pieniądze lub towary od takich sponsorów jak wyzyskujący pracowników Amazon
(firma starając się ocieplić swój mocno nadszarpnięty wizerunek przekazała teatrowi trzydzieści
142
czytników Kindle, zostając w ten sposób „partnerem technologicznym Sceny Debiutów”) .
Jednocześnie powinniśmy wspierać te instytucje, które – jak Teatr Ósmego Dnia oraz Teatr
Polski w Poznaniu – oddają przestrzeń walczącym pracownikom, organizując z nimi otwarte
spotkania (m.in. właśnie ze związkowcami z Amazona).
Doświadczenie zdobyte przez robotników podczas walk prowadzonych w ich zakładach pracy
jest przekazywane, w różnych formach, towarzyszom z innych zakładów, branż i sektorów.
Powoduje to, że wybuchają kolejne spory i konflikty, a robotnicy wiedzą już jakie strategie
najlepiej się sprawdzą. Dla operaistów równie ważne jak walki wewnątrz fabryk były walki poza
nimi. Prekariacki opór nie objawia się, zauważył Jarosław Urbański, w postaci sporów
zbiorowych czy wielkich strajków, ale raczej odmowy pracy, chwilowych odejść od maszyn,
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wydłużania sobie przerw w proteście przeciwko niewypłacaniu zaległych pensji . Opór
prekariatu przenosi się z miejsca pracy w inne obszary, w sferę reprodukcji siły roboczej. W
najgorszej sytuacji są pracownice reprodukcji, zarówno najemne (np. opiekunki) – które
otrzymują najniższe możliwe wynagrodzenie, często pracują na czarno, jak i nienajemne (np.
gospodynie domowe) – które nie są opłacane w ogóle. Jak zauważył Harry Cleaver „płaca dzieli
hierarchicznie klasę na sektor najemny (fabryka) i nienajemny (gospodynie domowe, studenci,
rolnicy itd.) w ten sposób, że ta druga grupa wydaje się istnieć poza klasą robotniczą tylko
144
dlatego, że nie otrzymuje płacy” . Powinniśmy zatem wspierać pracujących w gospodarstwach
domowych oraz pracowników opieki. Istotna jest przy tym cyrkulacja walki, międzybranżowa
oraz międzyśrodowiskowa wymiana doświadczeń. „Doświadczenia proletariackie, nawet jeśli się
wyczerpują, nie znikają całkiem, ale ujawniają i przechodzą z sektora na sektor. Stąd widzimy,
jak pewne sposoby walki zastosowane w fabryce rozprzestrzeniają się potem w otoczeniu w
analogiczny sposób – jako skłoting, samoobniżka cen, rachunków, opłat itd., co ważne jest dla
bezrobotnych i czasowo zatrudnionych. Walka przeciwko produkcji rozciąga się – zwrócili
uwagę członkowie kolektywu Kronstadt Edition – na obszarze poza nią, dając bezrobotnym i
zatrudnionym w niepełnym czasie możliwość walki, nie o mało prawdopodobną pracę, ale w
145
obronie konkretnych warunków życia” .
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Mieszkanie prawem – nie towarem
Czym, w praktyce, jest walka klas? „Walka klas – według Jerzego Kochana – to niekoniecznie
barykady i rewolucje, to także przedłużanie lub likwidacja przerwy na papierosa, to picie kawy i
przerwa śniadaniowa, walka o wakacje, wolne soboty, ośmiogodzinny dzień pracy i urlopy
macierzyńskie, rodzicielskie. Walka klas to walka o ustawodawstwo prawa pracy, o
bezpieczeństwo i higienę pracy, dostęp do nauki, opieki zdrowotnej i kultury. To walka o prawa
146
polityczne i kształt polityki państwowej, w tym także zagranicznej” . Robotnicy sztuki muszą
zatem wspierać nie tylko strajki, demonstracje oraz inne spektakularne formy oporu
pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw, ale również prowadzić walkę w sferze
reprodukcyjnej, w obronie warunków życia i zabezpieczeń socjalnych (czyli wspierać m.in.
działalność ruchów lokatorskich, pikiety solidarnościowe i blokady eksmisji), domagając się
jednocześnie powszechnego dostępu do usług publicznych, edukacji, kultury, ochrony
emerytalnej oraz opieki zdrowotnej. „Prekariat nie ma stałego «adresata» – pracodawca jest
zmienny i niedookreślony, natomiast samorząd – mówił Urbański – z reguły jest określony, jak
również jest jednym z największych pracodawców (bezpośrednio lub poprzez zamówienia
publiczne). Wpływ samorządu na rynki pracy był dobrze widoczny przy okazji dyskusji wokół
147
budowy stadionów i jej głównego wątku: «stadiony versus mieszkania komunalne»” . Praca i
mieszkanie są obecnie osią konfliktu klasowego. „Instytucje takie jak urzędy pracy czy ośrodki
pomocy społecznej, będące pod jurysdykcją samorządów, to – przekonywał Piotr Krzyżaniak –
instrumenty kontroli i narzędzia zarządzania rezerwową armią siły roboczej. Polityka
mieszkaniowa pozostająca w rękach samorządów stanowi dogodne narzędzie do sprawowania
kontroli. Nic nie motywuje lepiej do cięższej i bardziej wyczerpującej pracy jak podwyżka
czynszów, chyba że lokatorzy zbuntują się i przestaną je płacić, ale czeka ich wówczas
148
eksmisja” . Walka prekariatu musi zatem wychodzić z miejsca pracy i musi, jak to ujął
Urbański, „przekraczać jego granice ku miastu, a dopiero później łączyć się w globalnych
sieciach przeciwko ponadnarodowemu kapitałowi. Inaczej pozostanie nieskuteczna i
149
niezrozumiała” . Kronstadt Edition ujęli to tak: „Strajki mieszkaniowe, skłoting, samoobniżka
rachunków i opłat za transport – to wszystko służy obronie realnych płac lub warunków życia,
pozwalając także bezrobotnym osiągać godny poziom życia poprzez walkę w terenie, razem z
zatrudnionymi robotnikami, a nie przez zasiłki z opieki społecznej, które są tylko narzędziem
150
rozbijania proletariatu” . Walki lokatorskie, których symbolem stała się zamordowana w
niewyjaśnionych dotąd okolicznościach Jolanta Brzeska, prowadzone są pod hasłem
„Mieszkanie prawem – nie towarem”.
Potrzebny jest nasz zdecydowany sprzeciw wobec zachodzących ostatnio w polskich miastach
procesów gettoizacji (dzielnice biedy, osiedla kontenerowe oraz tzw. „hotele socjalne”),
wyrażający się w sprzeciwie wobec antyspołecznej polityki mieszkaniowej, prowadzonej przez
samorządy. Tomasz Fudala oraz Szymon Maliborski, kuratorzy siódmej odsłony festiwalu
Warszawa w budowie, zorganizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
udowodnili, że wystawa – w tym wypadku Spór o odbudowę, prezentowana w dawnym IX LO
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im. Klementyny Hoffmanowej (2015), do udziału w której został zaproszony m. in. warszawski
Kolektyw Syrena – może być narzędziem walki klasowej. Skoro sztuka posiada władzę, musimy
tej władzy użyć w politycznym żądaniu zniesienia społeczeństwa klasowego i wpisanych w nie
nierówności. Niech sztuka nie będzie narzędziem użytecznym i skutecznym tylko w rękach
władz oraz deweloperów!
Odwołując się do pojęcia dobra wspólnego trzeba wskazywać antagonizmy wynikające z
procesów prywatyzacji (m.in. dotykającej naszego środowiska prób NGO-izacji publicznych
galerii, oznaczających de facto ich krypto-prywatyzację, której efektem ma być wycofywanie się
państwa z obowiązku subsydiowania kultury) oraz mafijnej reprywatyzacji (skutkującej m.in.
„czyszczeniem kamienic”). Konieczny jest zdecydowany sprzeciw wobec gentryfikacji, w której
artyści odgrywają zwykle pierwszoplanowe role „użytecznych idiotów gentryfikatorów” na
151
usługach deweloperów . Powinniśmy odmawiać udziału w projektach „rewitalizacyjnych”,
których produktem jest bezdomność.
Uzwiązkowienie sektora kultury i nauki
Choć operaizm, wykorzystujący odmowę pracy i dziki strajk, został pod koniec lat 70.
„zmiażdżony” w walce pomiędzy grupami zbrojnymi i represjami państwowymi, masowy
robotnik, „wykorzeniony, nieszanowany, odpowiedzialny za dezorientację lewicowych partii i ich
ideologicznych modeli – stanowił – jak to określił Italo Sbrogio – główną siłę stojącą za wielkim
152
ruchem walk o inne życie w fabrykach oraz społeczeństwie” . Po kryzysie 2008 roku, w
różnych częściach świata, znów wybrzmiewa głos oddolnych ruchów społecznych, stawiających
postulaty pracownicze, których cele są w wielu punktach zbieżne z dążeniami komunizmu
robotniczego. Nasze towarzyszki i nasi towarzysze z Inicjatywy Pracowniczej zatrudniają się w
fabrykach, żeby poznać i opisać panujące w nich nieludzkie warunki pracy i monitorować
sytuację. Nie są to projekty kończące się – jak działania w obszarze kultury – rozliczeniem
grantu czy kolejną pozycją w CV.
Nie chodzi jednak o to, żebyśmy wszyscy zatrudnili się w fabrykach. Należy wspierać
robotników w dążeniach do przejęcia kontroli nad ich zakładami pracy i jednocześnie dążyć do
tego, by w jak największym stopniu kontrolować zakłady w których sami pracujemy, powołując
kolejne komisje zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza w instytucjach kultury oraz na
uniwersytetach. „Fabryki kontrolowane przez pracowników – pisał Sowa – nie tylko w niczym nie
ustępują fabrykom prywatnym, ale potrafią produkować szybciej, taniej i lepiej niż te drugie. W
153
sprawiedliwy sposób dystrybuują przychody ze sprzedaży wytwarzanych towarów” . Nie
chodzi również o to, żebyśmy porzucili kwestie obyczajowe oraz tożsamościowe, ale
podejmując je odsłaniali sposób, w jaki władza oraz kapitał używają podziałów religijnych,
rasowych i genderowych, wytwarzając uprzedzenia klasowe, które służą dyscyplinowaniu oraz
antagonizowaniu pracowników i umożliwiają wyzysk. Harry Cleaver, nawiązując do badań
Selmy James, pisał: „seksizm i rasizm mogą być rozumiane jako szczególne przypadki
podziału, który niemal zawsze jest jednocześnie podziałem płacowym. Jest to faktem nawet
wówczas, gdy podziały rasowe albo płciowe dzielą robotników nienajemnych. Tutaj istnieje
154
hierarchia ich dochodów”
. Trzeba odbudować znaczenie klasy robotniczej w sferze
symbolicznej, mobilizując i organizując gniew ludzi pracy głównie wokół problemów
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ekonomicznych.
Sztuka krytyczna i walki klasowe
Sztuka krytyczna lat 90. niewątpliwie potrafiła, za pomocą radykalnych gestów w sferze
symbolicznej, przełamywać tabu i wywoływać publiczne dyskusje. Strategie wykorzystywane
przez artystów w okresie transformacji ustrojowej mogą być nadal użyteczne, jednak pod
warunkiem krytycznego przemyślenia celów, jakie sobie wówczas stawiali. Wyciągając
konsekwencje z doświadczenia lat 90. można pomyśleć o zainicjowaniu ruchu
wykorzystującego sprawdzone strategie sztuki krytycznej, ale proponującego upolitycznienie na
bazie konfliktu klasowego, ruchu potrafiącego wywoływać publiczne dyskusje wokół problemów
ekonomicznych i podejmującego się ciężaru budowania wspólnego, szerokiego frontu
pracowniczej solidarności. Taki ruch (nie będący nurtem artystycznym ale raczej postawą)
można by nazwać robotnicyzmem (od „operaismo”, „workerism”).
Czas „izmów” w sztuce dobiegł końca – przekonywali kapłani postmodernizmu. Musimy jednak
użyć wszelkich dostępnych narzędzi, a więc również tych, które oferuje sztuka, we wspólnej
walce o uspołecznienie środków produkcji. Walce klasowej, której cele wykraczają daleko poza
obszar pola sztuki, a której stawką jest inny „izm”. Komunizm robotniczy.
_
Rafał Jakubowicz (ur. 1974) Absolwent Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przepracował dwanaście lat w przemyśle edukacyjnym na
umowach śmieciowych. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Artystycznym, na stanowisku
profesora nadzwyczajnego. Na Wydziale Edukacji Artystycznej prowadzi Pracownię Sztuki w
Przestrzeni Społecznej. Członek OZZ Inicjatywa Pracownicza. W 2012 roku zrealizował projekt
pt. Bezrobotny (CSW Kronika w Bytomiu). W 2013 reku zrealizował projekt pt. Manifest
(Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa). W 2014 roku zrealizował projekt pt. Płyta,
poświęcony pamięci Marcela Szarego, legendarnego działacza OZZ IP z poznańskiego
Ceglorza (CSW Kronika w Bytomiu) oraz Krzysztof Gazda va in paradiso o charyzmatycznym
związkowcu OZZ IP z SEE Chung Hong w Kobierzycach pod Wrocławiem (Galeria BWA Sokół,
Nowy Sącz). W 2015 roku zrealizował projekt pt. Musicie coś zrobić, poświęcony pamięci
zamordowanej – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach – działaczki lokatorskiej, Jolanty
Brzeskiej (Spór o odbudowę, Festiwal Warszawa w budowie 7, Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
Warszawa).
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Dwa etapy transformacji
rozmowa z Anetą Szyłak

Mikołaj Iwański: Pomysł na tę publikację jest taki, aby porozmawiać na temat relacji sztuki i
transformacji, tzn. świadomości artystów w trakcie transformacji i żeby zobaczyć co było takiego
szczególnego w recepcji zmian transformacyjnych, które się dokonywały od połowy lat 80. Żyjąc
w Trójmieście w tym czasie znajdowałaś się w epicentrum ideowym tych procesów.
Aneta Szyłak: No nie do końca - dokładnie w połowie lat 80 wyjechałam do Pucka. I tam
pracowałam w małym muzeum, co stało się istotne dla przyszłych moich koncepcji kuratorskich
ze względu na kluczową w tym miejscu rolę relacji bezpośrednich. Dokładnie w tym samym
czasie powstaje środowisko Wyspy. Od ‘83 roku najpierw jest Klaman, Kowalczyk, Ziarkiewicz,
potem ta grupa się poszerza, robią różnego rodzaju działania na bastionach nowożytnych
fortyfikacji, w piwnicach, barakach, na zamarzniętej Motławie. Wreszcie na północnym cyplu
Wyspy Spichrzów. To co jest ciekawe jako tło dla tej i innych grup to to, co się dzieje wtedy w
Gdańsku, czyli mieście kluczowym dla projektu Solidarności.
MI: Zarówno dla Solidarności i co ciekawe, dla polskiej recepcji neoliberalizmu, co też narodziło
się w Gdańsku.

Oczywiście byli też liberałowie krakowscy, ośrodek warszawski, ale oni

całkowicie zatrzymali się w którymś momencie.
ASZ: I też nie zaszli tak wysoko w strukturach władzy
MI: Tak, ale ta robota nad recepcją neoliberalizmu zaczęła się też w połowie lat 80.
ASZ: Pamiętajmy, że to właśnie gdańscy liberałowie założyli słynną Spółdzielnię Prac
Wysokościowych Świetlik. Tomasz Chodnikiewicz, który był w tym od początku powiedział mi
niedawno, że na przełomie lat 80 i 90 akademiccy liberałowie i aktywni politycy z tego
środowiska stwierdzili, że teraz to będzie wolny rynek i spółdzielnie już nie są potrzebne.
I tak upadła świetnie działająca spółdzielnia Świetlik, na mocy decyzji czysto ideologicznej,
wynikającej z żarliwej wiary w wolny rynek. Gdańscy liberałowie w ten sposób wtedy postrzegali
te formy społecznej ekonomii, w których pracowali, które przez długi czas były dla nich jedyną
szansą na zatrudnienie, bo jak wiadomo wszyscy mieli wilczy bilet i nie mogli pracować w
publicznych zakładach. Więc pozostało jeżdżenie na saksy albo wspinanie się na te kominy.
Nie musieli się jakoś szczególnie do tego przełamywać, bo od zawsze jeździli w góry i się
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wspinali czysto sportowo. Więc, to środowisko, które zbudowało coś bardzo ważnego nagle się
odcina od tego fantastycznego dorobku i dokonuje ideologicznego zwrotu pod hasłem „my
będziemy teraz implementować wolny rynek i projekt neoliberalny w Polsce”. Co miało daleko
idące konsekwencje, dlatego, że w Polsce ruch spółdzielczy w różnych formach był jednak
wówczas bardzo silny i ważny. Był społecznym spoiwem.
MI: Szczególnie w tych kręgach opozycyjnych. A czy wasze środowiska przenikały się w
jakikolwiek sposób? Przecież na pewno jeździliście tymi samymi tramwajami o tych samych
godzinach
ASZ: Nie, mi się nie do końca przenikało, raczej ocierało. Jak się domyślasz, u Dominikanów
nie bywałam. Ale pamiętam jak młodziutki Donald Tusk konspirował pod tablicą ogłoszeń na
wydziale humanistycznym (śmiech). Był parę lat starszy, ale to było tylko piętro niżej pod
filologią polską, którą ja studiowałam. To jest bardzo ciekawe, bo środowiska tych młodych ludzi
kształcących się były na uczelniach i w klubach studenckich, i tak naprawdę spotykałeś
wszystkich bez względu na poglądy. Aleksander Kwaśniewski, który był wówczas naczelnym
jakiejś gazety młodzieżowej prowadził szkolenia dziennikarzy studenckich, na którei i ja
chodziłam. Wierz lub nie, cytował francuskich filozofów! Z mojej perspektywy, przełom lat 70 i
80, kiedy studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim, to był świetny czas i środowisko, które w
zasadzie było w stanie pomieścić każdego. Było się i w Żaku i na seminarium Janion, in na
Kantorze, i na Grotowskim, i na Grassie. Wszyscy czytaliśmy i produkowaliśmy samizdaty.
Między innymi przepisywałam Folwark Zwierzęecy Orwella na matryce białkowe. Wtedy zresztą
nie byłam osobą szczególnie świadomą politycznie, nie mogłam też dla swoich generalnie
lewicowych i ateistycznych poglądów znaleźć platformy, z którą można by się utożsamić, bo
wiadomo, jaka była ówczesna lewicowa oferta a tulenie się do kościoła nie było mi bliskie.. Mój
czas studencki to czas literatury, teatru i filmu, pisania poezji. Zainteresowanie sztuką i polityką
przyszło później więc niewiele więcej ponadto wrażenie mogę powiedzieć. Natomiast wiem z
relacji artystów wizualnych, że ten okres był dla nich niesamowicie ważnym doświadczeniem
pokoleniowym. Chodzi o udział w demonstracjach, oddychanie atmosferą karnawału
Solidarności, zadymy, uciekanie przed ZOMO, czy strajki studenckie. Nie miało to jednak
bezpośredniej manifestacji w tym co robili jako artyści. Jednocześnie są wypowiedzi Grzegorza
(Klamana), który mówi, że w pewnym momencie zrozumieli, że to co robią posiada polityczną
interpretację, że te rzeczy dość nagle stały się polityczne. Dobrym przykładem jest drewniany
Golem, który miał czerwoną szmatę, bo akurat Grzegorz nie miał innej. I nagle się okazało, że
ze względu na swoją skalę, symbolikę koloru etc. ta interpretacja jednak robi się całkiem
uprawniona. Zaczyna oznaczać coś więcej niż to co wydawało się, że jest pierwotną intencją,
którą było posiadanie miejsca do działania. Miejsca, niepodlegającego kontroli państwa czy

115

kościoła, bo pamiętajmy, że w Gdańsku było również bardzo silne środowisko artystyczne i
intelektualne związane z kościołem
MI: I to nie był ten obecny skompromitowany obecny kościół?
ASZ: Istotnie, była np. galeria św. Jacka u Dominikanów w kościele św. Mikołaja. Na górce u
Dominikanów spotykał się ruch Młodej Polski, więc ten kościół pełnił bardzo ważną rolę
polityczną i intelektualną. Można powiedzieć, że środowisko kościelne bardzo długo trzymało
fason, było istotne, również dla ukształtowania postaw wielu polityków. Ale w pewnym sensie
artyści związani z Wyspą doskonale przeczuwali, że to jest pułapka, w którą bardzo łatwo
można wpaść. Że to będzie inna pułapka ideologiczna, ale ona będzie nadal ideologiczna,
będzie się wiązała z jakimiś serwitutami i bardzo świadomie unikali tego. I to tłumaczy wejście
na właśnie na Wyspę Spichrzów, które było przestrzenią raczej neutralną, jako miejsce działań
plenerowych Wydziału Rzeźby. Grzegorz, który był asystentem, mógł dostać klucz, to była
oczywiście taka sytuacja nieco półlegalna. Trzeba jednak zaznaczyć, że artyści pracujący na
Wyspie Spichrzów mieli bardzo silną świadomość miejsca. To, w jaki sposób próbowałam
później interpretować to działanie do kontekstu, do miejsca, lokalizacji, było wnioskiem
teoretycznym wyciągniętym z tego co oni robili a co później dało impuls do bardziej politycznego
postrzegania tego, gdzie działanie artystyczne jest umiejscowione. Były tam również wątki
gnostyckie, była wyraźna fascynacja land artem, co było również zupełnie wyjątkową sprawą w
Polsce tamtych lat. Jak spojrzysz dokumentację z okresu między 83 a 88 rokiem to znajdziesz
głównie działania land artowe i efemeryczne. Działania do takich przestrzeni, które nazywali
eksterytoriami, które były wyłączone z życia, były w mieście a jednocześnie w nim nie były. Były
białymi plamami na mapie.
MI: Ale Land art zawsze miał taki rys krytyczny.
ASZ: Tak, tylko że land art raczej kojarzymy nie tylko z ucieczką poza instytucje świata sztuki,
ale także z metropolii a to działo się w mieście, w istocie w ścisłym jego choć wówczas
dysfunkcyjnym centrum. Na Wyspie Spichrzów, niegdyś ważnym bałtyckim porcie handlowym, a
która była przez całe lata 90 i 2000 przechodziła z rąk do rąk. Teraz zaś będzie jednym z
kluczowych projektów deweloperskich w Gdańsku,
MI: A czy ta działalność przyczyniła się do wytworzenia tego kapitału?
ASZ: Nie sądzę. Nikt o tym nie mówi, nie powołuje się na tę tradycję. Wydaje mi się, że jest to
sytuacja zapomniana, głownie zapewne nasze pokolenie to pamięta a warto byłoby to
odzyskać, bynajmniej nie dla podniesienia wartości gruntu. Z jednej strony to było adresowane
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ezoteryczne i tam jest dużo takich wątków, bo one były u Klamana, były u Marka Rogulskiego,
były u Andrzeja Awsieja. Oni szukali bardzo różnie. Grzegorz np. w gnozie, Rogulski w
żywiołach i rytuałach, Andrzej Awsiej w znakach runicznych.
MI: W latach 70 zaczyna wzrastać zainteresowanie gnozą. Prokopiuk tłumaczy Junga, potem
tłumaczy Steinera i on jest bardzo modny, szczególnie w latach 70. To wraca po jakiejś
przerwie, bo jeszcze w Nienasyceniu Witkacy nabijał się ze Steinera, który był i wtedy bardzo
popularny. Powiedz mi na czym polegał ten zwrot w stronę gnozy
ASZ: Pamiętajmy, że gnoza jest herezją chrześcijaństwa, niezwykle wpływową, bo związaną z
ideą indywidualnego wyzwolenia poprzez poznanie prawdy. Lata 80 i 90 to też czas
zachłyśnięcia się buddyzmem, który z postawą gnostycką ma wiele wspólnego. Była to
generacja która przeszła bardzo silny wpływ kościoła i wychowania religijnego a jednocześnie
była tym wpływem zawiedziona. Jak spojrzysz na prace Klamana, Rumasa, Bałki, Libery,
później

Kuzyszyna,

skądinąd

niegdysiejszych

ministrantów,

to

widać

doświadczenie

wychowania religijnego, ale to nie znaczy, że to było takie dobrowolne zanurzenie się w
duchowości katolickiej. To był pewien rodzaj presji, czasem przekraczającej optymalne
możliwości emocjonalne dziecka. Grzegorz udzielił kiedyś wywiadu Żmijewskiemu, w Drżących
ciałach, gdzie mówił jak jeździł dorożką z wiatykiem o 4 nad ranem z księdzem do ludzi
umierających. To było takie doświadczenie śmierci, dotykalność śmierci, która jest nam coraz
mniej dostępna. Jest to wychowanie w Polsce południowo-wschodniej, gdzie ten wpływ kościoła
jest ogromny. Bardzo dużo artystów, którzy współtworzyli Wyspę w tych pierwszych latach to
byli ludzie, którzy przyjechali z małych ośrodków. Więc oni otrzymali bardziej tradycyjne
wychowanie. Myślę, że doświadczali pewnego rodzaju emocji, która kazała coś zrobić z
duchowością, religijnością, z koncepcją Boga, z przemijaniem i śmiercią, ale każdy robił to
inaczej, czasem katolicko, czasem heretycko, czasem pogańsko. Istniała wyraźna potrzeba
wyzwolenia duchowego. Książką naszej generacji był Wilk Stepowy Hessego. Młodzież szukała
dróg duchowego wyzwolenia, ale nie zawsze była to oferta kościoła.
MI: Lata 80 swoją atmosferą chyba pasowały do takiej gnostyckiej wizji świata
ASZ: Bardzo. Było to myślenie raczej w kategoriach moralnych, dobra i zła oraz raczej
wyzwolenia niż zbawienia. Polaryzacja wyborów, które są dokonywane i wówczas wydawały się
być prostsze niż dzisiaj. Warto tu wspomnieć teksty Zbigniewa Sajnóga z Totartu, które takiej
problematyce były poświęcone, a odnoszące się do doświadczenia wojny, która za sprawą
rodzin wciąż była w nas choć urodziliśmy się znacznie później. Totart i Wyspa to równoległe
zjawiska, ta sama generacja choć ukształtowane inaczej środowiska. Był jednak między nimi
przepływ. To jest też okres wzrostu świadomości ekologicznej. Czasy, w których artyści
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związani ze środowiskami artystycznymi biorą udział w protestach przeciw budowie elektrowni
w Żarnowcu. Robili specjalne rysunki i plakaty, Grzegorz zrobił też rzeźbę Napromieniowany
pod wpływem obaw przed atomową katastrofą. Ciekawe, że kilka lat później weszli do budynku
dawnej łaźni miejskiej, która była planowana jako miejsce dezaktywacji popromiennej na
wypadek awarii tej, ostatecznie niezbudowanej, elektrowni.
Myślę, że dla artystów z Gdańska było też ważne, że jako studenci rzeźby jeździli do Pińczowa
na letnie plenery, że ważne było doświadczanie ziemi. W ich projektach z lat 80 ziemia i żywioły
były bardzo ważne. Więc jest to doświadczenie animistyczne, religijne czy mistyczne. Jest
związane z bazowym doświadczeniem ziemi, ognia, wody i powietrza. Rogulski mieszkał w
lesie, zakopywał się w liściach, Klaman zakopywał mięso i książki. Oni próbowali sobie
zbudować pole odniesień, które byłoby odległe od pól ideowych komuny u krańcu stanu
wojennego i tej ekonomicznej i ideowej równi pochyłej z lat 80, a z drugiej strony rosnącej potęgi
intelektualnej i politycznej kościoła. Oni szukają tego zupełnie gdzie indziej.
MI: A takie podejście ucieczki od tych obydwu biegunów, które miał chociażby Luxus, to było
jednak obce prawda?
ASZ: Tak. Wyspa to z jednej strony była samoorganizacja i tworzenie swoich „komitetów”. Ta
deklaracja

polityczna

nie

była

jednoznaczna,

ale

umożliwiała

stworzenie

bardziej

zaangażowanego profilu tej organizacji w miarę upływu czasu. I to, że Wyspa jednak bardzo
mocno reagowała na to, co w danym momencie jest ważne i reagowała na istniejące
uwarunkowania. Czyli reagowanie na zauważone pęknięcie systemowe, które pozwala, aby
coś się wydarzyło dla sztuki. Projekt na Wyspie Spichrzów był czymś zupełnie innym
pęknięciem systemowym niż Galeria Wyspa na Chlebnickiej w dawnej świetlicy akademika i
czym innym była Łaźnia czy Instytut Sztuki Wyspa itd. Wynikało to z umiejętności wpasowania
się w te nieciągłe i często krótkotrwałe fragmenty rzeczywistości, która w różnych okresach z
różnych powodów trzeszczała.
MI: Czy w tym wszystkim było miejsce na uwrażliwienie na zmianę społeczną?
ASZ: Gdy pierwszy raz badałam archiwum wyspy w 95 nie natrafiłam na takie dokumenty.
Środowisko, które wykorzystuje jedynie szczeliny w istniejącym systemie musi sobie coś
stworzyć, ale ponieważ działali głównie na zewnątrz, w otwartej przestrzeni i to w dużej skali,
bardzo szybko uświadomili sobie, że ten komunikat nie jest komunikatem wsobnym, że on
działa dużo szerzej niż można było się spodziewać. Były też bardzo silne tendencje
anarchistyczne w Gdańsku i był cały ruch TotArt, który działał innymi narzędziami. Ale oni
(TotArt) działali głównie gdzie indziej, byli to też ludzie inaczej wykształceni, głównie z
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polonistyki, poeci i okolice, więc ich komunikat szedł inną stroną.

Po pierwsze szli przez

Brulion, a po drugie przez działania typowo performatywne w różnych dziwnych miejscach typu
psychiatryki, świetlice itd. Natomiast Wyspa robiła wystawy w plenerze, ale również były
działania performatywne. Gdy spojrzysz na to co robił Kowalczyk, to były bardzo efemeryczne
rzeczy, np. rysunek z desek który można było zobaczyć tylko z samolotu, odległego bastionu
lub z wysokiego budynku. Czy też rysunek na śniegu. To nie była sztuka nastawiona na
przetrwanie, była bardzo nierynkowa (rynku ponadto nie było), niemożliwa do przeniesienia w
inne miejsce, dziś istnieje tylko jako dokumentacja. Prawie żaden z artystów związanych z
Wyspą nie wszedł na rynek, ten rodzaj oporu przeciw komercjalizacji sztuki był bardzo silny.
Potrzeby komercjalizacji jakby w ogóle nie było, nie było rynku, narzędzi, galerii ani instytucji, na
której można by było się oprzeć. Niemniej posiadali wyrazisty profil i wielką skuteczność, to
środowisko wygenerowało ostatecznie dwie instytucje, czyli Łaźnię i Instytut Sztuki Wyspa, który
istniał ponad 12 lat a Łaźnia już ponad ćwierć wieku. I okazało się, że to są rzeczy niesłychanie
trwałe jak na coś co jak się wydawało, nie ma podstaw, przyszłości i pieniędzy.
MI: A jak wyglądała sprawa na początku lat 90, tzn. jak została przyjęta cała zmiana, która się
wtedy dokonywała. Przecież to był potężny przemysł stoczniowy, który wówczas zaczął się
chwiać.
ASZ: Tak, ale stocznia tak naprawdę upadła w roku 96, wtedy została sprywatyzowana a na
część

terenów

weszły

międzynarodowe

fundusze

inwestycyjne.

Podczas

nominalnie

lewicowych rządów (SLD-PSL), była wdrażana ta cała rewanżystowska strategia wobec stoczni,
chyba jednak nie chciano dopuścić, żeby stocznia przetrwała. Potem cała historia Szlanty1 i
prywatnej własności stoczni była rodzajem zemsty na przedsiębiorstwie, które niosło w sobie
wielką siłę symboliczną i polityczną. Było za dużo zmian rządów, zbyt mała stabilność, zbyt
wiele wewnętrznych kłopotów i zewnętrznych okoliczności. Upadek stoczni nie tyle jest
wynikiem

jakiejś

dekoniunktury

przemysłu

stoczniowego,

na

to

złożyło

się

wiele

pozaekonomicznych czynników. Rozmawiałam kiedyś o tym z Allanem Sekulą, który próbował
jakoś naszkicować te wszystkie fluktuacje wpływające na przemysł stoczniowy.
MI: Przemysł stoczniowy chyba jest najbardziej podatny na zmiany wynikające z globalizacji,
wymaga

największego

wsparcia,

bardzo

długookresowego

planowania

strategicznego,

liczonego w dekadach, a na początku lat 90...
ASZ: … niczego nie można było zaplanować.
MI: Tak, ale nikt nie miał tej świadomości, że prawdziwy wróg stoczni polskich siedzi w takiej
Korei.
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ASZ: Tak i te statki z Gdańska po swojej długiej służbie były cięte na żyletki w Indiach. Pracę na
ten temat zrobili Michał Szlaga i Max Cegielski. Stocznia nagle straciła znaczenie.
MI: Z jednej strony były rządy postkomunistyczne, które miały strategię rewanżystowską a z
drugiej strony był Tadeusz Syryjczyk, który mówił, że najlepszą polityką przemysłową jest jej
brak. Jeszcze huty czy kopalnie były mniej czułe, na brak myślenia strategicznego, natomiast
stocznia była pierwszą ofiarą, bo to jest przemysł, który zawsze umiera w rękach prywatnych.
ASZ: A on musi mieć gwarancje państwowe, bo stocznia upadła przede wszystkim dlatego, że
właściciel nie dostał publicznego poręczenia niezbędnego dla otrzymania kredytu, a brak
kredytu uniemożliwiał finansowanie chociażby materiałów i podwykonawców, więc nastąpił efekt
domina. Jednocześnie były te wszystkie dramaty, że sprowadza się jakiś milionerów, żeby
wykupywali, a obok się jakieś cegiełki robi dla drobnych udziałowców, głownie pracowników.
Były tysiące pomysłów i mnóstwo energii różnych ludzi, natomiast nie było rzeczywistego
planowania przyszłości stoczni i to po prostu musiało się źle skończyć.
MI: Można by napisać historię neoliberalizmu w Europie na przykładzie stoczni. Jak patrzysz na
teledyski puszczane MTV z początku lat 80, w wielu przypadkach są one kręcone w
opuszczonych przestrzeniach poprzemysłowych często stoczniowych i ta estetyka pojawia się
dokładnie w momencie, gdy zostaje wdrożona polityka thatcherystowska.
ASZ: I eksploatowanie wizualne krajobrazu poprzemysłowego staje się to możliwe, bo
wcześniej nie było dostępu.

To były zamknięte zakłady pracy, gdzie trzeba było mieć

przepustkę. Kiedy weszliśmy na teren stoczni we wczesnych latach 2000, mieliśmy świadomość
tego, że nasza obecność tam jest możliwa tylko dlatego, że stocznia jest ofiarą neoliberalnej
ekonomii i różnych machinacji biurokratycznych. Ja zajęłam się tym na poważnie w 2004 roku,
ale wcześniej robiłam wystawę Drogi do wolności w roku 2000 i to był mój drugi kontakt ze
stocznią. Pierwszy był w 97, kiedy asystowałam niemieckiej artystce, robiącej zdjęcia
robotnikom, to było wówczas zupełnie inne miejsce niż to które zobaczyłam 3 lata później. Po
pewnym czasie mieliśmy świadomość, że tej sytuacji dałoby się uniknąć i że tym ludziom
naprawdę stała się krzywda. To co nastąpiło nie było efektem oczywistych, nieuniknionych
procesów.
MI: Kiedy w tym środowisku pojawia się świadomość istotności tematu jakim jest transformacja?
Kiedy to staje się widoczne? Bo mam w pamięci relacje Jacka Niegody o tym, że artyści nie
czuli nic wspólnego ze stoczniowcami na przełomie lat 9,, chociażby z tego powodu, że dzieliła
ich potężna różnica dochodowa. Stoczniowcy w przeciwieństwie do artystów byli naprawdę
członkami klasy średniej

120

ASZ: Tak, oni byli niegdyś uprzywilejowani, taką grupą byli również górnicy i hutnicy. Dziś
trochę wysiłku wymaga przypomnienie sobie tej ogromnej maszyny przemysłowej, dysponującej
infrastrukturą zawierającą prawie wszystko, co potrzebne. Stocznia miała np. swój basen do
rehabilitacji, szpital, był klub sportowy Stoczniowiec, szkoła, w której później był ISW.
Oglądałam podobne fabryki we Francji, gdzie nie było żadnej różnicy w jakości zaplecza, może
poza jakością zaprojektowanej przestrzeni. Więc to jest prawda, że stoczniowiec to był ktoś.
Nawet później, gdy powstawała praca Grzegorza Klamana RobotNikt, na Alternativa w 2011
roku, to on robił wywiady z robotnikami z punktu widzenia czasu, który oni spędzali w stoczni. W
tych opowieściach mówili, że stocznia była ważniejsza niż rodzina, żona, że one były zazdrosne
o stocznię. Poczucie brania udziału w czymś bardzo ważnym było tak silne. I to nie tylko
dlatego, że to była ta legendarna stocznia, w której się zadziała Solidarność, ale też dlatego że
to jest ten wspaniały zakład pracy który robi te wybitne statki, że to są fachowcy mający
przyzwoite warunki pracy, a to daje wielkie poczucie wspólnoty.
Pisałam o tym zbliżaniu się do stoczni i stoczniowców w artykule „O potrzebie własnego młotka”
dotyczącym projektu, który zrobiliśmy na pierwszą wystawę „BHP” (2004) w ISW. Sprowadziłam
wtedy artystów z Krakowa, niegdyś ze Stowarzyszenia Ośrodek Zdrowia, oni wtedy nazywali się
już Fundacja 36,6. Romek Dziadkiewicz, Janek Simon, Janek Sowa, Zorka Wollny. Z daleka,
ale bardzo bacznie obserwowałam co oni robią i uznałam, że muszę ich zaprosić, ponieważ
chciałam, by włączyli się w bezpośrednią współpracę z robotnikami. Sprawy jednak potoczyły
się inaczej.
MI: Zorka Wollny zrobiła wtedy Piosenkę przy pracy ...
ASZ: Tak, jej pierwszą wersję. Rozbudowana została zrealizowana w 2011 roku.

Roman

Dziadkiewicz rozpoczął w ramach BHP Warsztaty nicnierobienia, to był też drugi raz gdy był
ogłoszony jego Manifest Nicnierobienia. Janek Simon zaproponował wówczas coś co się
nazywało 6-dniowy tydzień. Zrobił zegar, który pokazywał 14 godzin i cała ta grupa osób, które
mieszkały wtedy w Wyspie na poddaszu zaczęła żyć według doby 28 godzinnej. Co oznacza, że
wszystko im się przesuwało, czyli jak my szliśmy do domu to oni się budzili i jedli śniadanie. Ja
czasem siedziałam do 6 rano i wychodząc o tej godzinie z Wyspy mijałam robotników, którzy
szli na poranną zmianę. Oni tak naprawdę zrobili projekt bardzo konceptualny i dośrodkowy,
poza tymi warsztatami Zorki nie było niczego zrobionego z rzeczywistością stoczni. I nagle się
okazało, że dla mnie to był najważniejszy projekt w tej wystawie. Zrozumiałam, że działania ze
stocznią, z tym kontekstem, powinny opierać się na wspólnocie, która jest przede wszystkim
wspólnotą czasu a nie miejsca.
fordystowskim

Robotnicy pracowali na 3 zmiany w takim klasycznym

systemie pracy, artyści funkcjonowali według swojego czasu, który był ich
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czasem wymyślonym, konceptualnym, my zaś, organizatorzy, pracowaliśmy w tym czasie, który
dziś nazwalibyśmy czasem prekarnym. Czyli pracowaliśmy wtedy tak, kiedy było trzeba i ile było
trzeba, głównie ponad normę. Bez wynagrodzenia. W nielimitowanym wymiarze. Nagle się
okazało, że my możemy się tylko minąć. A nie możemy się spotkać.
MI: Co z tego wynikło?
ASZ: To było niesamowicie otwierająca sytuacja, wiedziałam, że to co musimy zrobić, to
wyprodukować wspólny czas. Nie tyle chodzi o przebywanie na tym samym terenie, ale przede
wszystkim znalezienie czasu, Czy raczej tej szczeliny w czasie, która może być wspólną dla
ludzi żyjących zupełnie inaczej w innym rytmie, innej formie organizacji pracy i czasu wolnego.
Nawet jeśli pracuję w polu sztuki, to pracuję inaczej niż artyści i moja praca poddawana jest
innym reżimom, bo np. rytm wyznaczany jest przez jakieś terminy, biurokrację, plan produkcji
czy inne obowiązki. Zaczęliśmy rozumieć relacje i tarcia pomiędzy sytuacją ekonomiczną
stoczni, czy organizacyjną, czy jakąś strategiczną a sytuacją polityczną, pomiędzy różnymi
warstwami tego jak stocznia może być interpretowana. Czyli warstwa symboliczna i społeczna.
Kluczem do stworzenia programu Wyspy, w czasach gdy pracowaliśmy w stoczni, było to, że
dla mnie najważniejsze były tak naprawdę relacje i ludzie którzy otwierali dla nas tę stocznię. To
byli stoczniowcy, różni działacze związkowi czy pani, która opiekowała się pomnikiem i bramą i
siedziała w tym kiosku, czyli ludzie, którzy tak naprawdę byli gospodarzami miejsca i pomagali
zrozumieć ten kontekst a jednocześnie nas legitymizowali, dając kawałek swojego terytorium.
Bardzo mi zależało na tym, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której my coś zabieramy,
chciałam raczej pracować w atmosferze wypracowanego przyzwolenia, wzajemnej ciekawości.
MI: To jest wielki problem wielu projektów robionych w przestrzeni miejskiej, że spadają jak
UFO i rozjeżdżają ludzi, konteksty
ASZ: Tak i to było niesłychanie ważne, żeby tak się nie stało. Muszę przyznać, że otrzymaliśmy
z ich strony pomoc, pomimo, że ludzie stoczni przeczuwali przecież, że obecność artystów i
projektów kulturalnych, jest raczej zapowiedzią końca tego miejsca.
MI: To była świadomość, czy bardziej taka intuicja?
ASZ: Tak, oni pewnie nie wiedzieli, że artyści są zapowiedzią jakiejś tam gentryfikacji, nie było
jeszcze takiego języka w powszechnym obiegu, ale wiedzieli co powinno tam być. Że tam
powinna być stocznia. Więc na zdrowy rozum pojawienie się artystów musiało być przejawem
jakiegoś innego planu, innej intencji, nadchodzącej deindustrializacji.
MI: To degradacja
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ASZ: Tak! W pewnym sensie była to degradacja, bo za tym nie szła oferta innej pracy,
możliwość szkolenia czy przebranżowienie. Pozostawało kurczowe trzymanie się i bronienie
resztek, które trwa do dzisiaj. Pamiętam, że moi koledzy z Kolonii Artystów robili performance,
mogące szokować ludzi tradycyjnie zapatrujących się na kulturę i obyczajność.

A jednak

wygrywała ciekawość. Dla mnie to była lekcja współistnienia ze społecznością, której problemy i
tragedię coraz bardziej rozumiesz, a z której poglądami politycznymi kompletnie się nie
utożsamiasz. To właśnie oznacza być razem. Pamiętajmy, że ruch Solidarności umocnił
warstwę symboliczną i model współnoty poprzez

mocne zakorzenienie w obrzędowości

chrześcijańskiej w określonej performatyce gestów i obrazów, choć w momencie powstawania
nie był to ruch ideowo jednorodny i jednoznaczny.
MI: Ale to jest taka praca poniżej języka
ASZ: Tak, taka bardzo obrzędowa, wizualna, przypomnij sobie te wszystkie gesty wykonywane
przez Wałęsę w odniesieniu do ikonografii chrześcijańskiej, księdza Jankowskiego, te wszystkie
modlitwy o obrazy tłumu. Bardzo wielu dziennikarzy przyjeżdżających zza granicy nie mogło
zrozumieć tego, że Solidarność próbowała na samym początku być nieideologicznym ruchem,
który był oparty na potrzebie przyzwoitości, pracy i godności. Narracja robotniczo-chłopska
wyczerpała się i w to opuszczone miejsce weszła religijność.
MI: Tam byłoteż sporo takiego syndykalistycznego myślenia
ASZ: Tak i to widać też właśnie w tekście „Wydarzenie w zamrażarce. Karnawał Solidarności
(1980-81) jako eksplozja wyobraźni politycznej” Janka Sowy, Kuby Majmurka i Kuby Mikurdy.
Autorzy bardzo ciekawie analizują dokumenty z pierwszego zjazdu Solidarności, i to w jaki
sposób robotnicy rzeczywiście chcieli zostać właścicielami środków produkcji. Klasyczny
moment, w którym uświadomili sobie to, że chcieli sami produkować statki, bo wiedzieli, jak to
robić i jak to zracjonalizować. Jak to zorganizować, żeby osiągać lepsze wyniki ekonomiczne.
To była wiedza wynikająca z tego miejsca i z tego praktycznego doświadczenia. Przekonuje
mnie argumentacja autorów, że drogę do wprowadzenia neoliberalnego porządku w Polsce
otworzył stan wojenny, który poprzez wyłączenie z obiegu postaci intelektualnie ważnych dla
ruchu wykluczył z Solidarności myślenie syndykalistyczne i ich obiecujący koncepcje ekonomii
społecznej.
MI: To nie były rzeczy wówczas radykalne, bo myślenie w kategoriach syndykalistycznych
wisiało w powietrzu, przejmowanie środków produkcji było postulatem poważnie dyskutowanym
w takiej Szwecji, Włoszech czy Francji jeszcze dekadę wcześniej. Z obecnego punktu
historycznego wygląda to trochę kosmicznie
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ASZ: Dzisiaj mówimy z perspektywy naszej dzisiejszej wiedzy, ale wtedy ludzie szukali
optymalnego rozwiązania i było blisko jego realizacji, ale jak wiemy stan wojenny położył kres
tym planom. Solidarność nie chciała obalać komuny, chodziło o to żeby mieć pracę, godną
płacę, żeby być dobrze traktowanym. Pojawienie się pewnych postulatów politycznych było
wtórne. I wynikało z zaangażowania intelektualistów w negocjacje. Dziś wiemy, że ceną
politycznej wolności było utracenie zabezpieczenie socjalnego i gwarancji zatrudnienia.
MI: Ten wymiar przechwycenia ruchu przez symbolikę katolicką, w sumie przez formę
instytucjonalną był o tyle usprawiedliwiony, że w połowie lat 80 wychodzi encyklika Laborem
Exercens, która w mojej opinii sytuuje kościół jednak po stronie kapitału. W tym samym czasie,
krótko po stanie wojennym, trwa wielki konflikt górników z rządem Wielkiej Brytanii, a Wojtyła
pisząc o pracy, w żaden sposób nie stawia siebie po ich stronie. Wie, że musi zachować
dystans pokazujący, że nie jest przeciwko robotnikom w Polsce, której na pewno szczerze
kibicował. Natomiast jeśli zrekonstruujemy ten tekst poprzez pryzmat konfliktu pracy z
kapitałem, to kościół zdecydowanie nie stał po stronie społecznej. Etyka chrześcijańska pracy
opiera się na koszmarnym założeniu o indywidualnym wymiarze etycznym pracy, który jest
uderzająco neoliberalny
ASZ: Tak, myślę, że w pewnym sensie kościół tego potrzebuje, bo kościół potrzebuje ludzi
uległych.

Kapitalizm

produkuje

uległość

i

potrzebę

pocieszenia

–

to

rynek

dla

zinstytucjonalizowanej posługi religijnej.
MI: Solidarność jako wielki ruch związkowy burzyła tę asymetrię. I mimo, że to działo się w
czasach PRL-u, to był konflikt pomiędzy pracą a kapitałem
ASZ: Tak, tylko że miało to ten wymiar obalania systemu, poza tym wiemy, że kościół miał swój
problem z systemem komunistycznym
MI: Z którym się podzielił władzą trochę.
ASZ: Tak
MI: Jak się zestawi np. z rokiem 56 w Poznaniu to jest ciekawe, że np. rok 56 w Poznaniu został
wtórnie opowiedziany przez pryzmat języka bogojczyźnianego, katolickiego, natomiast był to
protest stricte robotniczy. Nie było ani jednego postulatu, który dałoby się podczepić pod
kulturowy katolicyzm. Ta historia się powtarza: robotnicze postulaty, bardzo silna przemocowa
odpowiedź i wtórne zawłaszczanie tej historii. Sierpień 80 roku był jednak klęską w tym sensie,
że został tak łatwo przechwycony
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ASZ: W niesamowitym tempie został też medialnie skonsumowany. Teraz jak popatrzysz na te
obrazy, w jaki sposób to zostało sfilmowane i sfotografowane, umocnione medialnie czy
muzealnie to widać wyraźnie, jaka jest dominanta a jak wiemy nie było to tak jednowymiarowe.
Gdy w 2005 r. robiłam wystawę Strażnicy Doków, zaprosiłam artystę z Berlina Rene Luecka,
który zrobił instalację „Himalaya Bahn”, będącą powidokiem estrad budowanych na koncerty
rockowe odbywające się pod hasłem „Rock przeciwko prawicy” organizowane przez
zachodnioniemieckie związki zawodowe w latach 80. To był cykl imprez, w których lewica
związkowa wspierała głównie ruchy emancypacyjne kobiet i społeczności LGBT. Związki
zawodowe łączyły się w jedno i wspierały grupy najbardziej wykluczone wówczas w niemieckim
społeczeństwie. Rene zrobił to z pełną premedytacją, celowo, bo miał świadomość, że w Polsce
było wręcz przeciwnie - wokół Solidarności oblepiły się najbardziej konserwatywne poglądy
społeczne i obyczajowe, które uniemożliwiają walkę czy nawet dyskusję o prawach kobiet czy
mniejszości seksualnych. Muzyka rockowa w Niemczech miała być nośnikiem tworzenia więzi
pomiędzy wszystkimi wykluczonymi.
MI: Jak rozpoznawali siebie artyści na początku lat 90? Czy uważali się za część inteligencji,
tzn. ten etos inteligencki był strasznie silny w PRL-u, bo inteligencja to była taka klasa średnia
bez własności, to się potem chyba rozpłynęło.
ASZ: Ci których znałam, z którymi pracowałam to przede wszystkim identyfikowali się jako
artyści, bardzo mało było wśród nich dzieci z rodzin „inteligenckich”, właściwie był tylko jeden
chłopak - syn lekarza. To byli ludzie, którzy przyjechali z małych środowisk, wcześniej chodzili
do liceów plastycznych, a potem trafiali na akademię z ideą robienia sztuki. Rzeczywiście ich
interesowało to, żeby być częścią sztuki jako odrębnego pola. To nie było myślenie klasowe,
raczej rodzaj idealizmu w rozumieniu roli sztuki.
MI: Kontekst ich wejścia do zawodu musiał być klasowy, bo z badań Fabryka Sztuki
przeprowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy wynika, że obecnie wejście do zawodu
związanego ze sztuką, ma bardzo silny kontekst klasowy. To po prostu jest zabawa dla ludzi z
klasy średniej i wyższej.
ASZ: Bo nie daje pracy. Ale wtedy społeczeństwo nie było aż tak ekonomicznie rozwarstwione.
MI: Tak. Teraz to o czym mówisz jest całkowitym przeciwieństwem, że sztuka całkiem niedawno
była zajęciem klasowo inkluzywnym.
ASZ: Pamiętajmy też o punktach za pochodzenie, które dziś obśmiewa się, ale dzięki nim studia
skończyły, także artystyczne i humanistyczne, dzieci chłopów i robotników, które stały się

125

niekiedy wybitnymi twórcami i naukowcami. Pochodzenie nie było absolutnie definiujące, nie
trzeba też było stawać przed jakimiś dramatycznymi wyborami. Chodziło przede wszystkim o to
żeby nie dać się uwikłać w rozmaite pułapki, które system zastawiał na ludzi utalentowanych.
Lata 80 oczywiście wzmocniły potrzebę niezależności i najmłodsza generacja, która nie
korzystała z przywilejów publicznych zleceń i zakupów miała już całkowicie odmienne poglądy.
Stąd samoorganizacja, zwrot ku materiałom odzyskanym, efemerom, ciału jako medium. To
samo środowisko potem świadomie chciało się uwikłać w rzeczywistość, bo uwarunkowania
systemowe zmieniły się. Na przykład założenie organizacji, najpierw Fundacji Otwarta Atelier,
która upadła w wyniku konfliktu wewnętrznego potem Fundacji Wyspa Progress - czyli kolejno
rok 92 i 94 - to jest wyjście z podziemia. Zmieniła się sytuacja, jest kontekst demokratyczny. Nie
siedzimy już w krzakach i ruinach. Teraz wymagamy od „naszej” władzy, tzn. składamy wnioski
o pieniądze, jesteśmy obywatelami tego kraju i mamy prawo do tego. Stajemy się podatnikami i
obywatelami. To jest kompletna zmiana uwarunkowań.
MI: A czy po drugiej stronie był ktoś kto potrafił te wnioski przeczytać?
ASZ: Jak najbardziej, w Ministerstwie pracowało wiele kompetentnych osób, ale wtedy nie było
konkursów grantowych, więc jak miałeś pomysł to pisałeś. Bardzo dobrze wspominam ten
okres, bo to szło całkiem szybko. Składam projekt, potem dzwonił telefon i dowiadywałam się,
że jest bardzo ciekawy i ok. Wtedy u władzy byli neoliberałowie
MI: czy może jeszcze liberałowie…
ASZ: No tak…prawda. Mieli też bardzo liberalny stosunek do kultury. Czyli jeśli są jacyś ludzie
aktywni, którzy robią coś fajnego to w związku z tym powinni dostać na to pieniądze. I dokładnie
na podstawie tych samych poglądów, część tych liberałów gdańskich broniła mnie, kiedy
miałam problemy z programem Łaźni. Uważali, że skoro instytucje prowadzą fachowcy, którzy
wiedzą co robią i robią to dobrze, mają odzew medialny i publiczność, nie należy im
przeszkadzać. Istniała wiara w wiedzę ekspercką i w to, że w ten sposób demokracja sama się
kręci. Jak dziś już wiemy, sama się na pewno nie kręci.
MI: Ci sami ludzie prawie dwie dekady później instalowali całkowicie inne, technokratyczne
podejście
ASZ: To był ewidentnie okres zachłyśnięcia się nową sytuacją, w której nie ma cenzury,
otwierają się nowe możliwości. Decyzje o przyznaniu pieniędzy nie zależały od żadnych
układów towarzyskich czy innych, bo one się jeszcze nie wykształciły a procedur selekcyjnych
jeszcze nie było. Nie byliśmy jakoś zlinkowani z władzą, ale mimo to nie było atmosfery
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podejrzliwości i braku zaufania do ludzi kultury i pewne rzeczy po prostu się działy. Nie chodziło
o jakieś wielkie kwoty, ale publiczne środki pozwalały na realizację wielu pomysłów. Nie było też
wymogu drobiazgowego aktualizowania złożonych budżetów, ograniczeń tego, jakie koszty i
kiedy mogą być poniesione i skrupulatnego systemu rozliczeń, podważającego faktycznie
poniesione na projekt wydatki. Ta kultura kontroli przyszła zdecydowanie później. Wówczas
demokracja była rozumiana w duchu naiwnie rozumianego twórczego indywidualizmu – to na
krótką metę faktycznie jakoś działało. Po kilka latach zrobiło się jasne, że wiele mechanizmów
określających życie zbiorowości nie napędza się samo z siebie i wymaga dużej uwagi i
transparentności, ale po drodze coś utraciliśmy – spontaniczność kultury - otrzymując w zamian
rozbudowaną proceduralność.
MI: To był pierwszy trochę heroiczny, ale też mocno niewinny okres transformacji, potem można
wskazać na kolejny naznaczony zdecydowanie mniejszym entuzjazmem etap związany z
penetracją wielkiego kapitału. To rozpoczyna się z latami 2000.
ASZ: Pojawili się nieobecni wcześniej gracze, którzy wykorzystali to, że wiele elementów
układanki znajdowało się w stanie nieważkości.
MI: W latach 90 deweloperzy to byli chałupnicy, często dokładający do interesu. Podobnie było
z systemem bankowym – ani poważnych depozytów, ani poważnych klientów z długimi
zobowiązaniami, nieco egzotyczny pieniądz. Potem wchodzą gracze już z innej ligi –
deweloperzy prujący miasta i bankierzy szeroko udzielający kredytów hipotecznych. Do tego
dochodzi masowa budowa centrów handlowych, które z miejsca rozjeżdżają drobny handel.
ASZ: Skala i tempo są niewyobrażalne. Czuć wtedy klimat XIX wiecznego kapitalizmu, trochę z
jak z Emila Zoli
MI: I mamy do czynienia z drugą falą deklasacji społecznej. Dotyka ona tym razem ludzi, którzy
przez pierwsze prawie półtorej dekady transformacji żyli w przekonaniu, że są jej
beneficjentami. Często byli to też robotnicy i pracownicy upadłych zakładów, szczególnie w
dużych miastach, którzy dość dobrze odnaleźli jako drobni i średni przedsiębiorcy.
ASZ: To jeden z największych paradoksów polskiej transformacji. Piekielny to pomysł
utożsamianie demokracji z neoliberalnym kapitalizmem. Mamy na razie raczej cząstkową
świadomość tego jak bardzo zostaliśmy wtłoczeni w relację sieciową, gdzie zależność od
dużego kapitału okazuje się być czymś nieuniknionym. Przykład długofalowych konsekwencji
korzystania z kredytów hipotecznych doskonale to obrazuje.
MI: Zmierzam do tego, że ta w tym samym czasie poważna zmiana staje się też udziałem
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sektora kultury. Mamy do czynienia z profesjonalizacją wielu dotychczas nieuporządkowanych
aktywności, wdrożeniem systemu grantowego. Organizacja sfery kultury i relacje pracy ulegają
wyraźnej zmianie
ASZ: Poza profesjonalizacją, mamy też do czynienia z odcięciem od finansowania wielu
rozproszonych inicjatyw, dla których te nowe rygory okazują się być nie do udźwignięcia
finansowego i administracyjnego. Kończy się sympatyczny okres, w którym dobry pomysł i
minimalne niezbędne doświadczenie wystarczają do realizacji projektów. Pojawiają się więksi
gracze, którzy obsługują mniejsze podmioty. Wszystko coraz bardziej się komplikuje.
MI: Dla mnie proces transformacji kończy się w właśnie z dekadą lat 2000, kiedy
urzeczywistniamy, z typowo peryferyjnym opóźnieniem aktualną formę kapitalizmu. Już niczego
nie musimy doganiać, bo zasadniczo nasze problemy są efektem podobnych błędów jak te,
które popełniano w miejscach, do których standardów aspirowaliśmy.
ASZ: Pamiętam takie przebłyski, kiedy już za urzędowania Izabeli Cywińskiej w Ministerstwie
Kultury i Sztuki próbowano wdrożyć projekt zrównujący czynsze w lokalach wynajmowanych na
pracownie artystyczne z czynszami rzemieślników za lokale użytkowe. Pomysł, by artystów
traktować jak przedsiębiorców już wtedy był obecny. Podobnym przykładem jest stopniowa
komercjalizacja teatrów, wprowadzanie miar ilościowych dotyczących np. rozliczania frekwencji i
wpływów z biletów – rzeczy, które wcześniej były nie do pomyślenia. Jednocześnie całkowicie
brakowało myślenia o konieczności ochrony miejsc, gdzie ma miejsce eksperyment, gdzie
czasami trzeba się liczyć z podwyższonym ryzykiem artystycznym. To wszystko zaczynało być
podporządkowywane efektywności machiny biurokratyczno-marketingowej. Takie odcinanie od
tego co jest często najciekawsze w żywej kulturze. Z drugiej strony działanie w kategoriach
rozwoju imitacyjnego w dalszym ciągu ma się świetnie i ciągle wymaga konsekwentnej
demaskacji, również w tej branży. Doskonałym przykładem są regionalne kolekcje sztuki
współczesnej, które w najlepszej wierze wzorowano na rozwiązaniach francuskich z lat 80.
problem w tym, że nawet Francuzi nie są obecnie do nich przekonani i poddają je bardzo
mocnej krytyce. Są bardzo zaskoczeni jak dowiadują się, że ktoś uznał je za rozwiązanie warte
powielenia.
MI: Bardzo mnie interesuje, i to będzie ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć – jak ten
ostatni etap zmian zmienił świadomość ludzi sztuki?
Wielkim problemem jest kwestia możliwości strukturalnego działania, także poza publicznymi
instytucjami w kulturze. Jak pamiętamy specyfika ograniczeń finansowania organizacji
pozarządowych, brak rzeczywistego zaangażowania środków prywatnych w finansowanie
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nowych, eksperymentalnych inicjatyw a jednocześnie nowe sposoby na pomiary sukcesu w
sztuce, algorytmy i kwoty uzależniają nas od czynników całkowicie innych od tych, które
definiowały życie ludzi sztuki 20 czy 30 lat temu. Twardo uderzyliśmy o neoliberalny beton, po
tym jak uwierzyliśmy, że niezależność lat 80 można za dotknięciem różdżki czarodziejskiej
przekształcić w model pozarządowy i przetrwać w takich uwarunkowaniach ekonomicznych i
politycznych, z jakimi mamy do czynienia. Nastąpiło silne przetasowanie, wynikające z
profesjonalizacji instytucji świata sztuki, ale jednocześnie artyści i wszyscy inni nieetatowi
pracownicy pola sztuki nie mogą, ze względu na specyfikę swojej pracy, konkurować na rynku w
sposób taki, jak to rozumie neoliberalna ekonomia. Tak zwane przemysły kreatywne też bardzo
mocno ograniczają definicję kreatywności. Ma ona głównie wyraz policzalny. Monetarny - i to
jest pogląd, nad którego podważeniem powinniśmy pracować Aktualne formy walki o godne
wynagradzanie artystów, o przestrzeganie praw autorskich, o zabezpieczenie socjalne,
wyraźnie wskazują na to, że nastąpił ogromny zwrot świadomościowy i zaczyna przynosić
owoce. Co ciekawe, zaangażowanie polityczne artystów nie maleje, niezależnie od kosztów,
jakie może to spowodować. Myślę, że jesteśmy w punkcie zwrotnym. Coś musi się wydarzyć, co
ureguluje i kwestie socjalne, i ekonomiczne, i te związane z prawem do swobody wypowiedzi.
Dojrzeliśmy do zmiany, bo przez wiele lat pracowaliśmy testując różne modele i doświadczając
rozmaitych zmian dekoracji.
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W objęciach kultury przedsiębiorczości: instytucje sztuki po 1980.
Fragment tekstu pochodzącego z rozdziału piątego książki Chin-Tao Wu
Prywatyzując kulturę – korporacyjne interwencje w świecie sztuki od 1980
roku, Verso 2003.
Tłumaczenie i przypisy: Joanna Figiel
1

With the Government giving less to art and education, somebody’s got to give more. And that
somebody is America’s corporations.

2

Kiedy rząd daje mniej [pieniędzy] na sztukę i edukację, ktoś musi dać więcej. A ten ktoś to
amerykańskie korporacje.

1

W tekście transkryptu z dyskusji słowo ‘korporacja’ pada tylko raz – w relacji do świata sztuki i
instytucji sztuki i kultury w Polsce korporacje, które pojawiły się na dobre pod koniec lat 90-tych. Druga
wzmianka, w tekście Jakubowicza, odnosi się do firmy Amazon i jej działań:
‘Powinniśmy piętnować te instytucje kultury, które – jak Teatr Nowy w Poznaniu –
przyjmują pieniądze lub towary od takich sponsorów jak wyzyskujący pracowników Amazon (firma
starając się ocieplić swój mocno nadszarpnięty wizerunek przekazała teatrowi trzydzieści
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czytników Kindle, zostając w ten sposób „partnerem technologicznym Sceny Debiutów”)
.
Jednocześnie powinniśmy wspierać te instytucje, które – jak Teatr Ósmego Dnia oraz Teatr
Polski w Poznaniu – oddają przestrzeń walczącym pracownikom, organizując z nimi otwarte
spotkania (m.in. właśnie ze związkowcami z Amazona).’
Umieszczenie w monografii przekładu fragmentu książki Chin-tao Wu „Prywatyzując kulturę –
korporacyjne interwencje w świecie sztuki od 1980 roku” ma na celu pokazanie odmiennej perspektywy na
postępujące zaangażowanie świata biznesu w świat sztuki i kultury. Procesy opisane przez Wu odbywaja
się równolegle do tych opisywanych w kontekście Polski przez uczestników konferencji. Bez sensu jest
porównywać skale działań korporacji Philip Morris czy BP w USA i Anglii do skali zaangażowania np. firmy
Amazon w Teatrze (mocno śmieszną jest w tej skali liczba przekazanych czytników która wywołała
sprzeciw). Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, ze chociaż mamy rok 2017, a Polska zdaje się jak
najbardziej podążać za anglosaskim modelem neoliberalnym, to z dyskusji i artykułów wynika, że
korporacje w Polsce po prostu nie są zainteresowane systematycznym budowaniem swojego kapitału
kulturowego – który później mógłby zostać przekształcony w już bardziej konkretny kapitał polityczny i
zapewnić, np. silniejsza pozycję w dyskusjach politycznych czy nawet ulgi gospodarcze – w oparciu o
poważne i długotrwałe zaangażowanie w relacje ze światem sztuki. Z czego to wynika? Jak pisze Anna
Rogozinska, w kontekście Polski, zaangażowanie to można scharakteryzować jako ‘bezpieczne,’
zwłaszcza że oficjalny model pozwalający na łączenie polityki gospodarczej z kulturalną nie został jeszcze
wypracowany, brak tez tradycji tego typu dzialań.
2

Cytat za specjalnym suplementem promocyjnym Chase Manhattan, ‘American Business and the
Arts’, Forbes, 27 October 1986.
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Podczas ‘ery’ rządów Reagan’a często można było usłyszeć tego typu wypowiedzi, mające na
celu przedstawienie świata biznesu, w oczach opinii publicznej, jako światłego mecenasa sztuki.
Wskazują one na istnienie szerszego zjawiska charakteryzującego dekadę 1980 pod kolejnymi
rządami Reagana i Thatcher – mianowicie, interwencji przedstawicieli biznesu na polu
współczesnej kultury. Nigdy wcześniej świat korporacji w Ameryce i Wielkiej Brytanii nie miał aż
tak dużego wpływu w zakresie kultury wysokiej, gdzie wszelkie zaangażowanie biznesu było
dotychczas traktowane jako nieodpowiednie, jeśli nie całkowicie obce. (if not completely alien //
wyobcowane?)
Ten tekst ma na celu wykreślenia fragmentu małej, ale ważnej części trajektorii ruchu, którego
impuls leżał w polityce wolnego rynku i etosu w trakcie dziesięcioletniej władzy Reagana i
Thatcher: mianowicie, napływu kapitału wielkich korporacji do instytucji sztuk wizualnych.
Przyjrzę się współczesnemu światu sztuki, zbadam, w jaki sposób firmy z powodzeniem
dokonały transformacji muzeów i galerii sztuki w swoje własne maszyny do PR-u [public
relations machines], wykorzystując status społeczny jaki instytucje kulturalne mają w naszym
społeczeństwie i poprzez przejęcie ich funkcji. Z uwagi na zakres mojego eseju, nie jest możliwe,
3

aby omówić wpływ tego fenomenu na polityki publiczne. Jednak warto przypomnieć, że
związek między public policy i sponsoringiem w Wielkiej Brytanii jest tak bliski, że Colin Tweedy,
dyrektor Stowarzyszenia Biznes Sponsoring dla Sztuki (Association of Business Sponsorship for
the Arts - ABSA), posunął się do sugestii, że sponsoring był jednym z filarów Thatcheryzmu.

4

Pod koniec lat osiemdziesiątych, czy w Wielkiej Brytanii czy w Ameryce, muzea sztuki stały się
po prostu kolejnym przyczółkiem public relations / PR-u dla firm. Do dziś żyjemy z
konsekwencjami tego faktu. Po drugiej stronie Atlantyku, samochody marki Lexus były
regularnie wystawiane przed muzeami i salami koncertowymi, takich jak np. Los Angeles
County Museum of Art czy Lincoln Center w Nowym Jorku, podczas gdy w Wielkiej Brytanii,
zarówno Royal Academy i Royal Festival Hall przeistoczyły swoje dziedzińce w salony
samochodowe dla swoich korporacyjnych sponsorów. Następująca w latach osiemdziesiątych
transformacja muzeów sztuki – z dostarczycieli pewnego rodzaju elitarnej kultury w plac zabaw
(oryg. fun palaces?) przeznaczony coraz większemu gronu konsumentów wywodzących się z
klasy średniej – należy więc postrzegać w podwójnej perspektywie polityk rządowych i inicjatyw
biznesowych.
3

Patrz - pełna analiza publicznych polityk kulturalnych za Reagan and Thatcher: Chin-tao Wu,
Privatising Culture: Aspects of Corporate Intervention in Contemporary Art and Art Institutions during the
Reagan and Thatcher Decade, Ph.D. thesis, University of London, 1997.
4
Colin Tweedy, ‘Sponsorship of the Arts—An Outdated Fashion or the Model of the Future?’,
Museum Management and Curatorship, 10, June 1991, str. 161.
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Aby ocenić wpływ kapitału korporacji na praktyki sztuki współczesnej, musimy [teraz] przejść do
zbadania muzeów. Nie mam przez to na myśli, że sztuka współczesna istnieje tylko wewnątrz
muzeów i galerii, ale raczej, że ich struktura instytucjonalna stanowi najbardziej widoczna
przestrzeń [visible site] dla jakiejkolwiek próby zbadania wpływu korporacji.
Lunch z Cézanne-em […]
Program członkostwa dla firm, Tate Corporate Memberiship Programme, oferuje nam wgląd w
mentalność kultury biznesowej. Naśladując podobne systemy amerykańskie, program oferuje
swoim członkom konwencjonalne korzyści, takie jak prywatne oglądanie wystaw i wycieczki dla
pracowników oraz wynajem przestrzeni galerii firmowe imprezy. Podczas gdy amerykańskie
muzea mają szerokie / mniej ekskluzywne [broad-church / tolerancyjne?] podejście do swoich
członków (i znacznie niższe opłaty abonamentowe), Tate stawia na kartę wyłączności,
pobierając subskrypcję wysokości £10,000 rocznie dla członków stowarzyszonych (Associate
Members) i £25,000 dla członków o statusie Partnera (Partner Status) oraz, przede wszystkim,
poprzez ograniczenie członkostwa do około pięćdziesięciu osób. Galeria Tate jest w stanie,
dzięki swojej pozycji na szczycie hierarchii współczesnych galerii sztuki publicznej w Wielkiej
Brytanii, która, jak widzieliśmy, cieszy się artystyczną aura władzy i akceptacji w świadomości
społecznej, skutecznie ‘sprzedawać się’ w ten sposób. Jak zauważył Antony Thorncroft: "Firmy
mogą czuć się bezpiecznie w Tate.'

5

Renting Out the Museum / Wynajmując Muzeum
Znaczenie tego ekskluzywnego, ograniczonego członkostwa - a Tate jest prawdopodobnie
jedyna galeria w świecie zachodnim która taki posiada - może nie być od razu jasne, choćby
dlatego, że ostatecznie pozostaje ono w sprzeczności z wyznawaną chęcią zdobywania
możliwie jak największych kwot pieniędzy. Oczywiście, intencją programu nie jest ustalenie
ceny Tate poza zasięgiem [rynku], ale raczej chęć usytuowania Galerii w określonej niszy
rynkowej. Jak ujął to rzecznik Tate, członkostwo pozwala członkom korporacyjnym „"należeć
"do ekskluzywnego "klubu ", który przede wszystkim daje im wyłączność na możliwość
przyjmowania gości i rozrywki w Galerii.” Ograniczony dostęp gwarantuje, że galeria może
"przynosić prawdziwe i wyjątkowe korzyści" swoim członkom. Jak to ujął anonimowy rozmówca
5

Antony Thorncroft, ‘Contemporary Backers Feel Safe at the Tate Sponsorship’, The Financial
Times, 5 May 1995, str. 15.
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z Tate, " istnieje tylko tyle okazji do rozrywki w danym roku!"
Na przykład, w zamian za £500,000 darowizny od firmy Ernst & Young na hitowa wystawę
Cézanne, Tate gościł ponad czterdzieści wieczornych przyjęć dla klientów i potencjalnych
klientów tej firmy, które wraz z innymi wydarzeniami w ramach sponsoringu kosztowały firmę podobno - kolejne £500,000. Natomiast Frank Saunders, wiceprezes Philip Morris, przyznał w
konferencji na temat biznesu i sztuki, że jedną z zalet sponsorowania wystaw był fakt, że "Jeśli
mamy otwarcie w Waszyngtonie, na przykład, idziemy do Biały Domu, będziemy mieli
6

przywódców Kongresu na eleganckim wernisażu.' . Ironicznie brzmią słowa Thomasa M.
Messer, byłego dyrektora Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, wypowiedziane w 1980 roku
"Nigdy nie wynajęlibyśmy Muzeum'.

7

W tym wszystkim kluczowym słowem jest ‘ekskluzywność.’ Wyłączność. Ale wyłączność od
kogo i dla kogo? Mimo, że "świadczenia pracownicze" to jedna z kategorii wymienionych wśród
korzyści z członkostwa, większość wyłącznego dostępu i usług jest zarezerwowana dla bardzo
małej liczby osób, z czego niektóre korzyści – takie jak np. udział w dorocznym przyjęciu Tate
Gallery Foundation Reception, the Annual Partners Dinner, czy najbardziej pożądane
wydarzenie kalendarza sztuki, Turner Prize Dinner, by wymienić tylko kilka – są przeznaczone
wyłącznie dla Przewodniczącego i Dyrektora Naczelnego oraz gości ich wyboru. Ograniczone
członkostwo korporacyjne służy wiec w ten sposób przekształceniu Tate w kolejny klub dla
wpływowej śmietanki społeczeństwa [high-society club].
"PR-yzacja muzeów sztuki" przez kapitał korporacyjny wyrażona jest jasno poprzez język,
którym teraz posługują się muzea i instytucje sztuki. Metropolitan Museum w broszurze mającej
na celu zwabienie korporacyjnych sponsorów bez ogródek przyznaje: "Sponsorowanie
programów, wystaw i usług stwarza wiele możliwości PR-owych. Taki sponsoring stanowić
może kreatywna i efektywna kosztowo odpowiedź na konkretne cele marketingowe, szczególnie
tam, gdzie relacje międzynarodowe, rządowe, lub konsumenckie stanowią podstawowy
problem.

6
7

8

AMCON Group, Inc., Seminar on Business Support of the Arts, 3 June 1981, New York, str. 59.
Leonard Sloane, ‘Is Big Business a Bonanza for the Arts?’, Artnews, vol. 79, October 1980, str.

115.
8

Cytat za Hans Haacke, ‘Museums, Managers of Consciousness’, w Brian Wallis, ed., Hans
Haacke: Unfinished Business, New York 1986, str. 69–70.
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Tate reklamuje się/ sprzedaje? w podobny, pośredni, powściągliwy sposób:
9

Centralne położenie nad Tamiza, blisko Westminster , czyni Tate Gallery szczególnie
atrakcyjnym miejscem rozrywki dla firm zlokalizowanych w Londynie lub poszukujących
miejsca w centralnym Londynie [...] Elegancki budynek Tate oferuje szereg unikalnych
przestrzeni w których można przyjmować klientów, akcjonariuszy i innych gości
biznesowych. Pomieszczenia te są dostępne wyłącznie dla użytkowników / członków
korporacyjnych i aktualnych sponsorów; Tate Gallery nie wynajmuje swoich budynków
innym organizacjom handlowych / komercyjnym.

10

Urok "bliskiej Westminster" lokalizacji jest wystarczająco oczywisty. W niedawnej publikacji,
Tate nawet chwali się, że cieszy się "reputacja (organizacji) wychodzącej z pomysłowymi
inicjatywami gromadzenia funduszy" która współpracuje "ściśle ze sponsorami, aby jak najlepiej
11

służyć ich gospodarczym interesom.

Ta najemnicza mentalność, oczywiście, nie ogranicza się do Biura Rozwoju; porusza się przez
osmozę do innych aspektów działań muzeum. Na przykład, na konferencji na temat polityki
zakupowej Tate – pod tytułem, o ironio!, "Nowe Kierunki dla Kolekcji Narodowej " – Jeremy
Lewison, zastępca opiekuna kolekcji sztuki nowoczesnej w Tate, nie tylko nazwał marszandów
[oryg. art dealers] "sojusznikami" Tate ("My współpracujemy z dealerami") [oryg. We collaborate
with the dealers], ale również zauważył: "Możesz poszukać zestawów – kup dwie prace,
otrzymaj jedna za darmo, na przykład.”

12

. To the extent that identity is based in the structure of language, the mercenary transformation
of the Tate, and art museums in general, cannot be more spectacularly expressed. How, then, is
the Tate to prove that it is still a public gallery, belonging to the whole nation, and not simply an
agent for big business bent on advancing its capital interests?
Trudno nie dostrzec tu wariacji na temat sprawdzonych sztuczek

stosowanych przez

supermarkety., O ile tożsamość opiera się na strukturze języka, o tyle najemna/sprzedajna
transformacja Tate i muzeów sztuki w ogóle, nie może być już jaśniej zdefiniowana. W jaki wiec
9

Czyli dzielnicy gdzie miesci się parlament. [tlum]
Tate Gallery Corporate Membership Programme, broszura, str. 5.
11
Tate Gallery, Cézanne, London 1996, p. 597.
12
Oryg: „You can look for packages—buy two works and receive one as a gift”. Patrz np. Jeremy
Lewison, ‘New Directions for a National Direction’, Museum Management and Curatorship, 10 June 1991,
str. 201. Commercial art consultants and dealers such as Mary Boone in New York, Sonia Coode-Adams
and Anthony d’Offay Gallery in London are also donors to the Tate Gallery.
10
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sposób Tate może udowodnić, że nadal jest galeria publiczna, należąca do całego narodu, a nie
tylko agentem wielkiego biznesu skupionego na pogłębianiu interesów własnego kapitału?
The Art World Inhales – Świąd sztuki się zaciąga.
Jeśli chodzi o wymiar etyczny działalności muzeów i pytanie w jaki sposób władza jest
przenoszona i przekształcana w demokracji kapitalistycznej, problem sponsorowania /
sponsoringu wydaje się jeszcze bardziej dotkliwy. Muzea sztuki, wraz z innymi organizacjami
świata sztuki, zmagają się w ostatnich latach z etycznymi implikacjami/ konsekwencjami?
przyjmowania pieniędzy od firm przemysłu wyrobów tytoniowych. W Wielkiej Brytanii ta “czarna
lista” obejmuje również przemysł zbrojeniowy i korporacje związane z niektórymi reżimami
politycznymi, takich jak RPA w czasie apartheidu. Kwestia ta pozostawała w dużej mierze
akademicką do czasu publikacji na pierwszej stronie The New York Times, w dniu 5
października 1994 roku, artykułu pod tytułem "Philip Morris calls in IOUs in the Arts". W tym
samym czasie, Rada Miasta Nowy Jork rozważała ustawę wprowadzająca całkowity zakaz
palenia w praktycznie wszystkich miejsca publicznych.

13

W rewanżu, największa na świecie

firma tytoniowa zaszantażowała miasto grożąc przeniesieniem swojej siedziby, gdyby ustawa
przeszła, gdzie indziej, zabierając ze sobą około 2000 pracowników, a przez implikację, swoje
wsparcie dla świata sztuki.

Zastraszające oświadczenie spółki brzmiało: "Jeżeli wsparcie

[finansowe] korporacji, bez względu na przyczynę, miałoby się zmniejszyć, jakość i ilość
wydarzeń tanecznych, teatralnych, muzycznych i wystaw artystycznych oferowanych tutaj może
zostać osłabiona/ucierpieć?.”

14

W obawie przed proponowana ustawa, Philip Morris ponownie ponaglił sponsorowane przez
siebie organizacje sztuki "aby wstawiły się za koncernem u Peter F. Vallone, the City Council
Speaker", głównego proponenta ustawy. Stephanie French, wiceprezes odpowiedzialna za
program kulturalny spółki, podobno nawet odwiedziła Vallone aby odwieść go od poparcia
ustawy. Najwyraźniej, dosłownie przedstawiła konsekwencje jakie ustawa będzie miała dla

13

Paul Goldberger, ‘Philip Morris Calls In IOUs in the Arts’, The New York Times, 5 October 1994,
pp. 1, C14. A similar story was mentioned in passing two days earlier in The New York Observer but it was
too brief to raise any controversy: ‘Philip Morris’ Blackmail Scam’, The New York Observer, 3 October
1994.
14
Cytat za Jeffrey Hogrefe, ‘Second-hand Smoke Hits Arts Angel’, The New York Observer, 17
October 1994.
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dalszego finansowania sztuki przez Philip’a Morris’a.

15

Pomimo wielo-milionowej kampanii

reklamowej firm z branży tytoniowej, Radzie miasta i burmistrzowi Rudolph’owi Giuliani udało
się doprowadzić do wprowadzenia w życie nowego prawa. Weszło ono w życie w dniu 1
stycznia 1995 roku.
Philip Morris jest bardzo wyraźnie obecny w świecie sztuki i żadna z osób związanych z
muzealnictwem badanych przeze mnie w maju 1995 r nie odważyła się mówić o działaniach
firmy. Poprzez wydawanie pieniędzy najszerzej jak to tylko możliwe, jak to robił Philip Morris,
firmy tytoniowe kupowały krytyczne milczenie biurokracji świata sztuki i ich instytucji. Jak na
ironię, to rozmówca z Philip Morris, przyznał, że miała miejsce "rozmowa" między spółką i
najważniejszymi muzeami sztuki w Nowym Jorku. Ich wersja wydarzen był jednak inna od tej
[przedstawianej] w mediach: to Karen Hopkins z Brooklyn Academy of Music 'szalona,
wspaniała, chociaż glupawa, fundraiser-ka/ zbieracz funduszy" jako pierwsza wpadła na pomysł
skontaktowania się z Rada Miejska i przedstawiła go firmie:
„Tak, Stephanie French, być może, udała się do Guggenheim’a, the Met, czterech lub
pięciu z naszych przyjaciół, zadzwoniła do nich i powiedziała: "Jest tak. Jeśli chcecie
zadzwonić do Rady Miejskiej i jesteśmy [PM] dla was ważni, zróbcie to." To było, wiesz,
bardzo powściągliwe, [dotyczyło] czterech lub pięciu głównych instytucji gdzie jesteśmy
w radzie nadzorczej, czy finansujemy je od wielu lat. I to wszystko tak naprawdę w
reakcji na inicjatywę tych organizacji artystycznych. I wiesz, to by było na tyle ... Nigdy
nie było żadnej presji [sic!] ... Nie sądzę, że to była taktyka wywierania ciśnienia. Myślę,
że to fair powiedzieć: tak wygląda sytuacja. Jeśli chcecie cos powiedzieć, możecie ...”
W tym właśnie momencie, upierałabym się, "kapitał kulturowy" zgromadzony przez
korporację jest przekształcany w najbardziej wymierny sposób, w konkretną władzę polityczną
egzekwowaną w służbie korporacyjnych interesów gospodarczych – chociaż w tym przypadku
wysiłek Philip Morris ostatecznie poszedł na marne. Jednak, władza Philip Morris’a w świecie
sztuki nie jest też tak łatwo ograniczona. Chociaż palenie papierosów jako takie jest zakazane w
muzeach, Muzeum Metropolitan pozwoliło koncernowi rozdawać papierosy podczas otwarcia
wystawy Origins of Impressionism [Korzenie Impresjonizmu], na której przygotowanie Philip
Morris podarował $1 milion dolarów. Nawet po wejściu w życie nowego prawa w 1995 roku,
znak w recepcji siedziby firmy, symbolizując ostateczna władze firmy, głosił: "Witamy i palących,
i niepalących." Rzeczywiście, biorąc pod uwagę wielkość firmy i jej wpływowość, budynek Philip
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Morris jest zwolniony z przestrzegania obowiązujących przepisów; rzecznik prasowy firmy
podkreślił, że " [PM] nigdy nie robi nic nielegalnego", ale po prostu "jest poza prawem."
Chociaż muzea sztuki trudno nazwać przestrzeniami radykalnych politycznie rozgrywek, to
zawsze przedstawiały się one, przynajmniej w burżuazyjnej kulturze późnego kapitalizmu, jako
opiekunowie wartości humanistycznych i promowały rolę jaka dzieła sztuki umieszczone pod ich
dachem odgrywają w duchowym wzbogaceniu swoich gości.

Jednak przyjmując pieniądze

koncernów tytoniowych, pomijając nawet zagrożenia związane z paleniem, paradoksalnie,
poprzez swoisty lobbing dla sprawy tytoniu, muzea ‘sprzedają’ swoją misję, która zawsze
przeciez miała służyć "ulepszaniu/wzbogacaniu [wzmacnianiu – life enhancing] życia".
Niewątpliwie, pokazuje to, że kiedy chodzi o kwestie pieniędzy, nawet największe muzeum w
USA nie może pozwolić sobie na jakakolwiek etyczna krytykę. Jak przepraszająco zauważył
jeden z pracowników wyższego szczebla [w the MET]:
„Jako instytucja charytatywna, nie możemy powiedzieć - z pewnością moglibyśmy, ale
nie mamy pieniędzy, żeby powiedzieć - "Nie, nie możemy wziąć waszych pieniędzy ze
względu na to, co robicie." Nie mówimy tak; nie mówimy w ten sposób nikomu.”
Dla porównania, muzea i galerie sztuki publicznej w Wielkiej Brytanii nadal utrzymują, do
pewnego stopnia, poczucie publicznej odpowiedzialności za otrzymywane co roku środki
publiczne. Na przykład, Tate Gallery ma formalną politykę dotyczącą środków pochodzących od
sponsorów:
“Tate nie akceptuje sponsoringu od firm tytoniowych lub firm zbrojeniowych. Sponsoring
od firm alkoholowych nie jest akceptowany w przypadku projektów dot. dzieci i
młodzieży. W przeszłości, Tate nie współpracowała z firmami operującymi w RPA, ale
zakaz ten został odwołany w 1994 roku po zmianach konstytucyjnych w RPA.”
Pytaniem pozostaje kwestia, do jakiego stopnia zasady te są ściśle przestrzegane?
Ostatecznie, kapitał korporacyjnego pod koniec XX wieku jest tak międzynarodowo mobilny, a
jego interesy handlowe są – w efekcie szaleństwa przejęć, fuzji i podziałów jakie miały miejsce
w ciągu ostatnich piętnastu lat – tak dalece zróżnicowane, że zbadanie zmian w jego
charakterze wymagałoby systematycznych i konsekwentnych starań/badań. Co więcej,
polityka/zasady [którymi kierują się muzea i galerie] są określone w sposób umożliwiający
szeroki zakres ich interpretacji. Jak dotąd, najwyraźniej, Tate definiowała znaczenie “business
association” w dosyć pobłażliwy sposób: czyż koncern BP nie był mocno zaangażowany w
południowoafrykańskie przemysły ropy i węgla w tym samym czasie, kiedy galeria otrzymywała
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donacje od firmy?
Entrance Fees / Opłaty za wstęp
Problem sponsoringu międzynarodowych korporacji ma niepokojące konsekwencje dla
przyszłości demokratycznego państwa. Ze względu na ich ogromny kapitał, koncerny mogą
łatwo manewrować pomiędzy wystawami sztuki czy wręcz organizacjami sztuki ponad
granicami państwowymi, wszędzie tam, gdzie dyktują to ich rynki zbytu. Ponadto, przeszłość
czy pochodzenie darczyńców nie zawsze są od razu jasne.
Sprawa sali Nomura [Nomura Room] w Tate i Nomura Securities, największej na świecie firmy
maklerskiej, jest tu dobrym przykładem. Poprzez Międzynarodową Radę Tate Gallery i
przewodniczącego Rady oraz powiernika Galerii, Gilbert ‘a de Botton’a, Nomura Securities
przekazała Tate £1,5 miliona na renowacje jednego z pomieszczeń, później nazwanego na
cześć firmy, Nomura Room.
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Wiadomość o tej rzadkiej szczodrości dotarła do uszu premier Margaret Thatcher, która
pochwaliła firmę: "Cieszę się, że Nomura Securities dają pieniądze na budowę nowej galerii i
mam nadzieję, że inne firmy pójdą ich sladem.'

17

Podczas gdy otwarcie Nomura Room było zaplanowane na początek 1991 roku,

Nomura

International, nowa europejska siedziba firmy i "największym façade-retention scheme w
Europie", zajmująca cały kwartał w City, został otwarty w dniu 31 grudnia 1990 roku przez
Johna Major’a, w ostatni dzień jego pozycji jako kanclerza skarbu. Harmonogram tych dwóch
zdarzeń nie był zwykłym zbiegiem okoliczności. Ponadto, Europejski tour produkcji Royal
National Theatre - Ryszarda III i Króla Leara – sponsorowany przez Nomura na początku 1991
roku z okazji otwarcia nowych siedzib firmy w Pradze i Budapeszcie, w nowej wolnej strefie
ekonomicznej Europy Wschodniej, pokazują, że datki Nomura były częścią szerszej strategii tej
korporacji.
Keith Clarke, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w Nomura zauważył, podczas seminarium,
16

Mary Brandenberg, ‘Sustenance: From the Ciry’, Accountancy, September 1988, str. 69.
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Ibid.
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które odbyło się w siedzibie Nomura w lutym 1992 roku,

że wejście jego firmy na

Czechosłowacki rynek było wspomagany przez spotkania z jego dramaturgiem-prezydentem
Vaclav’em Havel’em podczas kolacji, która nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie firmy dla
tournée Royal National Theatre do Pragi. W rezultacie, Nomura Securities wywalczyła ważne
ustępstwa ze strony czeskiego i węgierskiego rzadu.
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Colin Tweedy, dyrektor generalny ABSA

zwięźle podsumował ten ‘zamach’ [oryg. coup]: „Jako japoński biznes próbujący podbić Europe,
chcesz działać w jak najmniej ‘japoński’ sposób. Cóż lepszego niż szekspirowskie inscenizacje
w wykonaniu angielskiego teatru?”

19

Ponieważ żaden oficjalny, "publiczny", zapis nie istnieje, nie można powiedzieć na pewno, co /
jaki dostęp wpłaty Nomura dla Tate miały "kupić". Jednak można powiedzieć, że tak jak w
przypadku europejskiego tournée Teatru Narodowego i innych podobnych międzynarodowych
artystycznych przedsięwzięć, dotyczył on podobnego pozyskiwania wpływów i zdobywania
dostępu do zagranicznych, w tym przypadku brytyjskich, polityków i kontaktów biznesowych.
Przypadek Nomura ilustruje również jeden z najbardziej niezwykłych i wątpliwych aspektów
rozwoju sponsoringu w ostatnich latach, a mianowicie osłonę tajemnicy, pod która odbywa się
tak wiele transakcji. Wraz z wielkim napływem – od czasów Thatcher – kapitału prywatnego,
zwłaszcza zagranicznego, do sfery brytyjskich muzeów i galerii sztuki publicznej, instytucje
otrzymujące prywatne fundusze mają obowiązek być coraz bardziej dyskretne. Bardzo duża
darowizna Nomury była ledwo wspomniana przez media, w ostrym kontraście do zwrócenia
przez nie uwagi na, powiedzmy, trzyletnia umowę pomiędzy ICA [Institute for Contemporary
Arts] w Londynie a firma Toshiba opiewająca na £500.000 czy donacje Beck’a rzędu £350,000.
Rzecznik prasowy firmy [Nomura] nie odpowiedział na żadne z moich pytań. Powiedział tylko że
darowizna była jednorazowa sprawa, zadecydowano o niej się w Japonii, a Gilbert de Botton był,
w jego słowach, "związany" z umowa. Międzynarodowa firma finansowa, Global Asset
Management, należąca do De Botton’a, jest jednym z klientów Nomura. Podobna
powściągliwością wykazał się rzecznik Tate, mówiąc tylko, że wszelkie ustalenia między Galeria
a Nomura to "informacje poufne". Ponadto, zażądano ode mnie przeslania "jakiejkolwiek części
[mojej] pracy odnoszącej się do Tate przed złożeniem [na uczelni], aby mogła zostać
zatwierdzona lub poprawiona, w razie gdyby było to konieczne.”
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Antony Thorncroft, ‘Identity Crisis’, The Financial Times, 3 February 1992, p. 11, and ‘A Trend
Towards the Multinational Approach’, The Financial Times, 9 March 1992, str. 13.
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Nie jest problemem fakt, ze etos tradycyjnie skrytego japońskiego świata biznesu jest
importowany do Wielkiej Brytanii – Brytyjczycy są całkowicie zdolni do wytwarzania własnych
tajemnic. Chodzi raczej o konsekwencje jakie działania międzynarodowych firm w sferze sztuki i
kultury mogą mieć dla narodowej demokracji. W innym, ale związanym z tym tematem
kontekście,

Raymond

Williams

wymownie

komentował

wzrost

wpływów

reklamy

w

kapitalistycznej gospodarce:
Wynikiem pozostawienia kontroli nad środkami produkcji i dystrybucji w rękach
mniejszości – a można by dodać, bo ma to coraz większe znaczenie w brytyjskiej
gospodarki: w obcych rękach – jest fakt że niektóre decyzje nie są nawet podejmowane
wewnątrz tego społeczeństwa, którego dotyczą.

20

W tym samym czasie co planowane otwarcie Nomura Room w Tate, okazało się, że Nomura
Securities w Japonii – wraz z pozostałymi trzema największymi domami papierów
wartościowych – była zamieszana w jedna z największych afer finansowych od czasów wojny.
Skandal był tak ogromny, że w końcu doprowadził, w październiku, do dymisji japońskiego
ministra finansów, Ryutaro Hashimoto, a amerykańscy i brytyjscy regulatorzy (odpowiednio
Securities and Exchange Commission i Securities and Futures Authority) zajęli się badaniem
praktyk spółki w każdym ze swoich krajów. Nomura ukarano za nadużycia takie jak nielegalne
odszkodowania dla uprzywilejowanych klientów, oszustwa podatkowe oraz przede wszystkim
liczne tajne transakcje z drugim co do wielkości japońskim syndykatem przestępczości
zorganizowanej, Inagawa-Kai.
Publiczna konsternacja dotycząca spraw w Japonii może nie stanowić problemu w Wielkiej
Brytanii, z wyjątkiem, być może, w kręgach finansowych, ale sama kwestia brudnych pieniędzy
powinna być problemem. Cóż może być bardziej ironiczne niż fakt, że Nomura Room,
zaplanowany dla umieszczenia firmy na panteonie korporacji areny międzynarodowej, okazał
się tak trwałą pamiątką przypominającą o kłopotliwej niedyskrecji Tate?

20

Raymond Williams, ‘Advertising: The Magic System’, Problems in Materialism and Culture, Verso,
London 1980, str. 193.
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