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had been as such as early as in my mother’s womb.

bie, mam tam pod spodem, w duszy, całą warstwę

Even if I skinned me, I have got the philistinism in-

kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś, taki

side, under the skin, in my soul, and nothing can

nowy, taki inny walczy z tym podstawowym —

root it out. Someone new and other is also in me,

szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że

struggling with this basic one. But I know that’s

ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyj-

only for the time being. Then this family philistin-

dzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał

ism will take me by my head; the time will come,

czynsze, będę… no… Dulskim, pra-Dulskim, ober-

when I will be like my father Felicjan, I will collect

-Dulskim, że będę rodził Dulskich, całe legiony

rents, I will be a... Dulski, a pre-Dulski, over-Dul-

Dulskich — będę miał srebrne wesele i porządny

ski, I will beget the Dulskis, whole legions of the

nagrobek, z dala od samobójców. I nie będę zielo-

Dulskis. I will have a silver wedding anniversary

ny, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami, i bedę

and a decent gravestone, far from the suicides. And

mówił dużo o Bogu…

I won’t be a greenhorn, but I’ll be bloated with fat
and theories, and I will speak much about God...

akt i, scena xii, Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej

act i, scene xii, Gabriela Zapolska, Morality of Mrs. Dulska

P
stanisław ruksza
plica polonica to łacińska nazwa oznaczająca kołtun
polski. Ma on w Polsce bogatą historię, znany był od czasów pogańskich, spotykany gdzieniegdzie jeszcze na początku xx wieku,
i choć „schorzenie” zwane kołtunem obserwowano także w innych
krajach, to nigdzie nie występowało tak masowo, jak w Rzeczypospolitej. Stąd przekonanie, iż było to zjawisko charakterystyczne dla
naszego społeczeństwa. Z kołtunem związane były liczne zabobony, ludowy przesąd zakazywał obcinania go, z obawy przed chorobą
psychiczną czy ślepotą. Hodowanie na głowie tego sklejonego łojem
i brudem pęku włosów chronić miało przed chorobami i diabłem.
Wystawa Plica Polonica, bazując na zjawisku oraz nawiązując do
pejoratywnego znaczenia pojęcia, które wykształciło się w xix wieku, ukazuje obecną sytuację Polski, w kontekście efektu zachodzących w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat procesów modernizacyjnych oraz towarzyszących im porażek i sukcesów. W dzisiejszej
potransformacyjnej rzeczywistości słowo nabiera nowych znaczeń.
Projekt stara się odnaleźć i zobrazować dzisiejszą „kołtunerię” kulturową, prezentując prace artystyczne, które jak papierek lakmusowy, ukazują kwestie najbliższe debacie społecznej, a także drugorzędne elementy codziennego życia: przyzwyczajenia, potrawy,
rozgrywki sportowe, ikonosferę ulicy, pamiątki historyczne, polskie kino czy modę.
Pokazywane w Kronice prace artystów: Piotra Bujaka, Bogny Burskiej, Huberta Czerepoka, Mayi Gordon, Katarzyny Górnej, Michała
Korchowca, Jerzego Lewczyńskiego, Zbigniewa Libery, Jakuba Majmurka, Jacka Niegody, Doroty Nieznalskiej, Patrycji Orzechowskiej,
Krystyny Piotrowskiej, Stephanie Syjuco, Andrzeja Tobisa, Piotra
Wysockiego, odnosząc się do pojęć obecnych w polskiej świadomości społecznej, stawiają pytania w dyskusji na temat naszego miejsca w kraju i na świecie oraz tworzą pejzaż współczesnej Polski widzianej z perspektyw „małych narracji”.
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Niniejsza publikacja jest zbiorem osobliwości związanych z projektem, złożonym z tekstów oraz części prac z wystawy i stanowi dokument spotkania. Plica Polonica wpisuje się w cykl działań wystawienniczych bytomskiej Kroniki, realizującej pośród różnych swoich celów, również program służący zbadaniu i poszerzeniu współczesnego „polskiego imaginarium”. W ten sposób powstały dotąd
takie projekty jak: quasi-etnograficzna wystawa Katolicy w Kronice
(2010), badająca zagadnienie estetyki narodowej i katolickiej; cykl
Prace społeczne (2012), stanowiący refleksję na temat użyteczności
i skuteczności sztuki w innych dziedzinach życia; wreszcie liczne autonomiczne realizacje poświęcone skutkom transformacji w Polsce,
prekariatowi i logice konkurencyjności, podsumowane na takich wystawach jak Oblicze dnia (ArtBoom Festival, Kraków 2014) czy Twoje miasto to pole walki podczas 6 edycji festiwalu Warszawa w budowie
(Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2014), a także w postaci
mobilnego pokazu i publikacji Workers of the Artworld Unite (2013).
Plica Polonica jest kolejnym elementem tej wizualnej opowieści
o zmieniającej się wokół nas rzeczywistości.
listopad 2014

plica polonica is the latin name for the polish tangle.
The history of the tangle in Poland is very long, from pagan times till
the beginning of the 20th century. Even though this ‘illness’ was observed also in other countries, only here it had had a mass character;
hence the conviction that this phenomenon was characteristic for the
Polish society. Many superstitions were connected with the tangle;
one of them had been forbidding cutting the tangle in fear of psychi-
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cal illnesses or blindness. This matted hair on one’s head, glued with
suet and dirt, was to protect the owner against diseases and devils.
Basing on the phenomenon of tangle and referring to the pejorative meaning of the notion which appeared in the 19th century and
associated it with narrow-mindedness and philistinism, the exhibition Plica Polonica shows the present situation in Poland in the context of the effects of modernisation processes of the last twenty five
years, including their failures and successes. In today’s post-transformational reality the word takes new meanings. The project tries
to find and present today’s cultural narrow-mindedness, showing
artworks which, like litmus, indicate issues that are closest to the
social discussion, as well as the secondary elements of everyday life:
habits, dishes, sports games, the iconosphere of the street, historical mementoes, as well as Polish cinema and fashion.
The exhibition at the Kronika gallery presents works by the following artists: Piotr Bujak, Bogna Burska, Hubert Czerepok, Maya
Gordon, Katarzyna Górna, Michał Korchowiec, Jerzy Lewczyński,
Zbigniew Libera, Jakub Majmurek, Jacek Niegoda, Dorota Nieznalska, Patrycja Orzechowska, Krystyna Piotrowska,Stephanie Syjuco,
Andrzej Tobis and Piotr Wysocki. Referring to the notions that are
present in Polish social consciousness, these works ask questions in
the discussion about our place in the country and the world, and create a landscape of contemporary Poland as seen from the perspective of ‘little narrations’.
This publication is a book of oddities connected with the project,
and is the evidence of the meeting.It includes texts and a part of the
works presented at the exhibition.
Plica Polonica belongs to the cycle of exhibitions arranged at the
Kronika gallery in Bytom, which, among other purposes, has realized the program for investigation and widening the contemporary
‘Polish imaginary world’. This included such projects as a quasi-ethnographical exhibition Catholics at the Kronika (2010), investigating
the issues of national and Catholic aesthetics; the cycle Social Works
(2012), being a reflection on art usefulness and effectiveness in other
areas of life; and, in the end, many autonomous realizations devoted to the effects of the socio-economic transformation in Poland,
the precariat and the logic of competition, what was summarized
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at such exhibitions as Face of the Day (ArtBoom Festival, Cracow
2014) and Your Town as a Battlefield during the 6th edition of the
festival Warsaw in Construction (Museum of Modern Art, Warsaw
2014), as well as in the mobile show and publication Workers of the
Artworld Unite (2013).
Plica Polonica is another else element of the visual story about the
reality that is constantly changing around us.
November 2014
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najdłuższy zachowany kołtun, xix wiek
Muzeum Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
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a polish longest plait, 19th century
Museum of the Faculty of Medicine,
Jagiellonian University,
Cracow
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I

Powiadają,
że w Buczkowie,
zwił się dziewczynie
kołtun na głowie…
tekst
Agata Cukierska

ojciec uciął go w wielką sobotę, włożył do garnka, zawinął w niego centa i kukiełkę1, po czym to wszystko zakopał. Garnek przypadkiem odnalazł syn, centa zabrał, kukiełkę zjadł, a kołtuna kijem wybił. Wskutek tego
zachorował.2
Z kolei chłop z okolic Brombergu, chcąc usunąć bóle
kołtunowe, położył się do ciepłego jeszcze pieca piekarskiego, a że się oblał naftą, spalił się na śmierć. A wystarczyłoby, gdyby tylko trzykrotnie powtórzył zaklęcie: „Święty
Benonie! Idź precz kołtonie!”3
Takie historie, jeszcze dwa wieki temu, były całkiem
pospolite, a rzekomy „kołtun” traktowany był przez gros
społeczeństwa jako „matka wszelkich chorób” — mieszkające w każdym człowieku uosobienie złego, będące nie
tylko schorzeniem przewlekłym, ale „jakąś istotą nadprzyrodzoną, która chodzi z miejsca na miejsce, wydaje głos,
bywa wielce drażliwą i mszczącą się na człowieku, w ogólności tajemniczą i mistyczną.”4
Ów tajemniczy kołtun, do którego przywiązywano tysiączne wręcz wyobrażenia, stał się zarzewiem konfliktów
uczonych od xvii wieku począwszy: „nie masz w nauce
drugiego przedmiotu, który by tak zaciętych, trzy wieki

1
2
3
4

Kukiełka – daw. okrągła lub podłużna bułka ze słodkiego ciasta.
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s.263.
Ibidem, s. 266.
Ibidem, s. 259.
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się ciągnących sporów był powodem, jak kołtun.”5 Nawet
profesor medycyny, Aleksander Le Brun, podczas jednego ze swych wykładów w 1862 roku, prezentując studentom kłąb posklejanych ze sobą łojem i brudem włosów,
miał problem z jego definicją: „Gdybym wam chciał całą
sprawę urabiania się pojęć o kołtunie, jak również i historyją jego choć w najogólniejszych zarysach przedstawić, nie skończyłbym dzisiaj. Kto ciekawy […] znajdzie
tysiące zdań, które się wzajemnie zbijają i w największej
ze sobą stoją sprzeczności; znajdzie rzeczy, których nikt
nigdy nie widział i widzieć nie będzie; znajdzie prawie
wszystkie znane choroby…”6
Kołtun, zwany inaczej gwoździem, gośćcem lub z łaciny Plica polonica, powodował, że włosy zwijały się, tworząc jakby wisiory, kołki lub coś na kształt czapki okrywającej głowę. Od wieku xviii toczyła się dyskusja na temat,
czy kołtun jest chorobą, czy tylko przejawem braku higieny mieszkańców Polski, z tego tytułu otrzymał też niemiecką nazwę Weichselzopf — czyli „warkocz znad Wisły”.
Szukając początków zjawiska i analizując dawne traktaty medyczne, ni mniej ni więcej orzec można, że: kołtun
jest zjawiskiem tak starym, jak włosy per se. „Cała historia kołtuna […] daje się zawrzeć w trzech wybitnie się różniących okresach. Pierwszy — obejmuje czasy najdawniejsze, przedcywilizacyjne, aż do pojawienia się pierwszych
o kołtunie wzmiankujących kronik, drugi, do pojawienia się szczegółowych opisów przedstawiających kołtun
jako chorobę, t.j. do 1600 […] trzeci zaś, od roku 1600 do
naszych czasów.”7
Według Encyklopedii Staropolskiej, w Polsce zaczęto go
spostrzegać w ostatniej ćwierci xvi wieku. Jednak wówczas

5 H. Dobrzycki, O kołtunie pospolicie «plica polonica» zwanym,
Warszawa 1877, s. 233.
6 Ibidem, s. 1.
7 Ibidem, s. 233–234.
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na kołtun nie zapatrywano się jeszcze jak na chorobę, lecz
traktowano go raczej jako rodzaj amuletu czy talizmanu,
noszonego (rzecz jasna na głowie) na szczęście i mającego
zabezpieczać przed wszelkimi chorobami. Większą popularnością zaczął cieszyć się w wieku xvii, głównie dzięki zbierającej wówczas obfite żniwa, tak zwanej chorobie
francuskiej (syfilis), by swoje apogeum przeżyć w kolejnym
stuleciu, kiedy to, przy okazji jakiejkolwiek choroby: „kto
w Boga wierzył, zapuszczał kołtun, bo w nim szukał ratunku.”8 Śmiało można powiedzieć, że popularność polskiego kołtuna obiegła wówczas cały świat. W Muzeum
Casa de la Cultura w ekwadorskim Quito, historyczka
sztuki, Ewa Kubiak, odnalazła dwie serie xviii wiecznych
obrazów, prezentujących ówczesnych władców europejskich. W przedstawieniu jednego z nich — El Polaco9 autorstwa Manuel Samani y Jaramillo, oprócz tronującego
władcy i alegorycznych postaci, pojawiają się inskrypcje
w języku hiszpańskim. Umieszczone w kartuszach napisy
informują nas o cechach i charakterze narodu polskiego.
Czytamy zatem, że jest on między innymi: „W jedzeniu
i piciu: wystawny i obfity / Jego temperament: flegmatyczny-choleryczny / Spędza czas na waśniach /chełpi się swymi przywarami […] Choroba, która go nawiedza: plica…”10

8 Ibidem, s. 113.
9 Wszystkie obrazy z serii wykonane zostały według grafik
cyklu Cnoty i przywary narodów europejskich (1737), których
twórcą był malarz i rysownik niemiecki Paul Decker,
a realizatorami rytownicy Philipp Andreas Kilian oraz
Martin Engelbrecht.
10 E. Kubiak, Obraz Innego – Przedstawienie Królestwa Polskiego
z Museo de la Cultura w Quito, [w:] Vom «Troglodytenland»
ins Reich der Scheherazade: Archäologie, Kunst und Religion
zwischen Okzident und Orient, red. M. Długosz,
Berlin 2014, s. 328–329.
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xviii wieczne społeczeństwo polskie prześladowane
było szeregiem niebezpiecznych schorzeń. Warstwy najbiedniejsze zapadały najczęściej na choroby będące wynikiem złego odżywiania; przekarmioną, hołdującą pijaństwu i obżarstwu szlachtę nękały przede wszystkim
wszelakie dolegliwości związane z przemianą materii;
szczególnie niebezpieczne były choroby weneryczne. Podobnie jak one, tak również i kołtun w równym stopniu
zagrażał zarówno biedocie, jak i szlachcie. To w dobie staropolskiej wykształcił się pogląd, iż: „choroba kołtunowa
może na się przybrać postać wszelkich znanych chorób,
czyli, że wszystkie choroby od kołtuna zależnemi być mogą”11, a od tego czasu zaczęto pisać o kołtunie w oczach,
w kiszkach, w macicy, mózgu, paznokciach, kościach, słowem: w całym ustroju. Przez wielość i różnorodność objawów otrzymał nawet miano kameleona — chory mógł
bowiem cierpieć na: „rozdęcie żył, palenie w żyłach, ból
głowy, krzyżów, łamanie po kościach, kłucie pod paznokciami, poty lepkie szczególnie. […] histeryja, hipohondryja,
padaczka, taniec św.Wita […] bóle w głowie, szczególnie
srogie po zawczesnym ostrzyżeniu; porażenie członków
dolnych, jasna ślepota, głuchota, obłęd. W drugim okresie mnóstwo niestałych i przemijających zjawisk — kołtun latający.”12 Przyczyną zaś jego powstania mogło być
„wszystko, co pod słońcem istnieje: powietrze, woda, ziemia, pokarm, sposób życia, rasa, strach, gniew itd.”13
Kontynuacją tych teorii stały się przepowiednie, jakoby
wkrótce nastąpić miała zguba rodzaju ludzkiego na sku-

11 H. Dobrzycki, op. cit., s. 237.
12 T. Tripplin, Hygiena polska, czyli sztuka zachowania zdrowia,
przedłużenia życia i uchronienia się od chorób, zastosowana
do użytku popularnego, z szczególnym poglądem na okoliczności
w naszym kraju i klimacie wpłynąć mogące na tworzenie się
słabości, cierpień i chorób, tom ii, Warszawa 1857, s. 55.
13 H. Dobrzycki, op. cit., s. 238.
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tek zarażenia całego świata kołtunem. Nic dziwnego, że
na takim podłożu zaczęła krzewić się wiara w uroki, zadawanie i odczynianie choroby, magiczne praktyki i rozmaite gusła. W hipotezach powstawania schorzenia, jedną
z dominujących była teoria demoniczna, skąd też kolejna z nazw, przypisywanych kołtunowi —„wieszczyce”
(winą za chorobę obarczano wieszczki, czyli wiedźmy). Ze
względu na swą szpetotę i potworność, wydobywające się
zeń robactwo i odrażającą woń, czapa ludzkich włosów
ogromnych rozmiarów i przedziwnych kształtów czynić
musiała tak przerażające wrażenie, że zaczęto kojarzyć
ją z nieczystymi siłami: diabłami, czarownicami, zmorami, strzygami…14 Jak podają źródła: jeszcze w roku 1775
kobietę wiejską, sądzoną o zadanie kołtuna dziedziczce,
spalono na stosie we wsi Dornchowo.15 Mądrość ludowa,
czyniąc diabła sprawcą chorób i wszelkiego złego, mniema, że „plecie kołtuny” sam, albo za pomocą swych służek: czarownic, czyli ciot: „Kobiecie z poznańskiego (Drasko) ciota zadała kołtun, «nasiawszy jej psich kudłów
w nogę», od czego noga poczęła się ropić a w ranie robiło się dzikie mięso, w pośród którego wyrastały włosy, te
zaś w oczach cioty kręciły się, mieniąc w tęczowych kolorach.”16 Lud pińczowski wierzył z kolei, że zadanie kołtuna
może odbyć się w jeszcze bardziej skomplikowany sposób: „potrzeba wyszukać Żyda, który by przez siedem lat
miał kołtun w brodzie, potem konia, mającego w grzywie
przez siedem lat kołtun i psa noszącego przez siedem lat
tę chorobę w ogonie. Z tego miejsca, gdzie kołtun rośnie,
wyrwać z tego Żyda, konia i psa po kilka włosów, następnie udać się do takiego budynku, w którym znajduje się
27 stragarzy i pod środkowym stragarzem moczyć te kołtunowate włosy przez 24 godziny w wodzie. Potem zlewa

14 Ibidem, s. 235.
15 Ibidem, s. 258.
16 Ibidem, s. 257.

21

się ją do flaszeczki, z której po kilka kropli tej wody puszcza się do wódki lub jadła osobie, której pragnie się zadać
wspomnianą chorobę.”17
Apotropaiczna moc pliki przyczyniła się do silnego oddziaływania na obyczajowość sfery religijnej oraz
umacniania i ugruntowania światopoglądu idealistycznego, fideizmu, nawet dewocji i fanatyzmu. W doszukiwaniu się przyczyn schorzenia, podobnie jak wielu innych
niepowodzeń, istotny był charakter penitencjarny — kara
boska była więc najczęstszą przyczyną powstawania, albo
raczej ujawnienia się choroby, gdyż w założeniu siedziała ona w każdym człowieku. Dla przykładu: Wespazjan
Kochowski w Psalmodii polskiej podaje, że kołtun to znak
wybrania przez Boga.18 Stąd również w wyleczeniu szukano boskiej pomocy: stosowane były egzorcyzmy, modlitwy do „świętych lekarzy” oraz pielgrzymki.
Co ciekawe, w przypadku leczenia kołtuna religia, wiedza medyczna oraz wiara w czary znajdują wspólną płaszczyznę. Ile było skołtunionych głów, tyle sposobów rozprawienia się z diabelską chorobą: „Primo: z wydry wyjęte
wnętrzności ususzyć w ciepłym piecu i na proch je starłszy, w piwie codziennie pić, aż kołtun z głowy spadnie. Secundo: jeża ugotowawszy jeść albo też go całkiem na popiół
spalić i ług z tego zrobiwszy, głowę kołtunową myć. Tertio:
sadłem bocianim albo też jeżowym głowę smarować pomocną jest.”19
Żeby podjąć ewentualne leczenie, należało najpierw
ustalić, z jakim rodzajem kołtuna ma się do czynienia.

17 M.Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego.
Przyczynek do etnografii polskiej, Warszawa 1981, s. 204.
18 M. Krzysztofik, Stanisława Słowakowica Dyskurs
o kołtunie polskim (plica polonica), www.staropolska.pl / barok /
opracowania / Koltun, 30.10.2014.
19 Niezawodne lekarstwo na kołtuny zamieszcza kalendarz
gospodarski Grolla na rok 1798. [w:] M. Krzysztofik, op.cit.
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Najgorszym był ten rodzaju męskiego — samiec — nie
dający się zdejmować, przybierający kształt skłębionych
wkoło głowy loków, zwijających się w kosmyki.20 Lżejsza
postać to samica — zbita masa włosów, podobna do twardej skorupy, przyjmująca postać czapki, pod którą może
znajdować się robactwo; ustępuje łatwiej, daje się strzyc.21
Rozróżniano też kołtun wewnętrzny i zewnętrzny.
Kiedy znamy już rodzaj kołtuna, mamy mniej więcej pojęcie jak z nim postępować. Na kołtun wewnętrzny zalecano spożycie specjalnego proszku przyrządzonego z poronionego płodu — dziecka, które nie było jeszcze
ochrzczone. Mniej drastyczną metodą było „wywierchowanie” go, tzn. zapuszczenie. Najniebezpieczniej było bowiem wówczas, gdy nie mógł znaleźć sobie miejsca: „włazi wtedy w ręce, nogi, piersi, oczy, wtedy starać się trzeba,
aby go wyprowadzić «na wierch» — żeby wszedł we włosy i zwił je w kołtun.” Jednak nie każdy mógł go zapuścić, ponieważ nie każdemu włosy zwijały się prawidłowo. Aby sprawdzić, czy kołtun będzie chciał się w ogóle
zwinąć, należało: „uciąć z czterech stron głowy szczyptę
włosów i nosić je w woreczku na dołku sercowym, a gdy
się zaczynają skręcać, należy kołtun zapuścić, tj. dać mu
zwijać się na głowie, nie należy wówczas włosów czesać,
ani ich ucinać, lecz nosić tak zlepione najmniej przez rok
i niedziel sześć, niektórzy z obawy czy uszanowania noszą go do grobowej deski.”22 Ewentualnie można też wkładać włosy chorego do ocukrzonego wina, w którym przez
dziewięć dni moczono barwinek.
Naczelną zasadą leczenia kołtuna jest dogadzanie mu.23
Dobrze jest, gdy zwełniony na głowie może spokojnie „wywczasować się” i dojrzeć, bo wtedy „odpadnie z głowy ra-

20
21
22
23

H. Biegeleisen, op. cit., s. 259.
M. Udziela, op. cit., s. 203.
Ibidem, s. 250.
Ibidem, s. 260.
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zem z czapką.” Z drugiej strony — przenoszony również
przyprawiał o różne choroby.
Tak czy inaczej, zwyczajne obcięcie go mogło mieć skutki tragiczne, a z usunięciem wiązał się szereg obrzędów.
Zdejmowaniem kołtuna zajmowali się specjaliści — gościarze, których sztuka lekarska przechodziła w dziedzictwie z ojca na syna, przez kilka pokoleń. „Zdejmowanie
kołtunów odbywa się w okresie, gdy poruszenie odrosłych
i suchych splotów włosów nie naraża na żadne dolegliwości, a czynić to zwykł gościarz powoli i stopniowo, jak gdyby chciał oswoić głowę z zimniejszą atmosferą, postrzygania zaś dokonywa od czoła ku tyłowi, naśladując w tem
naturę, gdyż odrastanie włosów pospolicie od czoła się zaczyna […] Po obcięciu gośćca, gościarz obmywa choremu
głowę wodą ciepłą, każe wystarać się o jaszczurkę, wykłuć
jej oczy, przeciągnąć przez nie nitkę czerwonego jedwabiu,
we trzy związanego pętelki i jedwab ten wespół z gośćcem,
dawszy mu na odprawę […] chleba kromkę i soli szczyptę,
w suchą obwinąwszy szmatę, zakopać w miejscu suchem
pod dębem, drzewem urodzajnem, lub między mroczki
(mrówki) w lesie.”24
Laurent Starnigel, rektor Akademii Zamojskiej, w liście
do profesorów Akademii Padewskiej pisze, że „wszyscy,
którzy sobie kazali kołtuny ogolić, wzrok postradali i największe cierpieli męczarnie z przyczyny wpędzenia kołtunowej materji na wewnątrz”. Mniejszy entuzjasta kołtunowych chorób, lekarz Henryk Dobrzycki, który od 1866 r.
pracował w wiejskim szpitalu w Mieni i „niejedno widział”25
w swych fachowych zapiskach pisze, że nie tyle jest to niebezpieczne, co trudne, gdyż „przy tej niewinnej operacyi,
napotkać można ze strony chorych na taki opór, jakiego
by się chyba tylko przy obcięciu samej głowy spodziewać

24 Ibidem, s. 262 –263.
25 H. Dobrzycki, op. cit., s. 88.
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można.”26 To on utrzymywał, że „najlepszym środkiem
na kołtun są: dla chorego nożyce, dla lekarzy zaś — wykształcenie.” Choć przypuszczał, że niejednemu z nich wygodnie jest upowszechniać mit tej tajemnej choroby, bo nie
wiedząc jaką postawić diagnozę, kołtun zawsze wybawiał
ich z kłopotu. Zresztą nie tylko ich: „Niejeden ze świadków jeszcze dziś potwierdzić to może, że gdy dawniej pobór do lat 30 był obowiązującym, wszyscy mieszkańcy Powiśla już za młodu zapuszczali kołtuny, które olbrzymie
przybierając rozmiary, wielekroć przerażały lekarzy na
konskrypcję delegowanych i w niejednym wypadku, pomimo tego, że popisowy żadnej nie ulegał chorobie, uwalniały od służby wojskowej na zawsze.”27
Dziś jest rzeczą dość oczywistą, że główną przyczyną
powstawania kołtuna było niechlujstwo.
W xvii czy xviii wieku mycie włosów uważano zwyczajnie za szkodliwe: rzekomo osłabiało wzrok, powodowało migreny i bóle zębów. Poważnie przestrzegały przed
nim autorytety naukowe: „Kiedy trzeba upiększyć włosy,
należy być bardzo ostrożnym w kwestii mycia. Zamiast
tego stosujcie nacieranie otrębami prażonymi na patelni,
często je zmieniając, albo posypujcie wierzch głowy jakimś pudrem czyszczącym przed udaniem się na spoczynek, rankiem zaś usuńcie go grzebieniem.” Na porządku
dziennym była też wszawica, a przy iskaniu dobrze było
zostawić jednego lub dwa insekty, by wyciągały zepsutą
krew.28 Włosy czesano rzadko, myto je raz na pół roku,
brud powodował często podrażnienie skóry. Sprawę pogarszał fakt, że część ludności, zwłaszcza chłopi, nacierali powszechnie włosy tłuszczem, a w niektórych rejonach
kraju nawet latem nosili futrzane czapki.

26 Ibidem, s. 2.
27 Ibidem, s. 224.
28 M. Sokołowska, Myć się czy wietrzyć? Dramatyczne dzieje
higieny od starożytności do dziś, Wrocław 1999, s. 36.
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Gdy z rozwojem oświaty zrzucono owe okrycia głowy i więcej dbać zaczęto o czystość, powoli zniknęły po
wsiach kołtuny. Ale czy na pewno?
Każda epoka ma swojego kołtuna. W latach dziewięćdziesiątych miliony Polaków leczył przez telewizor Anatolij Kaszpirowski, zastąpiony kilka lat później przez
Zbyszka Nowaka i jego „ręce, które leczą”. Dziś na aranżowane pod auspicjami kurii spotkanie z ojcem Johnem
Bashoborą, cudotwórcą z Ugandy, przychodzą tłumy, zapełniając Stadion Narodowy. Inni ufają w magiczną moc
zaszytych pod skórą ziaren ciecierzycy. Jak pisał etnograf, Henryk Biegeleisen: „w każdym człowieku żyje kołtun, nie należy go jednak wzburzyć.”29 Jakkolwiek, jeśli
się już tak stanie, należy wówczas postąpić według wskazówek zaczerpniętych z ludowych mądrości: „Gdy pierwszy raz na wiosnę zagrzmi, trzeba wybiec na pole, rzucić
się na ziemię i koziołki przewracać […] głowę trzeba bić
kamieniem, lub o kamień leżący na ziemi uderzać…”30

29 H. Biegeleisen, op. cit., s. 259.
30 Ibidem, s. 272.
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kołtun polski
wedle xix-wiecznej ryciny.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej
w Warszawie

polish plait
by 19th century engraving.
From the archives of the National Library
in Warsaw

they say a tangle grew on a girl’s head
in buczków…
Agata Cukierska

H

er father cut it on Easter Eve, put it into the pot, wrapping a cent and a roll1 in it, and buried all this in the
garden. His son found it by chance, took the cent, ate the bun,
and beat the tangle with a stick. In result he was taken ill.2
In turn, a peasant from Bromberg, needing to rip off the
tangle, laid himself down in the still warm baker’s oven,
and, being spilled over with kerosene, burned to death.
And it would have been enough for him to repeat three
times the incantation, “Saint Benon! Get my tangle lost!”3
Two centuries ago such stories were quite common phenomena, and the alleged ‘tangle’ was treated as a ‘mother of all illnesses’ by the majority of people. For them the
tangle was the personification of evil that lived in every
man, being not only a chronic illness, but a ‘supernatural
being which passes from one place to another, giving voices, and being very touchy and vindictive toward humans,
as well as mysterious and mystical in general.”4
Since 17th century this mysterious tangle of innumerable imaginations has become the embers of conflicts between scholars. “There’s no other subject causing suchfierce disputes lasting for three centuries than the tangle.”5

1

2
3
4
5

Roll – an old Polish sweet bun.
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego
[Polish countryside health care], Cracow 1929, p. 263.
Ibidem, p. 266.
Ibidem, p. 259.
H. Dobrzycki, O kołtunie pospolicie „plica polonica” zwanym
[On the tangle, commonly known as ‘plica polonica’],
Warsaw 1877, p. 233.

28

Even Alexander Le Brun, medicine professor, during one
of his lectures in 1862, presenting a ball of hair glued with
wax and dirt to his students, had problem with its definition, “If I would like to present you the whole thing about
the tangle, the connected notions and history even in the
most general outline, I couldn’t finish today. Whoever is
interested […] can find thousands of claims that are mutually refuting and standing in total contradiction; he can
find things that nobody had ever seen and would never
see; he can find almost all known diseases…”6
The tangle, in Polish kołtun, gwóźdź or gościec, or else ‘plica
polonica’ (from Latin), caused that the hair became curled,
matted, stringy dreads or rather something in the shape of
a hat covering the head. Since the 18th century a discussion
has lasted whether the tangle was an illness or only a sign
of the lack of hygiene among Polish people. Favouring the
latter, Germans called it Weichselzopf, or ‘Vistula plait’.
Looking for the beginning of the phenomenon and
analysing old medical treatises, we can say more or less
precisely that the tangle / plica is a phenomenon as old as
the hair per se. “The whole history of plica can be divided into three clearly separated periods […]. The first period includes the most ancient, pre-civilisation times up to
the first chronics mentioning it; the second lasted till the
appearance of detailed descriptions presenting the plica
as a disease, i.e. till 1600 […], and the third period, since
1600 up to our times.”7
According to the Old Polish Encyclopaedia, the ‘plica’
started to be observed in Poland in the last quarter of the
16th century. At this time, however, the tangle hadn’t yet
been considered a disease, but it was treated rather as an
amulet, talisman or a good luck charm, carried on oneself (on his / her head, of course) in order to be protected

6 Ibidem, p. 1.
7 Ibidem, p. 233–234.
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against all illnesses. It began to be more popular in the
17th century, mainly due to the so-called French disease
(syphilis) which had been taking a heavy toll. The 18th
century was the high time of the tangle, when, irrespective of any illness, “whoever believed in God, let the tangle grow as a last resort and help.”8 We can boldly say that
the popularity of the Polish plait went around the world
at the time. At the Casa de la Cultura museum in Quito,
Ecuador, an art historian, Ewa Kubiak found two series of
18th century paintings presenting contemporary European
sovereigns. In one from amongst them, El Polaco,9 painted
by Manuel Samani y Jaramillo, apart from the sovereign
on the throne and allegoric figures, inscriptions in Spanish appear, which inform us about characteristic features
of the Polish people. Among other things, we can read
that, “In eating and drinking they are lavish and abundant / their temperament is phlegmatic or choleric / they
spend their time on feuding / they boast with their vices
[…] / the illness that strikes them: plica…”10
Polish society of 18th century was tormented by a series
of dangerous conditions. Lowest classes suffered mostly
from diseases caused by malnutrition; the overfed gentry,
upholding intemperance, drunkenness and gluttony, was
plagued first of all by all kinds of complaints connected

8 Ibidem, p. 113.
9 All pictures from the series have been made on the basis
of the prints from the cycle Virtues and vices of European
nations (1737), painted by Paul Decker, a German painter and
draughtsman, and realized by engravers Philipp Andreas
Kilian and Martin Engelbrecht.
10 E. Kubiak, Obraz Innego – Przedstawienie Królestwa Polskiego
z Museo de la Cultura w Quito [Image of the Other. Presentation
of the Polish Kingdom at the Cultural Museum in Quito, Ecuador],
[in:] Vom “Troglodytenland“ ins Reich der Scheherazade:
Archäologie, Kunst und Religion zwischen Okzident und
Orient, ed. M. Długosz, Berlin 2014, pp. 328–329.
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with bad metabolism; and venereal diseases had been especially dangerous. To the same extent like the latter the
tangle threatened both to the poor and the gentry. It was
at that time that a view became popular that “the tangle
illness can take the shape of every known illness, or all
the illnesses can depend on the tangle.”11 Since then the
tangle could affect the eyes, intestines, uterus, brain, nails,
and bones; in a word the whole body. Because of the variety of symptoms it was sometimes called a chameleon; one
could suffer from “inflated veins, burnings veins, headache, backache, bones aching, stubbing pains under nails,
viscid perspiration […], hysteria, hypochondria, epilepsy,
St.Vitus’s dance […], headaches after haircutting; lower
limbs paralysis, blindness, deafness, and paranoia. At later stage it could take the shape of flying tangle characterised with many ephemeral features.”12 The cause of its appearance could be “everything that exists under the sun:
air, water, earth, food, way of life, race, fear, anger, etc.”13
These theories were continued by prophecies about possible extinction of humankind in result of tangle infection of the entire world. No wonder, such background favoured the promotion of believing in charms, casting and
lifting spells, magical practices and various superstitions.
One of the most popular among the hypotheses concerning the causes of the tangle as an illness was the demonic theory. Hence another name ascribed to the tangle, the
‘prophetesses’ (witches had been blamed for the illness). Because of its atrocity and ugliness, the contained vermin

11 H. Dobrzycki, op. cit., p. 237.
12 T. Tripplin, Hygiena polska, czyli sztuka zachowania zdrowia,
przedłużenia życia i uchronienia się od chorób, zastosowana do
użytku popularnego, z szczególnym poglądem na okoliczności
w naszym kraju i klimacie wpłynąć mogące na tworzenie się słabości,
cierpień i chorób [Polish hygiene…], vol. ii, Warsaw 1857, p. 55.
13 H. Dobrzycki, op. cit., p. 238.
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and revolting stench, the huge shaggy cap of human hair
had to make as terrifying impression as people began to
associate it with impure forces, including devils, witches,
ghouls, and bloodsucking creatures…14 According to the
sources still in 1775 a countrywoman, accused of casting
the tangle to a lady, was burnt at the stake in the village of
Dornchowo.15 Popular wisdom, accusing the devil to be
the cause of illnesses and all evil, claims that he plaits the
tangles himself or with the use of his servants, i.e. witches.
“A witch has cast the tangle on a woman from Drasko in
Poznan area, «sowing dog’s hair into her leg». The leg began to suppurate, wild meat appeared in the sore, and hair
began to grow from it, curling in the witches eyes, shimmering with all the colours of the rainbow.”16 In turn, the
people from Pińczow area believed that casting the tangle
could be proceeded in a more complicated way, “You need
to find a Jew, having the tangle in his beard for seven years,
then a horse having the tangle in its mane for seven years,
and again a dog, having this illness in its tail for seven years.
From the place where the tangle is growing, tear off a few
hairs from the Jew’s beard, the horse’s mane and the dog’s
tail, then go to a building having 27 crossbars at the ceiling and soak these tangled hairs in water under the middle
crossbar for 24 hours. Then pour the water to a flask from
which a few drops should be poured into vodka or food
given to the person on whom we want to cast the illness.”17
The apotropaic power of the plica has contributed to influence strongly on religious customs, as well as enhance

and strengthen the idealistic outlook on the world, fideism, and even sanctimoniousness and fanaticism. Like in
case of many other failures, its penitentiary character was
of great significance in looking for the causes of the illness.
Thus, the divine punishment was considered the most often cause of the illness, since it was present in every human. For instance, Wespazjan Kochowski in his Psalmodii
polskiej [Polish psalmody] claims that the tangle is the sign
of being chosen by God.18 Hence God’s help was needed
also in recovering; aiming at this people used exorcisms,
prayers to ‘saint doctors’ and pilgrimages.
It’s interesting that in case of healing the tangle religion, medical knowledge and the belief in magic find
a common ground. There were as many ways of crushing
the devilish illness as the tangled heads: “Primo: take the
intestines out of an otter and dry them in a warm oven,
then grind them and pour the dust to the beer; drink
the beer each day until the tangle falls from your head.
Secundo: boil a hedgehog and eat it or having burnt it to
ashes and made the lye of it, wash the tangled head with
the lye. Tertio: grease your head with stork’s or hedgehog’s
fat until it helps.”19
The first stage of the recovery process consisted in determining the kind of tangle one was dealing with. The
worst kind of tangle was of masculine gender, a male one,
irremovable and taking the shape of hair locks tangled
around the head in curling strands.20 A bit lighter was
the feminine shape of the tangle, a female one, made of

14
15
16
17

18

Ibidem, p. 235.
Ibidem, p. 258.
Ibidem, p. 257.
M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego.
Przyczynek do etnografii polskiej [Medicine and medical
superstitions of the Polish people. A contribution to Polish
ethnography], Warsaw 1981, p. 204.
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M. Krzysztofik, Stanisława Słowakowica Dyskurs o kołtunie
polskim (plica polonica) [Discourse on the Polish plait by Stanisław
Słowakowic], www.staropolska.pl / barok / opracowania / Koltun,
30.10.2014.
19 An infallible remedy to tangles was presented in household
calendar for the year 1798 by Groll. in: M. Krzysztofik, op.cit.
20 H. Biegeleisen, op. cit., p. 259.
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a dense mass of hair like a hard shell or a hat under which
vermin could be located; it could be removed or simply
cut.21 Other known kinds of tangle included the internal
and external ones.
When we knew the kind of tangle, we could have the idea
how to treat it. For an internal tangle it was recommended
to consume a special powder prepared from a miscarried
foetus of a non-baptized child. A bit less drastic method
was to let it grow freely. The most dangerous tangle was
the one that couldn’t find place; such tangle “could enter
the hands, legs, breasts, and eyes; then you should try to
force it to go on the top of your head, enter the hair and
make a tangle.” However, not everybody could let it grow,
since not everyone’s hair curled properly. In order to check
whether the tangle would tangle, one should “cut a piece
of hair from four sides of the head and carry it in a bag
hanged on his heart, and when the hair start to curl, let
the hair grow and curl on the head. One shouldn’t comb
the hair or cut, but wear waxed for at least a year and six
weeks. In fear or respect some wear it till the day they
die.”22 Another possibility was to put the hair of the ill
person to the sugared wine in which the periwinkle had
been soaked for nine days.
The main principle of healing the tangle is to satisfy it.23
It does good when the tangle may freely grow on the head,
since “when it matures, it falls out together with the hat”.
On the other hand, a transferred tangle could also give
somebody various diseases.
One way or another, simple cutting of the tangle could
have tragic results, and its removing was connected with
a series of rituals. There were experts in removing the tangle; their art passed from a father to a son, inherited from

generation to generation. “A tangle is removed only when
moving dry plaits can’t irritate its owner or cause any complaints. A ‘tangle barber’ does it slowly and gradually, as
if acclimatizing the head to the colder atmosphere. The
cutting begins from the front, imitating the nature, since
the hair naturally start to grow again from the front […].
When the tangle is already cut, the ‘tangle barber’ washes the head of the ill with warm water, then makes him
find a lizard, poke their eyes out, draw a red silk thread
through them, make three loops on the thread. Then this
thread with the tangle, a slice of bread and a pinch of salt
[…], is wrapped in a dry rag and buried under an oak in
a dry place, or amongst the ants in the forest.”24
Laurent Starnigel, rector of the Academy of Zamość,
in his letter to professors of the Academy of Padua writes
that “all those who made their tangles shaven, have lost
their sight and suffered torments because of pushing the
tangle matter inside”. A lesser enthusiast of tangle illnesses, doctor Henryk Dobrzycki, who had worked in a country hospital in Mienia since 1866 and “had seen a thing
or two”,25 writes in his notes that removing the tangle is
not as dangerous as difficult, since “during this innocent
operation, some put up as much resistance as could be expected only during cutting their head.”26 He claimed that
“the scissors for the ill, and education for medical practitioners are the best remedy for the tangle.” However, he
thought that many from amongst practitioners preferred
to promote the myth of this secret illness, because the tangle could always get them out of trouble in case they didn’t
know what diagnosis should be made. And not only them,
since “Even today many can witness that when the enlistment into the armed forces was compulsory until the age

21 M. Udziela, op. cit., p. 203.
22 Ibidem, p. 250.
23 Ibidem, p. 260.

24 Ibidem, pp. 262–263.
25 H. Dobrzycki, op. cit., p. 88.
26 Ibidem, p. 2.
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of 30, all the inhabitants of the Powiśle region let grow
the tangle as early as being young boys. Many a time the
medical practitioners delegated to make the conscription,
were horrified by such enormous tangles. This caused that
many conscripts were freed from army service for ever, in
spite of not being ill at all.”27
Today it’s quite obvious that the main cause of plait
growing was sloppiness and untidiness.
In the 17th and 18th century hair washing was considered harmful; it allegedly could weaken the sight, cause
migraine and toothache. Scientific authorities warned seriously, “When you need to embellish your hair, be very
careful with washing. Instead, it would be better to rub
roast bran onto the head, often changing the bran, or
sprinkle the top of your head with a cleansing powder before going to bed, and remove it with a comb in the morning.” Pediculosis happened on a daily basis, and “during
the search for lice it was good to leave one or two insects,
letting them to remove bad blood.”28 Hair was combed
rarely, and washed once a half year; dirt often caused irritation to the skin. Worse still, a part of population, especially peasants used to rub hair with wax, and in some
regions they wore fur hats even in summer. With the development of education this headgear was thrown off, country people started to care for hygiene, and gradually plaits
would disappear from villages. But can we say it for sure?
Each era has its own superstitions and plicas. In the
nineties millions of Poles were healed through television
by a Russian healer Anatoli Kashpirovski, a few years later
substituted by Zbyszek Nowak and his ‘hands that heal’.

27 Ibidem, p. 224.
28 M. Sokołowska, Myć się czy wietrzyć? Dramatyczne
dzieje higieny od starożytności do dziś [To wash or to air?
Dramatic history of hygiene from antiquity to nowadays],
Wrocław 1999, p. 36.
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Even today meetings arranged under the auspices of the diocesan curia with father John Bashobora, a miracle-worker from Uganda, attract crowds of people that fill the National Stadium in Warsaw. Others believe in the magical
power of chickpea grains sewn under the skin. As Henryk Biegeleisen, an ethnographer, wrote,“The plait lives in
every man; we shouldn’t disturb.”29 When, however, the
plait starts to grow, we should proceed according to indications taken from folk wisdom,“With the first spring
thunder, you should run out into the fields, throw yourself on the ground and turn somersaults […], hitting the
head with a stone or hitting a stone that lay on the ground
with your head…”30

29 H. Biegeleisen, op. cit., p. 259.
30 Ibidem, p. 272.
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II

Włosy.
Konteksty kulturowe
tekst
Paweł Wątroba

włosy ludzkie. indyferencja bycia wewnątrz i na
zewnątrz. Atawizm pozostawiony człowiekowi na znak
jego zwierzęcej natury. Kontrola lub nieład fryzury jako
egzemplifikacja dychotomii natura — kultura, a tym samym potwierdzenie lub zaprzeczenie społecznego porządku. Bogata symbolika włosów, ich znaczenie rytualne
i obrzędowe zakorzenione w magii plemiennej, mitologii,
wierzeniach ludowych czy religii wywodzi się, według
teorii J.R. Frazera, z błędnej logiki myślenia magicznego.
„Analizując podstawy myślenia, na których opiera
się magia, dojdziemy prawdopodobnie do dwóch zasad.
Pierwsza zakłada, że podobne powoduje podobne, względnie że skutek podobny jest do przyczyny; druga, że rzeczy, które kiedyś pozostawały w styczności ze sobą, nadal działają na siebie nawet wtedy, gdy kontakt fizyczny
przestał istnieć. Pierwszą zasadę możemy nazwać prawem podobieństwa, drugą prawem kontaktu względnie
przenośności.”1
Wedle prawa styczności wyrwany włos będzie nadal
funkcjonował jako immanentna część ludzkiego ciała.
W kulturach pierwotnych wierzono, że w sposób magiczny, za jego pomocą, można oddziaływać na osobę z bezpiecznej odległości (prawo podobieństwa). Uważano również, że włosy ludzkie same w sobie posiadają tajemniczą
moc. Z jednej strony było to konsekwencją tego, iż pocho-

1

J.G. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski,
Warszawa 1962, s. 38.
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p. 41    Głowa do wycierania, Patrycja Orzechowska,
papier ścierny, łupież, 2014
Eraserhead, Patrycja Orzechowska,
sandpaper, dandruff, 2014

p. 42    Jej włosy, Krystyna Piotrowska,
kadry z wideo, 2011
Her hair, Krystyna Piotrowska,
video stills, 2011

p. 47 	 Poduszka, Krystyna Piotrowska,
obiekt, ludzkie włosy, 2014
The Pillow, Krystyna Piotrowska,
object, human hair, 2014

p. 50–51 	  Zdjęcia z cyklu
Fotografie Pamiątkowe,
Jerzy Lewczyński
Photos from the
Commemorative Photographs series,
Jerzy Lewczyński

p. 56–57 	  3p, czyli Plica Polonica Poetica,
Patrycja Orzechowska,
instalacja, 2014
3p or Plica Polonica Poetica,
Patrycja Orzechowska,
installation, 2014

p. 61    Transeuro 2012,
Piotr Wysocki,
kadr z wideo, 2012
Transeuro 2012,
Piotr Wysocki,
video still, 2012
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dzą z głowy, rozumianej jako ośrodek myśli i wizji, w której zamieszkuje dusza „bardzo uczulona na zranienie lub
brak szacunku”2, z drugiej ze względu na niejasną wówczas właściwość wzrostu, którą włosy (i paznokcie) wykazują nawet po śmierci. Ponadto na podstawie podziału na
owłosienie bujne i regenerujące się kojarzone z młodością
oraz proces łysienia lub siwienia wraz z upływem lat, włosy uznano za źródło witalności.3 Strzyżenie włosów miało
więc w wielu kulturach potencjał osłabiania ciała lub wręcz
zagrożenia życia, przez co czynność ta została objęta tabu.
Najprostszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństw
było oczywiście nie ścinanie włosów wcale, jeśli jednak
zachodziła taka potrzeba, działanie to nabierało charakteru rytualnego. Odcięte włosy wymagały odpowiedniego
zabezpieczenia, aby nie dostały się w ręce wrogiego czarownika. Stąd ciekawe zwyczaje ukrywania ściętych pukli: Maorysi zakopywali włosy swego wodza na cmentarzu,
Tahitańczycy zagrzebywali je w świątyniach, w Szwabii
ukrywano je w miejscu, do którego nie dotrze światło słoneczne ani księżycowe, np. pod kamieniem, a w Gdańsku chowano je w torbie pod progiem.4 Jako utracona
część ciała były gromadzone także na okoliczność zmartwychwstania, m.in. przez Inków, Ormian czy Irlandczyków, którzy wierzyli, że w tej „chwili wielkiego pośpiechu
i zamieszania” ciało winno być kompletne i lepiej uniknąć poszukiwania utraconych włosów po całym świecie.5
Włosy funkcjonowały także jako pozytywny amulet.
U Aborygenów potomkowie zmarłego ojca ścinali mu
włosy i pletli z nich sznurek, który miał chronić ich podczas wypraw wojennych. Wśród plemion Irokezów i Apa-

2 Ibidem. s. 199.
3 K. Banek, Opowieść o włosach. Zwyczaje – rytuały – symbolika,
Warszawa 2010, s. 25.
4 Złota gałąź…, s. 201–202.
5 Ibidem.
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czów zdarte skalpy przymocowane do stroju były potwierdzeniem męstwa i waleczności.W Europie xviii i xix w.
rozpowszechniony był zwyczaj przechowywania włosów
zmarłego w klejnotach, aby zachować o nim pamięć. W Japonii natomiast wierzono, że kobiece pukle są siedzibą sił
życiowych oraz płodności i mogą służyć do wypędzania
demonów. Talizmany z nich sporządzone chroniły przed
chorobą i sprzyjały pomyślności, ofiarowane w świątyni miały natomiast zapewnić bezpieczny powrót walczących na froncie żołnierzy.6 Prawo styczności magii sympatycznej funkcjonuje również w odniesieniu do religijnych
relikwii, wśród których pojawiają się włosy. Praktyka ta
nabrała na sile zwłaszcza po śmierci Jana Pawła ii, którego włosy trafiły m.in. do kościoła św. Marii Magdaleny
w Rudzie Śląskiej.7
Włosy, a właściwie rodzaj fryzury, niejednokrotnie odzwierciedlał status społeczny lub jego zmianę, co wiąże się z koncepcją obrzędów przejścia (rittes de passage)
A. van Gennepa. Powszechną w wielu kulturach formą
symbolicznego przejścia z jednej fazy życia do drugiej
było obcięcie włosów w geście rozstania się z dawnym
środowiskiem. Akt ten towarzyszył najczęściej inicjacji
i ślubom. Także wdowy goliły głowy na znak zerwania
więzów małżeńskich.8 W dawnych kulturach słowiańskich oraz indyjskich popularnym zwyczajem były postrzyżyny — rodzinny obrzęd obcięcia włosów chłopcu,
połączony z nadaniem imienia i przejścia spod opieki
matki pod opiekę ojca. Zazwyczaj obrzędu tego dokonywano w siódmym roku życia, a odcięte włosy poświęca-

no bogom, co miało zapewnić ich opiekę lub posyłano je
w darze krewnym w celu umocnienia więzi emocjonalnej.9 Kobiecym odpowiednikiem postrzyżyn były oczepiny — znany w Polsce obrzęd ludowy towarzyszący zamążpójściu. Polegał na uroczystym udekorowaniu panny
młodej czepcem weselnym, co wiązało się z obcięciem lub
przycięciem warkocza, będącym symbolem panieństwa.10
Całkowite zgolenie włosów było z kolei rozumiane
w wielu kulturach jako pozbawienie godności, zniewolenie
bądź wykluczenie. Mogło także mieć charakter oczyszczenia się po zabójstwie, naznaczenia przestępcy lub zdrajcy,
czy odsunięcia od głowy „myśli światowych i bezbożnych” (tonsura zakonników i księży).11 W Europie zgodnie
z przekonaniem, że we włosach kumulują się siły nieczyste wiedźm i czarowników, a splatanie ich wzmaga jedynie moce magiczne, oskarżonym o czary golono głowy lub
całe ciało, co miało pozbawić ich zdolności nadprzyrodzonych oraz wywołać dobrowolne przyznanie się do winy.12
Ułożenie włosów, jako elementarna manifestacja indywidualności jednostki, w wielu przypadkach podlegało ścisłej kontroli. Szczególnie wyraźną rewizję fryzur stosowano w Chinach, w których to noszenie włosów wiązało się
z promowaną, już przez Konfucjusza (V w. p.n.e.), wizją
obyczajowości. Według systemu konfucjańskiego ścięcie
włosów było równoznaczne z okaleczaniem ciała, dlatego
Chińczycy nosili włosy długie, wiązane na szczycie głowy
i zasłonięte nakryciem, na starość zapuszczali brody jako
oznaka mądrości i doświadczenia. Uważano również, że
w sposobie noszenia włosów intensyfikuje się podział na

6 Opowieść o włosach…, s. 32–33, 75.
7 Ruda Śląska ma relikwie Jana Pawła ii – włosy,
www.tvn24.pl / wiadomosci-z-kraju, 3 / ruda-slaska-ma-relikwiejana-pawla-ii-wlosy, 324615.html, 15.12.2014.
8 A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium
ceremonii, tłum. Beata Biały, Warszawa 2006, s. 167–168.

9 Opowieść o włosach…, s. 183–186.
10 Oczepiny (hasło), [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji
kultury, t. ii, Warszawa 2007, s. 367.
11 Włosy (hasło), [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli,
Warszawa 2007, s. 475–479.
12 Złota gałąź…, s. 492.
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cywilizowane i barbarzyńskie.13 Brak czapki i rozczochrane włosy oznaczały niski stan pochodzenia, nadmierne
owłosienie ciała z kolei traktowano jako kulturową degenerację, przejaw cofania się w rozwoju w konsekwencji życia
w dziczy, braku dostępu do gotowanej żywności oraz nadmiernej seksualności.14 Po dojściu do władzy mandżurskiej dynastii Qing (1644 – 1911), pod groźbą ścięcia głowy
nakazano zmianę zwyczajów — zgolenie włosów i zapuszczenie warkocza, co miało oznaczać zerwanie z tradycją
i wierność nowemu cesarzowi. Sposób noszenia włosów
zyskał charakter polityczny, a wszelki opór wobec edyktu karano śmiercią. Rewolucja w 1911 roku przyniosła kolejne zmiany, wraz z upadkiem starej władzy pojawił się
nakaz ścinania warkoczy. Temat włosów powrócił wraz
z nastaniem ideologii maoistycznej (1958). Wówczas jedynym słusznym sposobem uczesania była krótka fryzura
wojskowa, reprezentująca socjalistyczny porządek.15 Pokłosiem chińskiej wojny o włosy jest zapewne kultura pop,
rozwijająca się po 1989 roku, której przedstawiciele w geście buntu mierzwią i farbują włosy na jaskrawe kolory.
Do znaczenia włosów i form symbolicznej przemocy, jakimi były poddawane, odnosi się w swej twórczości
chiński artysta Gu Wenda. Jego długofalowy projekt United Nations to seria monumentalnych instalacji site-specific
z wykorzystaniem włosów ludzkich. Włosy (fryzura) jako
wyznacznik indywidualności zostają odcięte i ofiarowane
artyście, który przekształca je w swoich dziełach w narrację na temat uniwersalności. W opozycji do konserwatywnej kultury chińskiej i jej historii jako cywilizacji zamkniętej na wpływy z zewnątrz, artysta promuje ideologię
internacjonalizmu. Zamienia włosy w teksty kultury wyszyte na ażurowych panelach, przestrzenne konstelacje

13 Opowieść o włosach…, s. 148–157.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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z warkoczy, czy cegły, z których układa zaczyn architektury. Jego celem jest wytrącenie odbiorcy z odgrywanych
ról społecznych i postawienie w miejscu-sytuacji o charakterze liminalnym, w którym ma szansę spojrzeć na
własne istnienie z szerszej perspektywy nieograniczonej
własną podmiotowością. Gu Wenda w wywiadach zwraca
szczególną uwagę na silne zakorzenienie symboliki włosów ludzkich w kulturze, z którym sam mierzy się w procesie twórczym. Pozyskując włosy od rdzennych Amerykanów, spotkał się ze sprzeciwem wynikającym z wciąż
funkcjonującego myślenia magicznego o włosach jako skupisku sił życiowych człowieka.16 Pierwsza odsłona United Nations prezentowana była w 1993 roku w Muzeum
Historii Miasta Łódź i przyjęła formę porzuconych na
białym podłożu ściętych włosów, w przestrzeni wypełnionej szpitalnymi łóżkami.17 Ku zdziwieniu artysty ekspozycję odebrano w kontekście eksterminacji Żydów na mocy
skojarzenia martwych włosów ludzkich z eksponatem
w Muzeum Auschwitz-Birkenau. W konsekwencji protestów polskiej publiczności wystawa została ocenzurowana
i zamknięta dzień po jej otwarciu.18 Kolejne realizacje projektu zostały odebrane podobnie w Szwecji, Rosji i Izraelu.
Kontekst żydowski pojawia się także w dziełach Krystyny Piotrowskiej (Dywan 2008, Jej włosy 2011, Poduszka 2014),
która przyznaje, że jedną z inspiracji było dla niej wspomnienie babki — ortodoksyjnej Żydówki, zgodnie z tradycją wygolonej na łyso i noszącej perukę.19 Zwyczaj ten

The Works Hair Artist Gu Wenda,
www.youtube.com / watch?v=VhZp9J7Qbji, 15.12.2014.
17 United Nations – Poland Monument: Hospitalized History
Museum, www.wendagu.com / installation / united_nations / un_
poland01, 15.12.2014.
18 The Works Hair Artist…
19 E. Toniak, Złote włosy Sulamitki, [w:] Jej włosy,
Krystyna Piotrowska, Kraków 2013, s. 14–19.

wprowadzili rabini z Ukrainy po Powstaniu Chmielnickiego w xvii w., w którym to doszło do masowych gwałtów na kobietach żydowskich. Nakazano wówczas Żydówkom golić głowy i nosić peruki z własnych włosów, aby
w sytuacji zagrożenia mogły odrzucić atrybut kobiecości
i uniknąć aktów przemocy.20 Najnowsze dzieła Piotrowskiej, skupione wokół kobiecych włosów mają silny wyraz
feministyczny. Zadbane kobiece włosy mają na celu zapewnić atrakcyjność w oczach mężczyzny, są więc wyrazem
podległości i świadczą o patriarchalnej władzy spojrzenia.
„Ułożenie włosów na głowie, w swej obecnej formie, różni się uderzająco u obu płci, a tym samym stanowi drugorzędną cechę płciową. Związek włosów z seksem doprowadził nieuchronnie do włączenia ich do sfery zachowań
seksualnych, tak że głaskanie lub manipulowanie włosami stanowi obecnie czynność zbyt silnie naładowaną
podtekstem erotycznym, aby była ona dopuszczalna jako
zwykły gest towarzyskiej przyjaźni.”21
Obecnie włosy funkcjonują w kulturze na zasadzie
współczesnego fetyszu w odniesieniu do odległych znaczeń płodności. Włosy rozplecione, błyszczące, puszyste
mają kusić i podkreślać seksualną atrakcyjność. Islamski
nakaz zakrywania kobiecych głów przed wzrokiem obcych mężczyzn jest jedynie potwierdzeniem tej zależności. W sferze profanum myślenie magiczne znalazło ujście
w powierzchowności, w sferze sacrum natomiast funkcjonuje na zasadzie zespolenia symbolu z jego znaczeniem.

16
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20 Opowieść o włosach…, s. 207.
21 D. Morris, Naga małpa, tłum. T. Bielicki, J. Koniarek,
J. Prokopiuk, Warszawa 1974, s. 253.
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hair. cultural contexts
Paweł Wątroba

H

uman hair. The indifference of being inside and outside. The atavism left for the man as the sign of his
animal nature. Order or disorder of hairstyle as the exemplification of the nature-culture dichotomy, and with it
the confirmation or denying of the social order. The rich
symbolic of hair, their ritual and ceremonial significance
rooted in tribal magic, mythology, peoples’ beliefs or religions origin, according to J.R. Frazer’s theory, from the
erroneous logics of magical thinking.
“If we analyze the principles of thought on which magic is based, they will probably be found to resolve themselves into two: first, that like produces like, or that an effect resembles its cause; and, second, that things which
have once been in contact with each other continue to act
on each other at a distance after the physical contact has
been severed. The former principle may be called the Law
of Similarity, the latter the Law of Contact or Contagion.”1
According to the law of contact a shorn hair would still
function as the immanent part of human body. In primitive cultures they believed that, in magical way, people
could influence on an individual from a safe distance (the
law of similarity). They believed also that human hair had
a magical power. On the one hand it was the consequence
of their origin from the head which was understood as the
centre for thoughts and visions, where did live the soul
which was “very sensitive to injury or disregard”2; on the

other hand this magical power of hair (and nails) was connected with the unclear quality of growing after death
Moreover, on the basis of the fact that thick and easily regenerating hair are associated with youth, while the process of becoming bald or grey is associated with older age,
hair are considered the source of vitality.3 In many cultures
hair cutting have had a potential for weakening the body
or even life threatening, and therefore it became tabooed.
The simplest way of avoiding dangers was obviously not
to cut hair at all. However, when the need for hair cutting
appeared, it would get ritual character. To preserve the cut
hair and nails from injury and from the dangerous uses to
which they may be put by sorcerers, it is necessary to deposit them in some safe place. The shorn locks of a Maori chief were gathered with much care and placed in an
adjoining cemetery. The Tahitians buried the cuttings of
their hair at the temples. In Swabia you are recommended to deposit your clipped hair in some spot where neither
sun nor moon can shine on it, for example in the earth or
under a stone. In Danzig it is buried in a bag under the
threshold.4 As the lost part of the body the Inca tribes,
Armenians and Irish people have gathered the shorn hair
in belief to be saved. They thought that all these severed
portions of themselves would be wanted at the resurrection, and that he who has not stowed them away in a safe
place will have to hunt about for them on the great day.5
Hair has functioned as a positive amulet. Aboriginal
sons cut their dead father’s hair and plaited a string which
would protect them during war expeditions. Amongst the
tribes of Irokees and Apaches the torn out scalps were fastened to the garment as a sign of bravery. In 18th and 19th

3

1

J.G. Frazer, Złota gałąź [The Golden Bough],
translated by H. Krzeczkowski, Warsaw 1962, p. 38.
2 Ibidem, p. 199.
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K. Banek, Opowieść o włosach. Zwyczaje – rytuały – symbolika
[The Story of Hair. Customs, Rituals, Symbolic], Warsaw 2010, p. 25.
4 Złota gałąź… [The Golden Bough], pp. 201–202.
5 Ibidem.
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centuries in Europe hair of a dead had been kept with jewels in jewellery boxes in order to remember him. In Japan
they believed that women’s hair is the seat of vital forces
and fertility and could be used to cast demons out. Hair
talismans protected against diseases and favoured wellbeing, and when offered at the shrine they were to ensure
soldiers with safe comeback from war.6 The contact law
of sympathetic magic functions also in reference to religious relics including hair. Such practice augmented especially after the death of John Paul ii, whose hair can be
found at the St. Mary Magdalene church in Ruda Śląska.7
Many times hair, actually the kind of hairstyle, has
mirrored the social status or its change, what’s connected
with the conception of the rites of passage by A. van Gennep. Hair cutting as a gesture of parting from an old environment had been a common form of symbolic passage
from one stage of life to another in many cultures. Most
often this act was connected with initiation and wedding.
Also widows have been shaving their head as the sign of
breaking the marriage ties.8 In old Slavic and Indian cultures a popular custom was the ceremony of hair cutting.
During such familial ceremony a boy had been haircut, a
name given, and passed from his mother’s care to his father’s. The ceremony was usually held at the age of seven,
and the shorn hair were devoted to gods, what was to ensure their care or were sent as a gist to the relatives in order to strengthen the family’s emotional ties.9 Women’s

6 Opowieść o włosach… [The Story of Hair], pp. 32–33, 75.
7 Ruda Śląska ma relikwie Jana Pawła ii – włosy [Ruda Śląska has
got John Paul ii’s relics, his hair], www.tvn24.pl / wiadomosci-zkraju,3 / ruda-slaska-ma-relikwie-jana-pawla-ii-wlosy, 15.12.2014.
8 A.van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium
ceremonii [The Rites of Passage. Systematic Study of Rites],
translated by Beata Biały, Warsaw 2006, pp. 167–168.
9 Opowieść o włosach… [The Story of Hair], pp. 183–186.

54

equivalent of haircutting was mob-capping, a popular
people’s ceremony accompanying the marriage in Poland.
It has consisted in solemn decorating of the bride’s head
with a wedding mobcap, what was preceded by shearing
her plait, the symbol of maidenhood.10
In many cultures the complete shaving of the head was
understood as the deprivation of dignity, enslavement
or exclusion. It could also have the character of clearing
oneself after committing murder, marking of a criminal
or traitor, of driving away ‘earthly and godless’ thoughts
(monks’ and priests’ tonsure).11 In Europe, according to
the conviction that the dark forces of witches and sorcerers cumulated in the hair, and hair plaiting enhanced the
magical powers, they shaved the head or the whole body
of the accused of sorcery, what was to deprive them of supernatural abilities and cause them to confess their guilt
voluntarily.12
The hairstyle as the elementary manifestation of individuality was subdued to strict control in many cases. Particularly clear revisions of hairstyles were introduced in
China, where hairstyle was connected with ideas promoted
as early as in the 5th century bc by Confucius. According
to the Confucian system, the haircutting was tantamount
to body mutilation, therefore Chinese people were wearing
long hair, tied at the top and covered with a headgear; old
men grew a beard as the sign of wisdom and experience.
They also claimed that in the way of wearing hair the di-
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Mobcapping (entry), [in:] W. Kopaliński, Słownik mitów
i tradycji kultury [The Dictionary of Myths and Cultural
Traditions], vol. ii, Warsaw 2007, p. 367.
11 Hair (entry), [in:] W. Kopaliński, Słownik symboli
[The Dictionary of Symbols], Warsaw 2007, pp. 475–479.
12 Złota gałąź… [The Golden Bough], p. 492.
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vision between what’s civilized and what’s barbarian can
be seen.13 The lack of hat and messy hair has meant low
social status; in turn the excessive body hair was treated
as cultural degeneration, a sign of regress in result of living in the wilderness, improper diet and excessive sexuality.14 After the coming to power of the Manchurian dynasty of Qing (1644–1911), the change of the customs was
imposed under threat of decapitation — to shave the head
and grow a plait, what was to mean the breaking with tradition and expressing the faithfulness towards the new emperor. The way of wearing hair got political character, and
all resistance against the edict was punished with death.
The revolution of 1911 brought next changes; with the fall
of the old authority, the order of plaits shearing was issued. Then the hair theme returned with the appearance
of Maoist ideology (1958). The only right way of hairstyle
was a short army haircut, representing the socialist order.15
The Chinese hair war resulted probably in the shape of pop
culture that has grown since 1989, the representatives of
which ruffle and paint their hair in exaggeratedly bright
colours in the gesture of rebel.
In his creation, a Chinese artist Gu Wenda refers to hair
significance and to the forms of symbolic violence used
towards hair. His long-term project United Nations is a series of monumental site-specific installations with the use
of human hair. Hair, being the indicator of individuality
are cut and given to the artist, who transforms them in
his works into the narration about universality. In opposition to the conservative Chinese culture and its history
as a civilisation closed for external influences, the artist
promotes the internationalist ideology. He turns hair into
texts embroidered on openwork panels, spatial constella-

13 Opowieść o włosach… [The Story of Hair], pp. 148–157.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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tions made of plaits or bricks, from which he arranges his
initiated architectures. He aims at throwing the viewer off
from the played social roles and putting them in a place /
situation of liminal character, where they are able to look
at their own existence from a wider perspective which is
not limited by their own subjectivity. In many interviews,
Gu Wenda particularly stresses the strong rooting of human hair symbol in culture, which he copes with in the
creative process. Getting hair from native Americans, he
met with strong opposition resulting from the still functioning magical thinking about hair as the centre of human’s vital forces.16 The first edition of United Nations was
presented at the History Museum of Lodz in 1993, taking
the form of shorn hair left on the white base in a room
filled with hospital beds.17 To the artist’s surprise the exposition was received in the context of the extermination
of the Jews, because of associating dead hair with exhibits at the Museum in Auschwitz-Birkenau. In result of the
protests triggered by the Polish audience the exhibition
was censored and closed a day after the opening.18 The
next realizations of the project have met similar kind of
reception in Sweden, Russia and Israel.
The Jewish context appears also in works by Krystyna
Piotrowska (The Carpet, 2008, Her Hair, 2011, The Pillow,
2014). The author admits that one of her inspirations was
the memory of her grandmother, an orthodox Jew, who
had the shaved head, wearing wig in comply with the Jew-
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The Works Hair Artist Gu Wenda, www.youtube.
com / watch?v=VhZp9J7Qbji, 15.12.2014.
17 United Nations – Poland Monument: Hospitalized History
Museum, www.wendagu.com / installation / united_nations /
un_poland01, 15.12.2014.
18 The Works Hair Artist…
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ish tradition.19 This custom was introduced by rabbis from
Ukraine after the Chmielnicki uprising in the 17th century,
when mass rapes had been committed on Jewish women.
Then the Jewish women were ordered to shave their head
and wear wigs made of their own hair, so that in danger
they could throw away the feminine attribute and escape
the act of violence.20 The newest works by Piotrowska are
focused around women’s hair and have a strongly feminist expression. Neat woman’s hair are to ensure attractiveness in man’s eyes, hence they are the expression of
dependence and witness the patriarchal authority of look.
“In its present form the arrangement of the head hair
differs strikingly between the two sexes and therefore provides a secondary sexual characteristic. Its sexual associations have inevitably led to its involvement in sexual behaviour patterns, so that stroking or manipulating the hair is
now an action too heavily loaded with erotic significance
to be permissible as a simple social friendship gesture.”21
At present the hair function in culture as a contemporary fetish in reference to the distant meanings of fertility.
Loose, shiny and fluffy hair is to be tempting and stressing
sexual attractiveness. The Islamic dictate of veiling women’s head before the sight of foreign men is only a confirmation of this relationship. In the sphere of profane magical thinking has found vent in superficiality, while in the
sphere of sacrum it functions on the basis of combining
a symbol with its meaning.

19

E. Toniak, Złote włosy Sulamitki [Golden Hair of a Sulamite],
[in:] Jej włosy [Her Hair], Krystyna Piotrowska, Cracow 2013,
pp. 14–19.
20 Opowieść o włosach… [The Story of Hair], p. 207.
21 D. Morris, Naga małpa [The Naked Ape],
translated by T. Bielicki, J. Koniarek, and J. Prokopiuk,
Warsaw 1974, p. 253.
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III

Okupowanie muzeum.
Protesty wobec polskiej
sztuki krytycznej
tekst
Wiktoria Kozioł

grupa odbiorców niezadowolonych. stoją z transparentami, odmawiają różaniec, żądają zamknięcia wystawy, odwołania dyrektora instytucji kulturalnej, wreszcie stosują bezpośrednie zabiegi ikonoklastyczne, czyli po
prostu dewastują. Coś musi być nie tak ze sztuką współczesną, zwłaszcza tą społecznie i politycznie zaangażowaną. Albo z odbiorcą. Łatwo zrzucić całą winę na Niezadowolonego, uwierzyć w jego naiwność, by samemu
poczuć się racjonalną, wykształconą, z większego ośrodka. Etykieta Ciemnogrodu nie tłumaczy jednak przyczyn
i właściwości zjawiska. Spróbuję postawić szereg hipotez,
które wyjaśniałyby intensywne i wytrwałe manifestacje
przeciw twórczości Nieznalskiej, Kozyry, Markiewicza.
Moje podejście opiera się na syntezie, w sposób nieunikniony jest więc modelem uproszczonym, ale chciałabym
wskazać możliwe tropy wytłumaczenia fenomenu okupacji muzeum.
Przed 1989 rokiem najbardziej palącym problemem narodowym była walka z Władzą Ludową. Większość Polaków, paradoksalnie włącznie z tymi związanymi z aparatem partyjnym, zgadzała się w tej kwestii. Do władzy
instytucjonalnej, zresztą od czasu zaborów, Polak miał
stosunek negatywny. Wieczny stan wyjątkowy wprowadził podział na tematy poważne i niepoważne.1 Ważna
była walka o niepodległość, pokrzepienie serc, postawa
patriotyczna i nowsze wcielenia romantycznego mitu, tym

1
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M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 326.
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p. 65    Nie męcz się, Jacek Niegoda,
kadr z wideo, 2004
Don't get tired, Jacek Niegoda,
video still, 2004
p. 68	  fot. Zbigniew Kosycarz / kfp, Gdańsk 1987
photo: Zbigniew Kosycarz / kfp, Gdańsk 1987
p. 69

Pod pomnikiem, Hubert Czerepok,
działanie w ramach projektu Otwarty tron,
Gdańsk 2010
At the monument, Hubert Czerepok,
action as a part of the Open throne project,
Gdańsk 2010

p. 72–73  

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…,
z serii Kult Pamięci, Dorota Nieznalska,
fotografie, obiekt, 2013 / 2014
I am Polish, so I have polish responsibilities…,
from Cult of Memory series, Dorota Nieznalska,
photographs, object, 2013 / 2014

p. 76    Bitwa pod Grunwaldem, Bogna Burska,
kadry z wideo, 2011
The Battle of Grunwald, Bogna Burska,
video stills, 2011
p. 80    Lullaby, Piotr Bujak, kadry z wideo, 2014
Lullaby, Piotr Bujak, video stills, 2014
p. 83   

Marynarki, Zbigniew Libera,
kolaż, 2005 (z kolekcji Fundacji
Wyspa Progress)
Jackets, Zbigniew Libera,
collage, 2005 (from the archives of
Wyspa Progress Foundation)

p. 88–89   a–z (Gabloty Edukacyjne), Andrzej Tobis,
fotografie, od 2005
a–z (Educational Showcases), Andrzej Tobis,
photographs, since 2005
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razem w wersji Solidarnościowej. Liczyła się nie tylko tematyka, ale i forma, królował doniosły, patetyczny ton.
Artysta miał dwie opcje: albo zajmować się sztuką badającą abstrakcyjno-filozoficzne podstawy rzeczywistości, takie jak znaki semantyczne i język, albo sztuką polityczną w  duchu antykomunistycznym. Promujący inną
wizję artystyczną raczej nie zaliczali się do głównego nurtu. Na marginesach tworzyła, w oparach absurdu, Łódź
Kaliska czy Luxus.
Kwestie obyczajowe (prawa kobiet i mniejszości, cielesność, seksualność) traktowano drugorzędnie. Na początku lat 90. publiczność nie rozumiała, dlaczego nieistotne
tematy stały się obszarem zainteresowań artystycznych.
Wielokrotnie słyszała w mediach, że to problemy egzotyczne i wydumane. Popularna w domenie publicznej technika unieważniania niepokojących i zagrażających dla jednostek i grup treści polega na określaniu ich „cudzymi
problemami”, tzw. sepizacją (sep: somebody else’s problem)2
i jest częstym zarzutem, jeśli chodzi o tematykę mniejszościową. Sprzeczność argumentacji polega na tym, że
ci, dla których problem jest nieistotny, zadają sobie trud
protestu przed muzeum.
Puste miejsce po wieloletnim wrogu, Władzy Ludowej,
trzeba zapełnić. „Oni” są teraz bardziej ukryci: żydokomuna, podstępnie sącząca libertyńskie treści, które mają
zniszczyć tradycyjne wartości. Warto zwrócić uwagę, że
niezależnie od kierunku niechęci, tego rodzaju uprzedzenia zawsze mają podobną formę. Grupa, która stanowi
zagrożenie, jest uważana za jednolitą i działającą intencjonalnie, mającą jawnie świadome złe zamiary. Zachód,
nadal zgniły, tym razem pod postacią Unii Europejskiej,
uknuł spisek przeciwko polskiemu konserwatyzmowi.
Dziwne, że nie budzą niedowierzania binarne podziały

2

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce
czasu przemian, Warszawa 2003, s. 154.
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na „nas” i „ich”. Sztywne, fantomowe reakcje muszą być
wynikiem historycznej traumy. Choć społeczeństwo polskie jest dość homogeniczne, Polacy postrzegają siebie jako
grupę praktycznie niezróżnicowaną, nie biorąc pod uwagę indywidualnych różnic, które występują na dużą skalę
(a biorąc pod uwagę na przykład współczynniki mówiące
o rozwarstwieniu ekonomicznym lat 1989–2005, są to jedne z największych różnic w Europie!3). Wszelka Inność nie
jest więc wzbogacającym kapitałem kulturowym, ale zagrożeniem zamkniętej, sztucznej tożsamości. „Sepizujący” różnego rodzaju mniejszości zapominają, że nieważny 1% społeczeństwa to 400 tys. ludzi.
Być może stan ciągłego napięcia i poczucia zagrożenia
z zewnątrz, spowodował, że Polacy są w czołówce krajów
europejskich, jeśli chodzi o potrzebę domknięcia. Jest to
cecha, która przyczynia się do odczuwania lęku w momencie, gdy system przekonań nie jest spójny z informacjami
z zewnątrz.4 Osoby z wysoką potrzebą domknięcia tworzą
zamknięte, spójne i proste kategorie pojęciowe, co redukuje niepokój, ale ogranicza zbieranie wiadomości. Choć
nikt tego nie uniknie, osoby z dużą potrzebą domknięcia szybciej zaczynają selekcjonować informacje w taki
sposób, aby były zgodne z ich przekonaniami. Co ciekawe, mimo dużego rygoryzmu moralnego, nie ceni się społecznie w Polsce takich wartości, jak rzetelność i merytokracja, co ułatwia budowanie powierzchownych opinii.5
Chronologiczny kres edukacji artystycznej w szkołach
uosabia Matejko. Wydaje się, że dziewiętnastowieczny,

3

K. Skarżyńska, Czy jesteśmy prorozwojowi?
Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt i demokratyzacja kraju,
[w:] Jak Polacy wygrywają jak Polacy przegrywają,
red. M. Drogosz, Gdańsk 2005, s. 94.
4 M. Lewicka, Polacy są dumnym i wielkim narodem, czyli nasz
portret wielce (nie)zróżnicowany, [w:] Jak Polacy […], s. 15–20.
5 K. Skarżyńska, Czy jesteśmy […], s. 80.
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akademicki system wartości estetycznych ma się nadal
dobrze. Liczą się ważne tematy narodowe, z perspektywy
tradycyjnie rozumianej historii, a więc kilku męskich wojen, pokazanie rzemieślniczego kunsztu, tradycyjne medium. Nie bez znaczenia jest także przekonanie, że sztuka ma być literacka, że można ją „czytać”. Jak wskazywał
Mitchell, jedną z przyczyn zachowań ikonoklastycznych,
jest twierdzenie, że obraz jest tekstem lub komunikatem werbalnym, a więc może twierdzeniem o obraźliwej
treści.6 Pracy wizualnej nie trzeba więc oglądać, żeby ją
skrytykować. Wystarczy o niej usłyszeć. Stąd nieporozumienia: Krucjata Młodych myli Nieznalską z Kozyrą,
a protestujący są dumni, że wystawy nie widzieli, ale im
się nie podoba. Różnorodne praktyki podtrzymują konwencję „nie patrzę i potępiam”. W części środowisk kościelnych panuje przekonanie, że kontakt z „heretycką”
treścią powoduje wystawienie się na działanie złych duchów.7 Dodatkowo, w obowiązku każdego katolika leży
bronienie innych przed negatywnym wpływem szkodliwych treści. Protestujący nie chcą dobrze poznać zjawiska, przeciw któremu protestują. Nie jest dla nich istotna
autonomia intelektualna, czyli założenie, że każdy dorosły człowiek powinien sam zadecydować, które treści są
dla niego szkodliwe lub nie.
Stereotypy wiązane ze sztuką współczesną cementują
postawę dystansu. Pojawiają się w postaci mantr, które zamykają dyskusję i refleksję. Należy do nich autorytatywne określenie: „To nie jest sztuka”. Odbiorcy nie chcą się
dowiedzieć, jak ewoluowały definicje sztuki w xx wieku,
nie wiedzą nic na temat definicji konceptualnej, instytucjonalnej, alternatywnej. Ich osobisty pogląd na temat za-

J. M.Mitchell, Offending images, [w:] What do pictures want?
The Lives and Loves of images, Chicago 2005, s. 125–145.
7 Por. np. G. Amorth, Wyznania egzorcysty,
tłum. F. Gołębiowski, Częstochowa 1997.

łatwia wszystko. Co daje absolutne wykluczenie z obszaru
sztuki i nazwanie artysty x pseudoartystą? Jeśli wynikałoby to z troski o jakość sztuki w ogóle, dlaczego adwersarze nie zajmują się propagowaniem sztuki, którą cenią?
Przyczyny leżą głębiej: część odbiorców jest pod względem filozoficznym realistami i empirystami. Wierzą, że
rzeczywistość można poznać, zaszufladkować zjawiska do
określonych kategorii, zachować czystość gatunkową, zarysować wszędzie definicje zamknięte. Kiedy okazuje się,
że sztuka to pojęcie naturalne, pozostaje niedosyt i niezaspokojenie potrzeby domknięcia, puzzle nie układają się
w całość. A jeśli rzeczywistość jest poznawalna w pełni,
warto dokonywać agresji w imię jasnych i pewnych wartości i starać się je narzucić pozostałym.
„To nie jest sztuka”, to tylko jeden z wielu mitów. Inny,
modernistyczny zarzut głosi, że istnieje podział na sztukę
neutralną i ideologiczną, a więc zakłada się, że kulturowa
konstrukcja obiektywności jest całkowicie przezroczysta
i zgodna z rzeczywistością. Człowiek to istota racjonalna
i znajdująca się w centrum wszechświata. Zwróćmy uwagę, że niepokój budzą zwłaszcza te prace, które poddają
w wątpliwość antropocentryzm: Emblematy to unaocznienie ludzkiej mięsności, Piramida zwierząt wskazuje na zadufanie w sobie człowieka. Sztuka krytyczna nie odnosi
się tylko do praktyk konstruowania cielesności społecznej,
ale i wyrasta z porządku antyoświeceniowego.8 Współczesny Kołtun Polski to ten gość, który chce tylko i wyłącznie samopotwierdzenia i domknięcia świata. Z pewnością
mamy w Polsce odmiany kołtuństwa lewicowego — kołtuństwo to stan umysłu, który nie jest ściśle związany
z poglądami. Kołtun lewicowy być może bezrefleksyjnie
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afirmuje wszystko, co Inne i zostawia sztukę współczesną
w spokoju. Jeśli jednak chodzi o praktyki odwołujące się
do cielesności i seksualności, warto zwrócić uwagę, że na
tym obszarze Kołtun Polski dokonał zmiany rewolucyjnej. Kojarzący się w xix wieku z brudem (także w Moralności pani Dulskiej), dziś prawdziwy Kołtun-mieszczanin
jest higieniczny. Modernizacja przyniosła efekty, a tysiące produktów niezbędnych, aby „dbać o siebie”, napędza
gospodarkę. Tyle, że wzór cielesności kołtuńskiej jest wzorem narzucającym, agresywnym i wykluczającym. Sztuka
krytyczna porusza tematy tożsamościowe, które powodują dysonans poznawczy; wtedy potrzeba domknięcia jest
naruszona. Jeśli pokazują ci, że twoje normatywne praktyki nie mają sensu, musisz coś zrobić. Albo przyznać,
że wysiłek był zbędny, albo wyprzeć niewygodne treści.
Wróćmy do przekonań, które ułatwiają neutralizację
niewygodnej sztuki: „za pieniądze podatników”, „o przestrzeni publicznej powinna decydować większość obywateli”. Tyle, że do niedawna nie przeprowadzano konstruktywnej debaty, w jaki sposób finansować sztukę, jeśli nie
z pieniędzy państwowych. Planujemy powrót do mecenatu i tworzenie pod dyktando odbiorców? Jak powinniśmy rozstrzygać spory dotyczące przestrzeni publicznej?
W ramach referendum, czy zezwolenia na wszechogarniający pluralizm na zasadzie „każda grupa stawia swój własny pomnik”? Instytucje kulturalne w niewielkim stopniu
starają się uświadomić odbiorcom, że kultura to nie burżuazyjna fanaberia i kiepski dodatek do nauk ścisłych,
ale środek poszerzania ludzkiej świadomości, niezależnie od zawodu i innych zainteresowań. Warto też dyskutować o tym, w jakim zakresie rozwiązania deliberatywne,
a w jakim radykalne mogą mieć sens. Wyobrażenie części
odbiorców o demokracji to tyrania większości, przed którą przestrzegał Alexis de Tocqueville: „my decydujemy
o wszystkim, bo jest nas więcej”. Znów mit jednolitości
i brak zrozumienia, że w systemie demokratycznym ważne jest zapewnienie podstawowych praw mniejszościom,

chociażby dlatego, że może dostarczyć innych sposobów
widzenia, wartościowych także dla większości. Abstrahując od zwykłej świadomości, że każdy bywa w mniejszości lub większości, gdyż są to umownie konstruowane i wielokrotne kategorie.
Częstym współczesnym zarzutem wobec artystów jest
jeszcze „tanie szokowanie i zwracanie na siebie uwagi”. Nie
można tego wcale wykluczyć, warto jednak sprawdzić, jaki
mógł być cel zastosowania skrajnych środków. Skoro artyści cały czas powtarzają ten zabieg, musi chodzić o jakiś
przekaz. Sztuka jest sytuacją komunikacyjną.9 A z całą
pewnością szokowanie nie przysparza wielkiej sławy i pieniędzy, w polskiej sztuce nie jest pewnym zabiegiem na
przetrwanie ekonomiczne i historyczne.
Obrazy bywają mniej i bardziej jednoznaczne. Te bardziej jednoznaczne wykorzystują środki formalne, które
silnie sugerują jedną z interpretacji. A jednak związek obrazu ze znaczeniem zawsze będzie bardziej umowny, niż
tekstu. Obrazoburczy przekaz często wiąże się z konwencjami kulturowymi. Nagość kojarzy się z grzechem, więc
naga kobieta z Więzów krwi, leżąca na czerwonym znaku
w kształcie krzyża, obraża uczucia religijne. Wydaje się,
że część publiczności nie zdaje sobie sprawy, że wizualność może mieć wiele znaczeń, także przeciwstawnych.
W przypadku obrazów, których interpretacja jest wieloraka, trudne będzie ustalenie, bardziej uprawomocnionego
odczytania. Tęcza Julity Wójcik doskonale gra na dialektyce znaczeń: symbol mniejszości seksualnych jest jednocześnie symbolem przymierza między ludźmi a Bogiem.
Zależnie od politycznych i społecznych celów, określone
osoby próbują zmonopolizować znaczenie obrazu. Swoistość wizualności jest jej siłą i przekleństwem zarazem.
Część artystów, która chce „stosowanych sztuk plastycznych”, traktuje wizualność dosłownie jako język, tworząc
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Chodzi o przekaz, tyle, że nie musi on być jednoznaczny.

silny, jasny przekaz. Sztuka ma zmieniać rzeczywistość,
jest więc obrazem jednoznacznym.10 Nic więc dziwnego, że
wizualność tego typu wywołuje silne reakcje. Tyle tylko, że
argument o „języku” wizualnym upada w praktyce, gdyż
okazuje się, że komunikat jest odbierany przez publiczność
na opak. Piramidę zwierząt Kozyry odczytano jako nawoływanie do zabijania, Emblematy Klamana jako brak poszanowania dla ciała ludzkiego, Adorację Chrystusa Markiewicza jako bluźnierstwo, a więc raczej odwrotnie do tego,
co planowali twórcy oraz odwrotnie do interpretacji krytyków i historyków sztuki. Po pierwsze, nie są rozumiane założenia krytyczności, postulujące „krytykę wewnątrz systemu”. Dla widzów nie jest zrozumiałe, że ktoś posługuje
się określonymi środkami, aby wskazać ich absurdalność
i nieodpowiedniość, np. zabija, aby zwrócić uwagę na problem zabijania, jest agresywny, aby zwrócić uwagę na problem agresji. Po drugie, łatwiej przyjmowana jest sztuka,
która wzbudza pozytywne emocje i buduje relacje międzyludzkie, co może tłumaczyć sukces np. Pawła Althamera.
Część publiczności oczekuje więc jednoznaczności. Tyle
tylko, że inne grupy odbiorców cenią jej przeciwieństwo
(być może to grupa bardziej zaznajomiona z wizualnością?). Nie ma nic dziwnego w tym, że różni odbiorcy mają
różne oczekiwania, tyle tylko, że zamiast zainteresować się
obszarem, który im odpowiada, każdy absolutyzuje swoje roszczenia, wymagając od sztuki „w ogóle”, żeby była
„taka i taka”— tutaj padają postulaty o różnym poziomie
ogólności, uniwersalne i personalne w stylu „żebym mogła sobie powiesić nad kominkiem”. Jawnym oczekiwaniem związanym z jakością sztuki, jest jej wieloznaczność.11

10

11

Mam na myśli debatę wokół książki I. Stokfiszewskiego,
Zwrot polityczny, Warszawa 2009, K. Uniłowski, Mój grabarz
Igor, www.fa-art.pl / dzial.php?id_dzialu=246, 10.12.2014.
Umberto Eco pewnie powiedziałby tu o podatności
interpretacyjnej.
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Celne wydają się obserwacje Poprzęckiej. Jak wskazuje
autorka „zła sztuka” może być sztuką, w której okno interpretacyjne jest niewielkie, a odbiorca ma mały wpływ
na receptywne zapełnienie pustych miejsc, które umożliwiają mu rozumienie całości.12 Jest więc widzem biernym,
ma wrażenie, że treści są mu narzucone. Można postawić
ostrożną hipotezę, że niektóre z dzieł krytycznych są, ze
względu na potrzebę oddziaływania, bardzo jednoznaczne, co budzi niechęć, nudę i zażenowanie. Z drugiej strony, w przypadku innych prac, rozdźwięk między widzem
implikowanym a realnym jest zbyt duży, skoro odczytanie jest tak dalekie od zamierzeń artystów.13
Zły odbiorca szuka jedynie sztuki, która potwierdzi jego
przekonania, zbuduje jego „ego”. Nie bez przyczyny Polacy
wyróżniają się wśród innych krajów kultywowaniem wartości umacniania swojego „Ja”. Na forach internetowych
pojawia się postulat, że artysta ma tworzyć tak, jak chce
odbiorca. Bezapelacyjnie. Nikt nie zadaje sobie pytania, co
stałoby się, gdyby artyści faktycznie zaczęli w pełni dostosowywać się do oczekiwań odbiorców. Obszar swobodnej
ekspresji, wolności, zaskoczenia, uległby redukcji. Część
odbiorców oczekuje, że każda sztuka ma się im podobać,
a jeśli się nie podoba, jest złą sztuką. Nie zakładają sytuacji, że coś, co osobiście im się nie podoba, może być dla
nich wartościowym narzędziem filozoficznym.
Być może wina leży więc zarówno po stronie ignorancji artystów, jak i ignorancji odbiorców, którzy nie potrafią patrzeć. Obraz bywa wieloznaczny, ale nie oznacza to
całkowitej dowolności. Odbiorca uczy się sposobów wi-

12 M. Poprzęcka, O złej sztuce, Gdańsk 1998, s. 261–262.
13 Nie uważam, że intencje artysty są bezsprzeczną podstawą
interpretacyjną, ale w przypadku sztuki politycznie
i społecznie zaangażowanej lat 90. istnieje założenie
szczególne, że „sztuka ma działać” i unaoczniać określone
postulaty.
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dzenia. Tyle, że jest to zwykle wiedza oparta na nieuświadomionych, następujących po sobie działaniach, czyli
procedurach. Widz świadomy zauważa, że pewne kody
znaczeniowe krążą w określonych środowiskach, kształtując je. Umiejętność interpretacji obrazów nieco niefortunnie nazywa się alfabetyzacją wizualną14, nazwa kojarzy się właśnie z umiejętnością czytania. Nie chodzi
jednak o nieszczęsne, jednoznaczne twierdzenia, w wyniku których powstaje jedno rozwiązanie algorytmiczne, ale
o strategie przybliżone (heurystyki), o szerokim zakresie
interpretacji uprawomocnionych. Jeżeli sztuka jest heurystyczna, spory ikonoklastyczne wymagają od wszystkich
stron konfliktu pokory. Według Latoura, zarówno Oświeceni odbiorcy jak i Kołtuni mają podobne motywy. Jedni chcą przepływu obrazów i niszczenia jednoznacznych
symboli, dlatego, że ograniczają i tamują różnorodność,
drudzy walczą o zagrożone ich zdaniem wartości, ściśle
związane z symbolami, które wielbią, lub które niszczą.
Trzeba tylko zaznaczyć, że strategie subtelne, np. nasycania przestrzeni medialnej różnego rodzaju obrazami,
są dużo bardziej skuteczne, niż agresywna destrukcja.

14 Por. np. S. Dylak, Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja
współczesnego człowieka, edunet.amu.edu.pl / mae2012 / 09_
Dylak_2012.pdf, 10.12.2014.
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occupation of the museum. protests against
polish critical art
Wiktoria Kozioł

A

group of the displeased are picketing in front of the
museum, carrying banners, praying, demanding to
close the exhibition and dismiss the director of this cultural institution, and, in the end, using direct iconoclastic operations, or simply destroying the objects. Something has
to be out of order with contemporary art, especially with
the socially and politically involved art; or with the viewer. It’s easy to shift the whole blame on to the displeased
and to believe in their naivety in order to feel as a rational
and educated person from a greater city. The label of reactionaries, however, wouldn’t explain the causes and qualities of the phenomenon. I will try to construct some hypotheses which could explain the series of intensive and
relentless demonstrations against creation by Nieznalska, Kozyra, and Markiewicz. My approach is based on
synthesis, hence inevitably it is a simplified model, but
I would like to indicate at possible ways of explaining the
phenomenon of occupation of the museum.
Before 1989 the fight against the communist power was
the most urgent national problem. The majority of Poles,
paradoxically including some people connected with the
communist party, had been agreeing in this question.
Since the time of the Partitions of Poland a Pole has had
the negative attitude towards institutional authorities. Life
carried out in a permanent state of emergency has forced
the introduction of division into serious and non-serious
themes.1 The important and serious themes included the

1

M. Janion, Kobiety i duch inności [Women and the Spirit
of Otherness], Warsaw 1996, p. 326.
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fight for independence, people’s hearts cheering, the patriotic attitude and some newer incarnations of the romantic
myth, the latter including the Solidarity movement. Not
only the theme, but also the form counted, and the momentous and pathetic tones reigned. Artists had two options, to deal with art penetrating the abstractive-philosophical grounds of reality, such as semantic signs and
language or with political art in the anti-communist spirit. Those who promoted other artistic visions had not been
included in the main stream. Thus, such artistic groups
like Łódź Kaliska and Luxus worked on margins and in
the mists of absurdity.
Manners and conventions themes (women’s and minorities’ rights, carnality and sexuality) were treated as secondary questions. At the beginning of the 90s the public
didn’t know why these secondary questions became the
area of artistic interests. Many a time they heard in the
media that such issues are exotic and made-up problems.
In public domain there is a popular technique of invalidating the contents that are alarming or disturbing for
individuals and groups, which consists in naming them
as ‘somebody else’s problems (sep)’, or the so-called sepization.2 This technique is often used in reference to minority issues. The contradiction of such argumentation
is in the fact that those for whom the problem is allegedly unimportant take the trouble to organize picket lines
in front of museums.
The empty place left by the many years’ enemy, the
communist authority, should be filled up. Now ‘they’ are
hidden better in the shape of Jewish communists that are
insidiously casting libertarian ideas which are to destroy
the traditional values. It’s worthy noticing that irrespec-

2

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce
czasu przemian [To want and to have. Social self-knowledge in
Poland of the time of transformations], Warsaw 2003, p. 154.
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tive of the direction of the aversion, this kind of prejudice
have always similar form. A group which is threatening to
others is considered to be uniform and acting intentionally with consciously and blatantly bad intentions. The
West, still corrupt, this time in the shape of the European Union, hatched up a plot against Polish conservatism.
It’s strange that binary divisions into ‘us’ and ‘them’ are
not treated with disbelief. The stiff and phantom reactions must be the result of historical trauma. Even though
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Polish society is quite homogeneous, Poles perceive themselves as practically undiversified, not taking into account
individual differences which happen on a large scale (taking into account coefficients of economic stratification
for the years 1989–2005, they are ones of the biggest in
Europe!3). Therefore all Otherness is not an enriching cultural capital, but a menace for the closed artificial identity. Those who ‘sepize’ various minorities are forgetting
that their unimportant 1% of the society amounts to almost 400 thousand people.
Maybe life in the state of continuous tension and external endangerment caused that Polish people are one of
the leading countries in Europe as far as the need of closing shut is concerned. It’s a quality which contributes to
feel fear when the system of convictions is not consistent
with information from the outside.4 Persons with a high
need for the closing shut create closed, consistent and simple notional categories, what reduces anxiety, but also limits gathering of information. Nobody is free from it, but
the people with a high need for closing shut can begin to
select information in the way that it would comply with
their convictions much quicker than others. Moreover, in
Poland reliability and substantiality are not socially valued, in spite of rigorous morals; this helps to build superficial opinions.5

3

K. Skarżyńska, Czy jesteśmy prorozwojowi? Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt i demokratyzacja kraju, [w:] Jak Polacy
wygrywają jak Polacy przegrywają [Are we pro-developmental?
People’s values and convictions versus welfare and democratisation
of the country] [in:] [How do Polish people win and how do they
lose], red. M. Drogosz, Gdańsk 2005, p.94.
4 M. Lewicka, Polacy są dumnym i wielkim narodem, czyli nasz
portret wielce (nie)zróżnicowany [Polish people are a proud and
great nation, or our (un)diversified portrait],
[in:] Jak Polacy…, ibidem, pp. 15–20.
5 K. Skarżyńska, ibidem, p.80.

84

Chronological end of artistic education in Polish schools
can be personified by our painter Matejko. It seems that
nineteenth century academic system of aesthetical values
still keeps well. Important national themes count, seen
from the point of view of history understood traditionally,
I mean a few masculine wars, as well as visible craftsmanship and traditional medium. The conviction that art is to
be narrative, literary, and ‘legible’ is also not meaningless.
As Mitchell pointed out, one of possible causes of iconoclastic behaviour is the claim that a picture is a text or
a verbal message, therefore a communication of offensive
content.6 In effect it’s not necessary to see a visual work to
criticize it; it’s enough to hear about it. Hence misunderstandings can happen. For example the Young’s Crusade
protesters confuse Nieznalska and Kozyra, but they are
proud that they didn’t see the exhibition, and they know
they don’t like it. Various practices support the convention which says ‘I don’t see, but I condemn’. In a part of
Catholic environments they are convinced that the contact with ‘heretic’ contents causes exposure to evil spirits.7
Moreover, every Catholic is obliged to defend others from
negative influences of harmful contents. Protesters don’t
want to know better the phenomenon against which they
protest. Intellectual autonomy, or the assumption that
each adult man should decide in person which contents
are harmful or not, is not important for them.
Stereotypes connected with contemporary art cement
the distancing attitude. They appear in the shape of mantras which close all discussion and reflection. The authoritative claim, ‘This is not art’ is one of them. The viewer don’t want to learn on the evolution of art definitions
in the 20th century; they know nothing about conceptu-

6

J. M. Mitchell, Offending images, [in:] What do pictures want?
The Lives and Loves of images, Chicago 2005, pp. 125–145.
7 See e.g. G. Amorth, An Exorcist Tells His Story.
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al, institutional, and alternative definitions of art. Their
individual view on the theme fixes everything. What is
attained with such absolute exclusion from art area and
calling the artist X a pseudo-artist? If this resulted from
general care for art quality, why the adversaries don’t deal
with promotion of art they value? The causes are deeper;
with reference to philosophy, a part of the viewer are realists and pragmatists. They believe that reality is cognisable, phenomena can be pigeonholed into certain categories,
purity of genre can be kept, and closed definitions accepted everywhere. When it appears that art is a natural notion,
they feel unsatisfied with their need for close shut; the puzzles cannot be solved. And if reality is fully cognisable, it
is worthwhile to give vent to their aggression in the name
of clear and sure values, trying to impose them on others.
‘This is not art’ is only one from amongst many myths.
Another modernist charge says that there is a division between neutral and ideological art, hence it is assumed that
cultural construction of objectivism is completely transparent and in comply with reality. Man is a rational being
situated in the centre of the Universe. Let’s mark that anxiety is raised particularly by works that cast doubt on anthropocentrism: Emblems are a visualisation of human meat,
and Animal Pyramid indicates at human self-righteousness.
Critical art refers not only to practices of constructing social carnality, but also it has its root in the anti-enlightenment order.8 A contemporary Polish narrow-minded prig
is a guy who needs only and exclusively to get self-confirmation and to close shut the world. In Poland we surely
have also a variety of leftist narrow-mindedness — the
narrow-mindedness is the state of the mind, which isn’t
strictly connected with views. A leftist narrow-minded

8

Not with regard to research inquisitiveness, but to assumptions
that complete cognition is possible and that human being
is the highest creature.
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prig can affirm thoughtlessly everything what’s Other and
leave art in peace. However, when practices referred to carnality and sexuality are at stake, it’s worthy noticing that
the Polish prig has made a revolution. In the 19th century narrow-mindedness was associated with dirt (see Gabriela Zapolska, The Morality of Mrs. Dulska), and today
a true narrow-minded bourgeois is hygienic. Modernization has brought effects, and thousands of products that
are ‘necessary’ to care for oneself urge the economy. However, the model of narrow-minded carnality is an imposing,
aggressive, and excluding model. Polish critical art touches identity themes what causes cognitive dissonance; the
need for closing shut is then disturbed. If they show you
that your normative practices have no sense, you would
have to do something. You have to admit that the effort
was unnecessary or to deny inconvenient contents.
Let’s come back to convictions which help neutralize
uncomfortable art, ‘art is financed with taxpayers’ money’, ‘the majority of inhabitants should decide about public space’. However, until recently there was no constructive debate on ways of financing art, if not from the state
budget. Do we plan a return to the patronage of the arts
and to creating at the viewer’s bidding? How should we
settle disputes concerning public space, by means of national referendum or allowing for a total pluralism based
on the principle that “each group can build a monument
of their own”? Only to a small extent cultural institutions
try to make the viewer aware that culture is not a bourgeois caprice and a lousy addition to science, but a way
of expanding human consciousness, irrespective of profession and other interests. It is also worthy discussing
when deliberative and when radical solutions could have
sense. A part of the viewer imagine democracy as a tyranny of the majority, against which Alexis de Tocqueville
warned, “We decide on everything, since we are the majority”. Again the myth of uniformity and the lack of understanding that in the democratic system it’s important
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to ensure basic rights to minorities, at least because they
can bring other ways of seeing which can be valuable also
for the majority. Abstracting form a mere consciousness
that everybody can be once in the minority and in on another time in the majority, since these categories are contractually constructed and repeated.
Today we often hear another else charge against artists that they are ‘easy shocking in order to draw attention’. This cannot be completely excluded, however it is
worth checking what purpose could be for using such extreme means. If artists always repeat this effort, it must
be a message in it. Art is a communicative situation.9 And
shocking, for sure, doesn’t make an artist famous and rich;
in Polish art shocking is not a sure effort to get economic
and historical success.
Pictures happen to be more or less ambiguous. These
that are more ambiguous use formal means which strongly
suggest one of possible interpretations. However the bond
between the meaning and the picture would always be
more contractual than that of the text. Iconoclastic messages are often connected with cultural conventions. Thus,
nakedness is associated with the sin, so the naked woman
from the Blood Ties, lying on a red sign in the shape of cross,
offends people’s religious feelings. It seems a part of the
public don’t realize that visuality may have many meanings, including oppositions. In case of images that can be
interpreted in many ways, it would be difficult to select
the most binding reading. The Rainbow by Julita Wójcik
perfectly plays with the dialectics of meanings; the symbol of sexual minorities is at the same time the symbol of
the covenant between people and God. Depending on po-

litical and social purposes, certain persons try to monopolize the meaning of the picture. The specificity of visuality is its power and its curse at the same time. A part of the
artists, who want to use ‘applied plastic arts’, treats visuality literally as a language, creating a strong and clear message. Art is to change reality, so it is an unambiguous image.10 No wonder such visual art evokes strong reactions.
But in practice the argument about the visual ‘language’ is
not valid, since it appears that the public misunderstand
the message. The Pyramid of Animals by Kozyra was read
as a call for killing, Emblems by Klaman as utter disregard
for human body, Adoration of Christ as a blasphemy, that
is the opposite of what the originators planned, and also
in opposition to art critics and art historians. Firstly, the
assumptions of critical art are misunderstood, postulating a ‘criticism inside the system’. For the viewer it is incomprehensible when someone uses certain means in order to indicate at the absurd and unsuitable character of
these means, for example he / she kills in order to draw
attention to the problem of killing, he / she is aggressive
in order to draw attention to the problem of aggression.
Secondly, art which arouses positive emotions and builds
interpersonal relations is readily accepted; this probably
explains for example the success of Paweł Althamer’s art.
A part of the audience awaits unambiguous images. Another group of viewers, however, may value its opposition
(maybe such a group is more familiar with visuality?). No
wonder different viewers have different expectations, but
in spite of being interested in an area which is suitable for
them, each part does lay their claims in absolute manner,
demanding that art should be ‘such and such’ in general.

10
9 The point is in the message, however it has not to be
necessarily unambiguous.
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I mean a debate on I. Stokfiszewski, Zwrot polityczny
[The Political Turnabout], Warsaw 2009; e.g. K. Uniłowski,
Mój grabarz Igor [My Gravedigger Igor], www.fa-art.pl /
dzial.php?id_dzialu=246, 10.12.2014.
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Hence postulates of various levels of generality, universal
and individual or personal appear like ‘It should hang on
my chimney’. The open expectation connected with art
quality is its ambiguity.11 Poprzęcka’s observations seem
to be apposite. As she says, ‘bad art’ may be art in which
the interpretative window is small, and a viewer has little
influence on the receptive filling of empty spaces which
enable him to understand the wholeness.12 Therefore he
/ she is a passive viewer with an impression that contents
are imposed on him. We could construct a cautious hypothesis that some from amongst critical works are explicit with respect to the need of influence; this can cause reluctance, aversion, boredom and embarrassment. On the
other hand, however, in case of other works the hiatus between the implied and the real viewer is too large, if the
reading is so distant from the artist’s intentions.13
A bad viewer is looking for art which only would confirm
his convictions, supporting his ‘ego’. Not without reason
Polish people differ from others in the cultivation of values
strengthening their ‘I’. On the internet forums a postulate
frequently appears that an artist should create according
to the wishes of the viewer; without question. Nobody asks
what would happen, if artists would begin to satisfy these
expectations totally. The area of free expression, freedom
and surprise would be reduced. A part of the audience think
that all art should please them, and when they don’t like
it, it is bad. They don’t assume that what personally they
don’t like may be a valuable philosophical tool for them.

11 Umberto Eco probably would say ‘interpretative susceptibility’.
12 M. Poprzęcka, O złej sztuce [On bad art], Gdańsk 1998,
pp. 261–262.
13 I don’t think that an artist’s intentions are an indisputable
basis for interpretation, but in the case of politically
and socially involved art of the 90s there is a particular
assumption that ‘art is to act’ and visualise definite
postulates.
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Perhaps the mistake is on both sides, I mean artists’ ignorance as well as viewers’ ignorance, who cannot see. Images happen to be ambiguous, but this doesn’t mean total
freedom. The viewer can learn about ways of seeing. However such knowledge is usually based on unconscious sequences of actions, or procedures. A conscious viewer can
notice that some semantic codes circulate in certain environments, shaping them. The skills of image interpretation is a bit unfortunately called visual alphabetisation14;
this name is associated just with ability of reading. However, not just unfortunate unambiguous claims, in result
of which a unique and only algorithmic solution appears,
but some approximated strategies (heuristics), characterised with a wide range of valid ways of interpretation, are at
issue. If art is heuristic, iconoclastic disputes require humility from all sides of the conflict. According to Latour,
both enlightened and narrow-minded viewers have similar motives. The first want images to flow and to destroy
unambiguous symbols, since they limit and hold back diversity; the latter fight for, in their opinion, endangered
values which are strictly connected with symbols that they
adore or destroy. We should only emphasise that subtle
strategies, e.g. filling the media with diverse images, are
much more effective than aggressive destruction.

14 See e.g. S. Dylak, Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja
współczesnego człowieka [Visual alphabetisation as a competence
of the contemporary man], www.edunet.amu.edu.pl /
mae2012 / 09_dylak_2012.pdf, 10.12.2014.
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IV

Apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Akcja
artystyczna
Mayi Gordon
Appetite comes with
eating. Performance
by Maya Gordon
tekst
Paweł Wątroba

menu

1

3

«rozebrać się do rosołu, rosół z okami»
Brojler zapieje z zachwytu,
gdy w okach ukaże się naga prawda
Dlatego rosół z kury najlepszy na kaca
I podglądanie

«zimne nóżki, jajko mądrzejsze od kury»
Grząski jest grunt i nóżki zimne za karę
Przemoczone buty idą w ślad
Za mądrzejszym od kwoki jajem
Niestety
Warszawa kur nie hoduje

«to strip down to one’s underwear,
the broth with drops of fat»
A broiler will sing praises,
when the unadorned truth appears in the eyes
Therefore the broth is the best remedy for a hangover
And peeping

2
«śmiać się jak głupi do sera»
Zsiadłe mleko z piersi Ojczyzny
A głupiemu radość

«to be happy as a sandboy»
Sour milk from the fatherland’s breast
And joy to a fool

«cool legs, the egg wiser than the hen»
Sticky ground and cool legs as punishment
Soaked shoes follow in a whippersnapper’s footsteps
Unfortunately Warsaw doesn’t breed chickens

4
«serce na dłoni»
Oto ciało moje i krew w serdecznym geście
Dwie komory, zator, osierdzie

«to have one’s heart in the right place»
Here’s my body and blood in a cordial gesture
Two ventricles, embolism, pericardium

5

7

«albo rybka albo pipka, rosnąć jak na drożdżach,
masz babo placek»
Jak mawiał Hamlet, wybrać musisz
Drożdże tempa nie zwolnią
A dzieci dużo

«lepszy rydz niż nic»
Od figi z makiem lepszy rydz
A nic oddaj w prezencie

«to shoot up, just my luck»
As Hamlet used to say, you must choose
This or that
No matter the tempo
And there are many children

6
«figa z makiem z pasternakiem»
Zero — kwestia umowy
Braku w rejestr nie wpiszesz
Chyba, że musisz

«sweet funny adams»
Zero is an open question
Let bygones be bygones
Unless you have to

«half a loaf is better than no bread»
And better than nothing
Give nothing as a gift

8
«groch z kapustą, każdy sobie rzepkę skrobie»
W tłoku języki, w weselnym chaosie
Niedobór znaczeń
Wklęsła wieża Babel
Samotnie wykopię dziurę do Chin

«mishmash, everybody looks after their own»
Languages crowded in the wedding chaos
The deficit of meanings
A hollow tower of Babel
I’ll dig a hole to China on my own

9
«przez żołądek do serca,
bułka z masłem»
Miłosne treści
Czasem flaki, czasem gorzka żółć

«the way to a man’s heart is through
his stomach, a piece of cake»
Love contents
Sometime guts, and some other time bitter bile

10
«barszcz z uszkami»
Czerwony i bosy, pięty starte
Ucho odgryzł pies

«beetroot soup with ravioli»
(that resemble little ears)
Red and barefoot, chafes on heels
A dog has bitten off the ear

11

13

«świnia koszerna, zakazany owoc,
twardy orzech do zgryzienia»
Świnia łaski pełna koszerna
Niech nie dotyka owocu twego
Bo jabłek Putin zakazał

«kieszenie hamana»
Karnawału wieść w święto Purim
Zdrowie błogosławionych i przeklętych

«kosher pig, forbidden fruit, a tough nut to crack»
A kosher pig full of grace
Let not touch your fruit
Since Putin has banned apples

12
«pączek w maśle»
Cukier krzepi wyśmienicie
Będzie lepiej

«to be in good form»
Sugar revitalizes splendidly
It’ll be better

«haman’s pockets»
Carnival news in the feat of Purim
The health of the blessed and the damned

14
«walić gruchę»
…

«to bleed the weasel»
…

15
«ptasi móżdżek, wpuścić w maliny»
Kiwi w supermarkecie czeka na przypływ

«birdbrain, to lead up garden path»
Kiwi at the supermarket waits for the influx

16
«niebo w gębie»
Niebo na podniebieniu
A w nosie kozy, pastwiska, urodzaj

«it tastes heavenly»
Delights of the palate
And fertile pasturage for bogeys in the nose

17

18
«burza w szklance wody»
Chybił grom z nieba
Tłuką się szklanki i talerze
W Boga nie wierzę

«wpaść jak śliwka w kompot»
Tęcza na marsz niepodległości

«to get into hot water»
A rainbow for the independence march

«a storm in a teacup»
A bolt out of the blue has missed
Shattering glasses and plates
I don’t believe in God

19
«w winie prawda»
Moja wina, moja bardzo wielka wina
Dolej mi

«in vino veritas»
To wine and dine
Top up my wine

20
«małe piwo»
Namiastka przyjemności
Nawet bez mdłości

22
«co ma piernik
do wiatraka»

«it’s nothing»
A poor substitute for pleasure
Even without nausea

«what’s that got to do
with anything?»

21

23

«musztarda po obiedzie»

«puścić pawia»

«missed the boat»

«to puke up»

V

Od kołtuna
do kuca?
tekst
Jakub Majmurek

kim jest kuc? na pewnym poziomie kolejnym internetowym memem. Młodym mężczyzną popierającym
idee Janusza Korwin-Mikkego. Intuicyjnie wiemy, jak
wygląda. Mało zgrabny (na ogół wychudzony, za wysoki,
wiecznie zgarbiony), długie włosy związane w kucyk, niezdrowa cera, oczy zaczerwienione od wiecznego przesiadywania przed komputerem. Do tego noszone niezależnie
od pogody ciężkie buty, katana, czarne koszulki metalowych zespołów z nieodłącznymi dla nich akcesoriami:
trupie czaszki, odwrócone krzyże, groby, wampiry, żywe
trupy, zakrwawione miecze i torturowane dziewice, oczywiście. Do tej mało zachęcającej charakterystyki wizualnej
dochodzi równie mało pociągająca charakterystyka społeczno-osobista. Kuc, mówi przyczepiony do memu stereotyp, mieszka z rodzicami, nie ma przyjaciół (o dziewczynie, czy chłopaku nie wspominając), wykonuje mało
prestiżową pracę, związaną z komputerami, wreszcie całymi dniami siedzi w ciemnym, zapuszczonym (do czasu aż posprząta go zirytowana bałaganem matka) pokoju, skąd spamuje internet swoimi poglądami, wdając się
w nieskończone flejmy na setkach forów dyskusyjnych.
Słowem, niegroźny element folkloru sfery publicznej, którym nie warto sobie zawracać głowy? Chyba jednak nie.

wejście kuca
Ostatnie wybory do parlamentu europejskiego pokazały,
że kuce i kucopodne potrafią w sprzyjających okoliczno-
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ściach stać się istotną polityczną siłą.W sytuacji demobilizacji politycznej reszty społeczeństwa, głos zmobilizowanych kuców zaczyna mieć znaczenie.
W maju poglądy do tej pory triumfujące co najwyżej
w sekcji komentarze pod publikacjami politycznymi na
portalach internetowych, w prawyborach w gimnazjach
i — z mniejszym szczęściem — w liceach, odniosły polityczny sukces, zostały umieszczone w prawodawczym
ciele zjednoczonej Europy. Nawet jeśli funkcjonują tam
na zupełnym marginesie, sama ich obecność w tym miejscu jest dla nich legitymizująca.
Oczywiście prawdą jest, że polski kuc jest częścią
szerszego, ogólnoeuropejskiego problemu. Można postawić obok niego przepełnionego nostalgią za imperium, przybierającego pozy Johna Bulla wyborcy Partii
Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, w lokalnym
pubie, w małym miasteczku handlowym, narzekającego
nad letnim ale na zalew emigrantów z Europy Wschodniej.
Albo działaczkę Frontu Narodowego w ludowej dzielnicy, rozdającej ubogim zupę. „Tradycyjną francuską zupę
z wieprzowiną”, dodajmy. Ale fakt, iż nawet Nigel Farage i Marine Le Pen nie chcieli współpracować z polityczną reprezentacją polskich kuców, jest wymowny.
Tym bardziej figura kuca domaga się od nas uważnego oglądu. Spróbujmy przyjrzeć się jego genealogii,
zestawowi poglądów jakie reprezentuje, roli jaką może
odgrywać w dalszym rozwoju politycznej i społecznej sytuacji w Polsce.

Za standard złota też, Katarzyna Górna &
Jakub Majmurek, kadr z wideo, 2014
For a gold standard too, Katarzyna Górna &
Jakub Majmurek, video still, 2014

Co składa się na kucostwo? Najkrócej mówiąc nasza rodzima wersja libertarianizmu. Jego składowe części to skrajny
indywidualizm (zarówno w deskryptywnym, jak postulatywnym wymiarze); przekonanie o tym, że rynek jest
najwyższą formą społeczno-gospodarczej racjonalności,

a mechanizmy rynkowe są w stanie najlepiej zaspokajać
wszystkie możliwe potrzeby jednostek i ich grup; nieufność do państwa, jako instytucji niewydolnej, niezdolnej
do racjonalnej alokacji zasobów.
Wszystkie poglądy z tego zestawu określiłbym jako jasną stronę kucostwa. Mają one bowiem swoje racjonalne
jądro, da się je przedstawić w formie pewnego ciągu argumentów. Ale tej jasnej stronie towarzyszy też ciemna. Nie
przyjmuje ona postaci zestawu argumentów, ale agresywnych odruchów, różnych form przemocy symbolicznej. Na
tę ciemną stronę składa się pewna nadmiarowa niechęć
kuców wobec „urzędasów”, niechęć do różnego rodzaju
mniejszości (rasowych, seksualnych itd.), do takich inicjatyw jak działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych. Wreszcie, co najbardziej wyraźne i wymowne,
niechęć do emancypacji kobiet.
Intensywność tych (głównie symbolicznie) przemocowych odruchów, pokazuje, że w kucostwie nie chodzi

112

113

dwie strony kuca

wyłącznie o taki, a nie inny zestaw poglądów na państwo
i rynek. Każdy światopogląd, jest rzecz jasna nie tylko
światopoglądem, ale także pewnego rodzaju libidinalnym
obsadzeniem.W przypadku kucostwa jest ono wyjątkowo
silne. Co sprawia, że kucostwo nie tylko jest wynikiem
pewnych otwartych tendencji kształtujących polską sferę
publiczną, ale także symptomem pulsujących w mroku,
pod jej powierzchnią, „acherontycznych prądów”.

Zanim jednak zstąpimy do głębi, spójrzmy na powierzchnię, na to, co w słońcu. Skąd taki, a nie inny kształt poglądów kuca? W dużej mierze pochodzą one zza oceanu.
Odbijają idee amerykańskiego libertarianizmu. Najpoważniejszym filozoficznym fundamentem tej doktryny jest
teoria społeczna Friedricha von Hayeka. Zdaniem Hayeka,
aktywność nowoczesnych społeczeństw opiera się na działaniu tak zwanej wiedzy rozproszonej. Wiedzy, której podmiotem nie może stać się żadna jednostka, ani instytucja.
Najlepszym, a w zasadzie jedynym medium pozwalającym
efektywnie wykorzystać wiedzę rozproszoną jest rynek.
To rynek, na którym wolne podmioty podejmują decyzję, kierując się swoją wiedzą cząstkową, najpełniej koordynuje rozproszoną wiedzę, przynosząc wszystkim korzyści. Państwo, ani żaden inny centralny planista, nie są
w stanie zgromadzić i zoperacjonalizować tej wiedzy, która gromadzi się na rynku.
Rynek jest przy tym nie tylko narzędziem wytwarzania bogactwa, ale także instancją etyczną. Nagradza, jak
wierzą libertariańscy teoretycy, te zachowania, które faktycznie zaspokajają potrzeby społeczne. Tylko rynek dostarcza informacji, na ile moje zachowanie jest społecznie pożyteczne, na ile naprawdę służy potrzebom innych.
Człowiek, jako istota — w myśl założeń libertarian — racjonalna, będzie podążał za „zachętami” i „karami” gene-

rowanymi przez rynek. Nierówności powstające w wyniku tak rozumianej rynkowej konkurencji mają racjonalny
i sprawiedliwy charakter. Ponieważ popyt i podaż dążą
do równowagi, a jednostki postępują racjonalnie, w sytuacji braku politycznego ośrodka arbitralnie ingerującego
w rynkowy mechanizm, także stratyfikacja społeczna nie
powinna generować wielkich nierówności. Część libertarian zauważa fakt, że to nie racjonalny mechanizm ekonomiczny jest jedynym źródłem społecznej stratyfikacji. Jeszcze mniej liczni, jak Robert Nozick, dopuszczają
interwencję państwa w celu usunięcia nierówności powstałych w warunkach braku wolności działania na racjonalnie
zorganizowanym rynku — np. w wyniku niewolnictwa.
Jednak nawet Nozick nie wychodzi poza wąską, właściwą temu nurtowi indywidualistyczną antropologię.
W której indywidualizm ma nie tylko charakter swoistego
imperatywu etycznego („polegaj na sobie”, „bierz sprawy
w swoje ręce”, itd.), ale jest także figurą opisu rzeczywistości społecznej. Zakładającej, że jednostki są przede wszystkim sumą swoich własnych indywidualnych wyborów, że
w ich ramach kształtują one swój los, oraz są w stanie znaleźć szczęście i sens. Antropologia ta przegapia zupełnie
fakt, że człowiek jest istotą społeczną, niezdolną poza
społeczeństwem działać, determinowaną w całym szeregu swoich wyborów przez niezależne od siebie czynniki.
Choć także amerykański libertarianizm ma swoje
mroczne obsady, to tym nie mniej pozostając ukształtowany przez tradycje silnie pluralistycznego, amerykańskiego społeczeństwa, zawiera w sobie na przykład pewien autentyczny szacunek dla różnych stylów życia, jakie
wybierają poszczególne jednostki. Co w dużej mierze pozostaje nieobecne w libertarianizmie polskim (kucowskim), wrogo reagującym na wszystko, co kojarzy mu się
z „lewactwem”, a co tak naprawdę stanowi pewien mainstream współczesnej liberalnej demokracji: prawa kobiet, mniejszości, konsensus co do pewnych minimalnych praw zwierząt itd.
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nej; z drugiej wyraz szlacheckiego kolektywizmu: zrywający sejmy posłowie często skrępowani byli instrukcjami
swoich sejmików, nie mieli odwagi samodzielnie podjąć
decyzji, wbrew instrukcjom, jakie otrzymali.
To połączenie skrajnego, anarchizującego indywidualizmu i skrajnego kolektywizmu nie umarło wraz ze
zmierzchem Rzeczpospolitej szlacheckiej. Wraca w Polsce w kolejnych wcieleniach. Wydaje się być swoistym polskim Realnym, uparcie pojawiającym się w kolejnych systemach symbolicznych. Jak w Szewcach Witkacego śpiewał
Gnębon Puczymorda:
W kucostwie indywidualizm i inne charakterystyczne
cechy pojęciowej struktury libertarianizmu, łączą się bowiem z zupełnie inna tradycją: tradycją paradoksalnego
polskiego indywidualizmu szlacheckiego. Paradoksalnego, gdyż produkującego podmiotowość jednocześnie skrajnie zindywidualizowaną, zanarchizowaną wręcz i skrajnie
kolektywistyczną. Zanarchizowaną w relacji do państwa
i prawa („w Rzeczpospolitej każdy sobie panem”; figura legendarnego warchoła wieku xvii, Samuela Łaszcza,
delię płaszcza podbijającego sobie ciążącymi na nim wyrokami sądowymi; instytucja rokoszu, w ramach której
szlachta zbrojnie wypowiedzieć mogła władzę królowi);
skrajnie kolektywistyczną zaś w relacjach między sobą.
Każdy członek szlacheckiej braci nosić miał ten sam, polski, narodowy strój, każdy mówił tą samą, zepsutą makaronizmami polszczyzną, odwoływał się do tych samych
myślowych klisz, jakie załapał w toku jezuickiej edukacji.
Początkowy wielki religijny pluralizm stanu szlacheckiego zdusiło pełzające zwycięstwo kontrreformacji, czego
symbolicznym przypieczętowaniem było wygnanie braci polskich po potopie szwedzkim. Być może najlepiej tą
paradoksalnie kolektywistyczną i indywidualistyczną zarazem naturę sarmackiego podmiotu ucieleśniała instytucja liberum veto. Jednocześnie element anarchizujący,
każdemu dający prawa do zerwania Sejmu w imię sobiepańskiej odmowy podporządkowania się woli powszech-

Ale kuc jest nie tylko dzieckiem z różnych przyczyn ekscentrycznego związku Friedricha von Hayeka i Jana Chryzostoma Paska, ale także nieodrodnym dzieckiem polskiej
transformacji. Idee kuca w dużej mierze nie są niczym innym, niż radykalizacją idei, jakie znaleźć można w głównym nurcie polskiej debaty publicznej po roku 1989. Nieufność do państwa, indywidualizm, przekonanie co do
wyższości sfery prywatnej nad państwem — wszystko to
składa się na zestaw poglądów dominujących w naszej sferze publicznej po roku 1989.
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Kołpak z piórem, karabela
To każdego onieśmiela
A buciska te czerwone
Oczy strasznie wywalone
Taki jestem byłem bede
Czy żem dziwkarz, czy też pede
Socjalista, czy faszysta
Jam w tym serze jako glista
Teraz, ze spotkania tego odwiecznego sarmackiego nasienia,
z rodnikami idei zza oceanu, w naszym serze wykwitł kuc.

nieodrodne dzieci transformacji

Podstawowy imperatyw etyczny tego okresu doskonale
oddaje hasło „bierzcie sprawy w swoje ręce”! „Bierzcie sprawy w swoje ręce” — wasza przyszłość zależy od was, nie
czekajcie roszczeniowo na państwo. Kuce doprowadzają
to myślenie do logicznego końca. Także pogarda dla tych,
którym „branie spraw we własne ręce” nie wyszło, jest tylko odbiciem pogardy, jaką — w bardziej uprzejmej zawoalowanej formie — okazuje im całe społeczeństwo. Tak
jak agresja, okrucieństwo uczniów elitarnej szkoły dla
chłopców z Władcy much, było tylko wyostrzonym w stanie natury i odartym z dorosłej hipokryzji okrucieństwem
imperialnej kultury brytyjskiej. Podobnie ma się sprawa
z obyczajowym konserwatyzmem kuców.
Polski mieszczanin przerażony pochodem kuców, poglądami i odruchami, jakie wnoszą do sfery publicznej, przypomina trochę bohatera granego przez Daniela Auteuil
w Ukrytym Micheala Hanekego, który odkrywa, że to
jego własny syn fabrykuje dręczące go, przypominające
o dawnej winie, kasety wideo. Kucostwo jest bowiem także paradoksalną formą buntu, buntem przez nadidentyfikację z panującą ortodoksją, którą kuce traktują o wiele bardziej serio i gotowi są z niej wyciągnąć o wiele dalej
idące wnioski, niż byli w stanie ich nauczyciele. Strategia
nadidentyfikacji często stosowana bywa w polu produkcji symbolicznej, jak subwersywna technika. Dość przypomnieć grupę Laibach, film Żołnierze kosmosu Paula
Verhorvena, czy schodzący właśnie z anteny program
The Colbert Report. Jednak kuce nie mają z tym nic wspólnego. Ich nadidentyfikacja ma naiwny, niedialektyczny
charakter. Nie ma na celu niczego podważać.

A jednak, świadomość kuca nie jest po prostu świadomością wygranych polskiej transformacji. Nie jest formą tego,
co Peter Sloterdijk nazywa cynizmem panów: bezczelno-

ścią elity, na tyle pewnej swego, że może zrzucić maskę
i w całej obscenie delektować się swoją władzą. Już sama
analiza języka kuców i wracających w nim retorycznych
figur, pokazuje, że to zupełnie nie ten przypadek. Język
kuca jest bowiem językiem skargi, pretensji. Pretensji do
rzeczywistości, która nie pozwala mu rozwinąć skrzydeł,
stanąć prosto na nogach. Kuca ciągle coś dręczy: urzędnicy, fiskus, zus, państwo, feministki. Przy swoim kulcie
siły, efektywności, sukcesu, tradycyjnych męskich cnót,
kuc brzmi w swoich skargach jak wielka ciapa. Jak ofiara,
nie jak rynkowa wersja nietzscheańskiej „blond bestii”. Ten
ton skargi tłumaczy też resentyment kuca, agresja, jaką
wyzwala w nim nowoczesne społeczeństwo demokratyczne. Choć atakuje je z pozycji silniejszego, skrępowanego
przez prawa wymyślone przez słabszych (zus, podatki
itd.), to tak naprawdę przemawia z pozycji wykluczenia.
Bardzo specyficznego wykluczenia młodego mężczyzny
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z niższej klasy średniej, który wysiłek edukacyjny podejmował wiedziony przekonaniem, że zajmie lepszą pozycję,
niż pokolenie jego rodziców, ale zderzając się z kolejnymi
barierami, przekonuje się, że ciężko nawet mu będzie odtworzyć pozycję poprzedniego pokolenia.
Nakłada się na to wszystko genderowy kryzys męskości.
Kuc jest jego doskonałym dowodem. Jego wygląd, pozycja
społeczna, niezręczne relacje z kobietami, dalekie są od
hegemonicznych wzorców męskości. Co kuc kompensuje
przez werbalną nadidentyfikację z jej formami hiperhegemonicznymi i nadmiarowy, antyfeministyczny backlash.
Kucostwo jest więc niczym innym jak symptomem kryzysu męskości młodych mężczyzn, niezdolnych zająć pozycji w klasie średniej, do walki o zajmowanie których zostali
zsocjalizowani. Kuc jest, innymi słowy, niedorosłym, zatrzymanym w rozwoju ogierem. Który zamiast zakwestionować same kategorie umieszczające go w pozycji wiecznej
niedojrzałości, nadidentyfikuje się z tymi jej formami, które mogłyby stanowić (obsceniczną i karykaturalną) wersję
świadomości grup rzeczywiście dominujących.

razem młodzi przyjaciele
Co więc dalej z kucami? Kiedyś wierzono, że z kucostwa
się wyrasta. Obcina kucyk, zakłada rodzinę, katanę zamienia na garnitur, Korwina na Tuska lub Gowina. Sytuacja zaostrzającego się kryzysu, utrudniająca kolejnym
grupom zrealizowanie snu o klasie średniej, powiększać
będzie szeregi kuców, zaplatać ich grzywy we współczesną
formę kołtuna. Zastępy kuców będą więc rosły tak długo, jak długo w polskiej przestrzeni publicznej nie pojawi się Nowe, mocne, znaczące, zdolne przewartościować
całą ortodoksję, jakiej kuce są najbardziej radykalnym
przejawem. Które zamiast „bierzcie sprawy w swoje ręce”,
powie tym młodym zagubionym chłopcom: „razem młodzi przyjaciele”.
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from the tangle to the ponytail?
a new polish variation of dwarfism
Jakub Majmurek

W

ho is a new dwarf? To a certain degree it’s a next
internet meme, a young man supporting ideas promoted by Polish extreme rightist Janusz Korwin-Mikke.
Intuitively, we know how he looks like. Not much shapely (mostly emaciated, too tall, always hunched), with long
hair tied in a ponytail (hence we often call him a ‘pony’ in
Poland), unhealthy complexion, and the reddened eyes resulting from constant sitting at the computer. This is completed with heavy boots worn irrespective of the weather,
a leather jacket, black t-shirts with inherent logos and accessories of metal groups like skull and the crossbones, inverted crosses, tombs, vampires, zombies, blood-stained
swords and, of course, tortured virgins. This not much
encouraging visual characteristic is completed with similarly little attractive socio-personal characteristic. According to a stereotype which is attached to the meme,
a new dwarf lives with his parents, has no friends or a girl,
makes his living doing not much prestigious job connected with computers, and for days on end sits in a dark untidy room (only rarely cleaned by his mother), spamming
the internet with his views, posting thousands of flames
on hundreds of forums. In a word, a harmless element
of the public sphere folklore, which is not worth talking
about? I think it’s rather otherwise.

the entrance of the dwarf
The recent elections to the European Parliament have indicated that in favourable conditions dwarfs and dwarflike philistines can become an important political pow-
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The more demanding thing is the very figure of dwarf.
Let’s try to look at its genealogy, the set of views he represents, the role he can play in the further development of
the political and social situation in Poland.

two sides of a dwarf

er. When the rest of the society is politically demobilized,
the voice of the mobilised dwarfs begins to be important.
In May their views, so far triumphant at best in commentary sections under political publications on internet portals or during pre-elections organised in secondary schools, have won political success, and entered the
legislative body of the united Europe. Even if they function on the margins, their very presence in this place is
significant and legitimizing for them.
Of course, it is true that a new Polish dwarf is a part of
the wider all-European problem. The new Polish dwarf
can be put side by side with a United Kingdom Independence Party voter who is filled with nostalgia for the empire
and takes poses of John Bull in a local pub of a little town,
grumbling about the flood of immigrants from Eastern
Europe over a pint of lukewarm ale or with an activist of
the French National Front giving a ‘traditional French
soup with pork’ to the poor in a popular quarter. But the
fact that even Nigel Farage and Marine Le Pen didn’t want
to collaborate with the political representatives of Polish
dwarfs is meaningful.
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What the dwarfism consists of? In brief, this phenomenon is our vernacular version of libertarianism. Its components include the extreme individualism (in both a descriptive and postulate dimension); a conviction that the
market is the highest form of socio-economic rationality,
and that the market mechanisms are able to satisfy all the
possible needs of individuals and their groups; the mistrust towards the state as an inefficient institution which
is not able to rationally allocate the nation’s resources.
All the views from this collection I could determine as
the light side of the dwarfism. They have their rational crux
which could be presented in the shape of a sequence of arguments. However, this bright side is accompanied by the
dark one which instead of taking shape of a set of arguments appears in aggressive reactions and various forms
of symbolical violence. This dark side consists of certain
excessive reluctance of the dwarfs towards ‘pen-pushers’,
their aversion towards various minorities (racial, sexual,
etc.), and towards such initiatives as integrating actions
in favour of the disabled persons. And, what’s the most
expressive and clearest, the aversion towards women’s
emancipation.
The intensity of these (mainly symbolically) violent
reactions can show that in case of the dwarfism not only
a certain set of views on the state and the market is at stake.
Each outlook on the world is obviously not only a view, but
also a kind of libidinal investment. In case of new dwarfism it is extremely strong. What makes that the dwarfism
is not only a result of certain open tendencies that shape
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the Polish public sphere, but also a symptom of ‘acherontic currents’, pulsating in the darkness under the surface.

familiarity under american licence
Before we enter deeper, let’s look at the sunny side of the
phenomenon. Where the shape of their views is from? To
a large extent they come from over the ocean, reflecting
the ideas of American libertarianism. The most serious
philosophical fundament for this doctrine is the social
theory by Friedrich von Hayek. According to Hayek, the
activity of modern societies is based upon the so-called
scattered knowledge for which neither an individual nor
institution can be a subject. The market is the best, and
on principle the only medium allowing for effective use
of the scattered knowledge. The market, where free subjects take decisions on the basis of their partial knowledge, can fully coordinate the scattered knowledge, being
profitable for all. Neither the state nor any other central
planning institution is able to gather and operate the relevant knowledge that appears on the market. The market is not only a means of producing richness, but also
the ethical authority. According to the beliefs of libertarian theoreticians, the market rewards the behaviours that
truly satisfy the social needs. Only the market provides
information whether my behaviour is socially useful and
can satisfy the needs of others. Man as a rational being,
according to libertarians, will follow the ‘incentives’ and
‘punishments’ generated by the market. Social inequalities resulting from the market competition understood
in this way have rational and just character. Since supply
and demand tend to balance, and individuals behave rationally, when there is no political centre that could arbitrarily interfere in the market mechanism, also the social
stratification shouldn’t generate too great disproportions.
A part of libertarians can see the fact that the rational eco-
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nomic mechanism is not the only source of social stratification. Less numerous, like Robert Nozick, allow for state
intervention in order to remove social inequalities resulting from the lack of freedom of operation in a rationally
organized market, e.g. in result of slavery.
However, even Nozick doesn’t go beyond the narrow
specific individualist anthropology, where individualism
is not only of ethical imperative character (“rely on you”,
“take things in your hands”, etc.), but also a figure describing the social reality which assumes that individuals are
first of all the sum of their own individual choices, can
shape their own fate with them, and are able to find happiness and sense. This anthropology overlooks completely
the fact that the man is a social being unable to act outside
the society, and determined in a number of his choices by
factors independent of each other.
Also the American libertarianism has some dark sides,
however, being shaped by the traditions of strongly pluralist American society, includes certain authentic respect
for different ways of life selected by other individuals. To
a large extent this is absent in Polish (dwarf) libertarianism which reacts with hostility on everything it associates with ‘leftism’, what in fact is a certain mainstream
of contemporary liberal democracy: women rights, minorities rights, the consensus on certain minimal animal rights, etc.
In the dwarfism the individualism and other features
of the notional structure of libertarianism are joined with
a completely other tradition: the tradition of paradoxical
individualism of Polish gentry; paradoxical, since producing a subjectivity which is extremely individualised, anarchised and extremely collectivist at the same time. Anarchised in relation to the state and the law (“in Poland
everyone is his own master”; the figure of legendary brawler of the 17th century, Samuel Łaszcz, who ignored judicial
decisions; the institution of rebellion within the framework of which the gentry could dismiss the king by force
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of arms); however, extremely collectivist in relations between them. Each member of the gentry was to wear the
same Polish national costume, to speak the same Polish
language corrupted with macaronics, refer to the same
patterns of thinking clichés which he grasped during Jesuit education. The initial religious pluralism of the gentry was suppressed by the creeping victory of the Counter-Reformation, symbolically sealed by the banishment of
the Polish Arians after the Swedish invasion of Poland in
1655–1660. This paradoxically collectivist and at the same
time individualist nature of the Sarmatian subject was
perhaps best embodied by the institution of liberum veto.
On the one hand this institution was an anarchizing element, giving the right to break off the sessions of the parliament to each mp in the name of high-handed refusal
of submitting to the common will; on the other hand it
was an expression of noble collectivism: the members of
the parliament who were breaking off the sessions had often been hindered by their electors and hadn’t been brave
enough to make independent decisions against instructions they got.
This combination of the extreme and anarchizing individualism with the extreme collectivism hasn’t died
with the decline of the noble republic of Poland. It has
returned in next embodiments in Poland. It seems to be
a specific Polish Real, stubbornly appearing in next symbolical systems. Just like Bully Pushygob was singing in
The Shoemakers, the play by Witkacy:
A kalpak with feather, and a sabre
This intimidates everyone
With my red boots
And eyes gawked terribly
I am such like this and I will be the same
Whether am I a womanizer or a gay
A socialist or a fascist
I’m like a worm in this cheese
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Now, from the meeting of this old Sarmatian spawn with
the radicals of the ideas from over the ocean a new dwarf
has blossomed in our cheese.

the real children of the transformation
The new dwarf is not only a child of the eccentric couple
of Friedrich von Hayek and Jan Chryzostom Pasek, but
also a real child of Polish transformation. To a large extent
his ideas are nothing more than radicalisation of the ideas that can be found in the main stream of Polish public
debate after 1989. Mistrust towards the state, individualism, the conviction of superiority of the private sphere
over the state — all this makes up the set of views dominating in our public sphere after the year 1989.
The main ethical imperative of this period is perfectly
reflected by the slogan ‘take things in your hands!’ your
future depends on you; don’t take too much for granted. This kind of thinking is led to the logical end. Also
the disregard for those who haven’t managed to ‘take the
things in their own hands’ is only a reflection of the contempt which is shown to them by the whole society in a bit
kinder and veiled form. Just like aggression and cruelty
of the elite school pupils in Golding’s Lord of the Flies was
only the cruelty of the imperial British culture presented
in a sharpened natural state deprived of adult hypocrisy.
The case of dwarf moral conservatism is similar.
A Polish bourgeois, frightened with the march of the
dwarfs, as well as with the views and reactions brought
by them to the public sphere, resembles a bit the protagonist played by Daniel Auteuil in the Hidden by Michael
Haneke, who discovers that his own son is the one who
forges the video cassettes which torment him, reminding the old guilt. Polish new dwarfism is also a paradoxical form of protest, the protest through the overidentification with the ruling orthodoxy which is treated by
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them much more seriously, being ready to learn much
far-reaching lessons from it than their teachers. The strategy of overidentification is often used in the field of symbolical production as a subversive technique. Let’s remind the Laibach group, the film Starship Troopers by
Paul Verhorven or the program The Colbert Report. But
our new dwarfs have nothing in common with this.
Their overidentification is of a naive and non-dialectical
character, and it doesn’t aim at undermining anything.

an unfulfilled stallion
However, the consciousness of a new dwarf isn’t simply
a consciousness of the winners of Polish transformation.
It is not the form of what Peter Sloterdijk calls the cynicism of the lords: the insolence of the elite which is as sure
of being right as it can throw off the mask and relish their
power with all the obscene. The analysis of the dwarfs’
language and rhetorical figures that appear in it show
that it is another case. Dwarfs’ language is a language of
complaint and pretence, including grudges against reality which doesn’t allow him to spread his wings, to stand
on his own two feet. The dwarf is constantly tormented
by various pen-pushers, the revenue office, insurance system, the state, and feminists. With his cult of power, effectiveness, success and traditional male virtues, the dwarf
sounds in his complaints like a big drip, like a victim, not
like the market version of the Nietzschean ‘blond beast”.
This tone of complaint is explained also by the dwarf’s resentment and aggression triggered in him by the modern
democratic society. Even though he attacks from the position of a stronger man, hindered by laws that are thought
by the weaker (taxes, insurances, etc.), in fact he speaks
from the position of exclusion. It is a very specific exclusion of a young man of the lower middle class, who took
educational effort in hope for better position than the
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generation of his parents. Struggling with next barriers,
he becomes convinced that for him it would be difficult
even to recreate the position of the precedent generation.
All this is overlapped by the gender crisis of masculinity.
The dwarf is a perfect evidence of the crisis. In stereotypic uptake of this figure, his look, social position, and inept
relations with women are far from hegemonic models of
masculinity. This is compensated by verbal super-identification with the hyper-hegemonic forms of masculinity
and extreme anti-feminist backlash. Therefore the dwarfism is nothing more than a symptom of the masculinity
crisis; this includes young men unable to take positions
in the middle class, being socialized to fight for such positions. In other words, he is an immature stallion arrested in their development. In spite of questioning the very
categories placing him in the position of constant immaturity, he overidentifies himself with these forms which
could be a really dominating (however obscene and caricatured) version of group consciousness.

together, young friends
So, what is the future of this phenomenon? Some time
ago people believed that one could grow out of it. He can
cut the ponytail off, start a family, change the jacket into
a formal suit, and change Mr. Korwin to Mr. Tusk or Mr.
Gowin. With exacerbating crisis which hinder the realisation of the dream about the middle class for next and
next groups the number of new dwarfs will increase, plaiting their manes in the contemporary form of the tangle,
the ponytail. The army of new dwarfs will grow until in
Polish public space appears something or someone new,
strong and significant, able to revalue all the orthodoxy of
which new dwarfs are the most radical indication. Someone, who will tell them, these lost young boys, ‘together,
young friends’ instead of ‘take things in your hands’.
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VI

Cztery pory roku,
lecz bez wiosny
tekst
Michał Korchowiec + Kronika

część 1.
zima

zapytania publiczne to podstawowe narzędzie
obywatelskie umożliwiające nadzór nad władzą urzędniczą. Jest podparte ustawą „o prawie dostępu do informacji
publicznej”. Zazwyczaj dostęp ten jest jednak utrudniany
przez władzę, nierzadko w ogóle prawo to nie jest respektowane. Część instalacji odnosi się do 2012 roku, kiedy
Warszawa przygotowywała się do organizacji euro 2012,
w szczególności strefy kibica. Artysta zadał dwadzieścia
cztery zapytania koncentrujące się głównie wokół środków
finansowych przeznaczonych na organizację mistrzostw.
Część z nich odnosiła się bezpośrednio do dofinansowania sportu, kosztem kultury.
Dochodzi do łamania przepisów kodeksu administracyjnego. Artysta (obywatel) spotyka się z dwoma mechanizmami. Pierwszy, próbuje zbić go z tropu, w sprytny
sposób udowodnić, że nie ma prawa pytać. Drugi, zarzuca pytającego ogromną ilością nieczytelnych i niezrozumiałych dla zwykłego obywatela dokumentów, napisanych skomplikowanym językiem administracyjnym.
Artysta dla uzyskania klarownych odpowiedzi korzystał
z pomocy prawnika, na przykład, żeby precyzyjnie dowiedzieć się jaka kwota została przekazana na euro ze środków miasta, a jaka od sponsorów (90 mln pln — miasto,
2 mln pln — sponsorzy).
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Książka Tu solucion… — anty-Castrowska broszura z lat
sześćdziesiątych i obrazy portretujące Guillermo Farinasa, kubańskiego dysydenta, który ogłosił strajk głodowy,
będący protestem wobec reżimowej polityki władz Kuby.
Na obrazach przedstawiony jest na początku kilkumiesięcznej głodówki i po jej zakończeniu. Jego strajk stał się
medialnym show, nie przyniósł żadnej konkretnej zmiany, a jedynie upokorzenie protestującego. Reżim nadal zaprzecza przetrzymywaniu więźniów politycznych. Mimo
to głodówka pozostaje wciąż jedynym, najbardziej radykalnym narzędziem protestu na Kubie.
Z instalacją koresponduje „lawina” Dzienników Ustaw/
Monitorów Polski — tony makulatury zawierającej wykaz
aktów prawnych, napisanych specjalistycznym językiem,
niezrozumiałym dla zwykłego obywatela „bełkotem”.
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Dokumentacja wystawy
Cztery pory roku, lecz bez wiosny
Michała Korchowca, csw Kronika
Documentation of the exhibition
Four seasons, but without the spring
by Michał Korchowiec, cca Kronika

Kto ma prawo nazywać się władzą? My — obywatele
czy urzędnicy, którzy de facto są zatrudnieni przez obywateli? Gdzie jest prawo nadzoru? Jakie są narzędzia protestu? Dlaczego nie używamy narzędzi obywatelskich i nie
walczymy o respektowanie naszych podstawowych praw?
W instalacji Zima Michał Korchowiec wykorzystał elementy — ready made ze swoich realizacji scenograficznych w najważniejszych polskich teatrach: krzesła biurowe, śnieg (z podartych dokumentów) — ze spektaklu
W imię Jakuba S. (tekst: Paweł Demirski, reż. Monika
Strzępka; Teatr Dramatyczny w Warszawie i Teatr Łaźnia
Nowa w Krakowie) odnoszącego się do biurokratyzacji życia społecznego i zarządzania budżetem według własnego widzi mi się urzędników.
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Zwieńczeniem instalacji zimowej jest ogromny nadymający się balon (element wykorzystany w spektaklu Osama bohater, reż. Jacek Poniedziałek; Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu) — nawarstwienie bardzo silnych
frustracji społeczeństwa może w końcu doprowadzić do
wybuchu, o trudnych do przewidzenia efektach. Radykalizacja poglądów może na przykład skutkować unicestwieniem klasy politycznej. Artysta zastanawia się dlaczego w Polsce nie jest podejmowany temat demokracji
bezpośredniej (działającej chociażby w Islandii), w której
to obywatel ma największy, bezpośredni wpływ na podejmowane w kraju decyzje.
Wejście na podest pozwala odczuć napięcie związane
z pęcznieniem niezadowolenia społecznego.

część 2.
lato

Instalacja ze słomą i meblami szkolnymi — słoma jest
elementem wykorzystanym przez Korchowca przy scenografii spektaklu Bitwa Warszawska. 1920 (tekst: Paweł
Demirski, reż. Monika Strzępka; Narodowy Teatr Stary w Krakowie), w którym przestrzeń filharmonii zostaje zasypana słomą. Podkreślenie wątpliwej roli systemu
edukacji: urzędnicy degradują edukację i kulturę do roli
obowiązku, który raczej ogłupia niż kształci (np. spalone książki w dalszej części instalacji).
Film Zmęczony umiejscowiony na szkolnej tablicy.
Gdzie jest miejsce artystów w społeczeństwie?
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część 3.
jesień

Film Głodówka — dwugodzinna głodówka artysty pod
Sejmem jako protest przeciwko obecnemu traktowaniu
artystów w Polsce. Działanie w kontekście symbolicznego Strajku Artystów z 2012 r., kiedy ważniejsze galerie
sztuki w kraju zostały zamknięte na jeden dzień. Według Korchowca było to działanie nie przynoszące rezultatów, bez znaczenia dla władzy. Dzisiejsze zantagonizowanie grup społecznych jest korzystniejsze dla
władzy, gdyż łatwiej się nimi zarządza, w przeciwieństwie do czasów prl-u, gdzie społeczeństwo było łatwiej
zarządzalne, gdy było scalone. Kultura — tradycja, religia, sztuka — jest czynnikiem najlepiej scalającym
społeczeństwo, więc dzisiejsza władza tym chętniej
nie dba o odpowiednie jej rozwijanie, również finansowe. Strajk artystów może być tylko symboliczny. Skuteczniejsze według artysty byłoby rzucanie kamieniami.
Bankiet — instalacja — kontrast z symboliczną głodówką artysty. Pytanie o dzisiejsze uczestnictwo w kulturze. Czym jest uczęszczanie na wystawy? Na ile jest to potrzeba bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a na ile „lans
połączony z darmowym alkoholem”.
Żeby skorzystać ze stołu bankietowego, należało przejść
przez ziemię / błoto.
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four seasons, but without the spring
worked out by michał korchowiec
and the kronika team

part one — the winter
Public questioning is a basic civic tool that enables to supervise the bureaucratic authority. It is based on the act of
the citizens’ right to access to public information. Usually,
however, this access is hindered by the authority, and often this right is not respected at all. A part of the installation refers to 2012, when Warsaw was preparing the European football championship euro 2012, organizing in
particular the supporters’ zones. The artist asked twenty
four questions focused mainly on financial means allocated for the organization of the championship. A part of
the questions concerned directly the issues of financing
sports at the expense of culture.
The violation of the administrative law is made by the officials. The artist as a citizen meets two mechanisms. The
first one consists in attempting at putting him off their
stroke, proving in a clever way that he has not any right
to question. The other one bombards him with enormous
number of illegible documents written in the complicated
administrative language which is incomprehensible to ordinary citizens. To get clear answers, the artist sought the
lawyer’s help, for example in order to get information on
the amount of money transferred from the city’s budget
and from sponsors for the financing of the championship
(the answer: 90 million pln — the city, 2 million pln —
sponsors).
The book Tu solucion... is an anti-Castro pamphlet of
the sixties including pictures portraying Guillermo Farinas, a Cuban dissident, who went on a hunger strike in

protest against the Cuban regime. In the pictures we can
see him at the beginning of the strike which was to last
a few months, and after the finishing of the strike. His
hunger strike became the medial show, not bringing any
particular change, not counting his humiliation. The regime still denies detaining political prisoners. In spite of
this, a hunger protest is still the only and radical tool of
protesting in Cuba.
An avalanche of documents corresponds with the installation; tons of waste paper with documents written in
specialist language which is an incomprehensible babble
to the ordinary man.
Who has the right to be called authority; we, the citizens, or the officials, who are in fact employed by the citizens? Where is the right of supervision? What are the tools
of protest? Why don’t we use these tools and fight for respecting our basic rights?
As the element of his installation called Winter Michał
Korchowiec uses some ready mades taken from his stage
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designs prepared at the most important Polish theatres. This includes office armchairs and artificial snow
made of torn documents from the play In the name of
Jakub S. (text: Paweł Demirski, director Monika Strzępka; Teatr Dramatyczny in Warsaw and Teatr Łaźnia Nowa
in Cracow) referring to the bureaucratisation of social life
and budget managing in the pen-pushers’ own fussy way.
The culmination of the winter installation is a huge
inflating balloon (the element used in the play Osama the
Hero, directed by Jacek Poniedziałek at the Jan Kochanowski Theatre in Opole). The accumulation of very strong
frustrations of the society may finally lead to explosion,
the consequences of which are difficult to imagine. Radicalisation of views may lead to annihilation of the political class. The artist wonders why don’t we take in Poland
the theme of direct democracy (efficiently acting for example in the Iceland), where the citizen has the greatest
and direct influence on decisions taken in the country.
Entering onto the podium allows us to feel the tension
connected with the swelled social discontent.

part two — the summer
This is the installation with straw and school furniture.
Straw was the element used by Korchowiec in his work on
stage design for the play The Battle of Warsaw 1920 (text:
Paweł Demirski, directed by Monika Strzępka; Narodowy
Teatr Stary [the National Old Theatre] in Cracow), where
the concert hall was filled with straw. Thus he stresses the
doubtful role of educational system: the officials degrade
education and culture to the role of a duty which is stupefying rather than educating (e.g. burn books farther in
the installation).
Film Tired placed at the blackboard. Where is the place
for artists in today’s society?
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part three — the autumn
The film Hunger Strike presents a two-hour hunger strike
of the artist in front of the Polish Parliament as a protest
against today’s ways of treating artists in Poland. This action was made in context of the symbolical Artists’ Strike
of 2012, when the important Polish art galleries were closed
for one day. According to Korchowiec it was an action
without result and without significance for the authorities.
Today’s phenomenon of antagonizing social groups is favourable for the authorities. In opposition to the times of
communist system in Poland, when the society was easier manageable thanks to its homogeneity, now it’s easier
to manage the antagonised groups. Culture — tradition,
religion, and art — is a factor that merges the society the
best; this is the reason why today’s authorities don’t care
properly for cultural development, including financing.
Artists’ strike can be only symbolical. According to the
artist, throwing stones would be more effective.
Banquette is an installation contrasting with the symbolical hunger strike of the artist. Hence the author considers the question about today’s participation in culture.
What is now frequenting exhibitions? How far it is a need
of direct contact with art and how far it’s a ‘putting in an
appearance joined with free alcohol’.
To use the dainties from the banquette table one had
to pass through the mud.
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VII

Każdemu wolno
kopać
tekst
Iwona Sobczyk

kwadrans do meczu, a w szatni kim lee układa
włosy Aldonie. Prawdziwa dama nie wychodzi na boisko
potargana.
Dla mnie to jest niezrozumiałe, że chłopaki musieli pokonać tyle przeszkód, żeby dwadzieścia parę osób mogło
sobie po prostu pobiegać po boisku. To jest przecież, u licha, artystyczna akcja — Dominika zerka na boisko spod
półprzymkniętych powiek. Godzina do meczu. Żarówa
jak malowanie, więc obie drużyny na skarpie przy wejściu
do szatni sączą zimne napoje i zbierają siły.
Dominika twierdzi, że jest lepiej niż kiedyś. Choć nie
wszędzie. Na przykład w małym miasteczku, z którego
pochodzi, nie jest. I w Łodzi też nie. — W Łodzi to było
tak: Jedziemy sobie kiedyś tramwajem, obok rodzina ze
ślicznym kilkuletnim chłopcem. Sielski obrazek. W końcu tatuś wskazuje na nas i mówi do synka: „Z takimi to się
nigdy nie zadawaj. To są lesby jebane”. Uwierzysz?! — Dominika kręci głową.
Za to w Warszawie, gdzie teraz mieszka, jak najbardziej
— homofobia jest w odwrocie. Nawet złapała się na tym,
że się kompletnie niepotrzebnie sama cenzuruje. Mówiła
„moja przyjaciółka”, zamiast „moja dziewczyna”. Z przyzwyczajenia. Teraz mówi jak trzeba i nikt jej jeszcze za
to z liścia nie dał. — Jak moja kondycja? Nooo, może być
ciężko. Pogoda może nas rozłożyć.
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bramki są dwie, a piłka jest tęczowa
W cieniu pod drzewkiem trwa dyskusja o piłkarskich strojach. Maria Dagmara Kowalska właśnie się dowiedziała,
że nie może założyć czarnej sportowej spódniczki, którą
specjalnie sobie przywiozła. — Nie po to załatwili nam
jednakowe stroje, żeby każdy sobie latał w czym chce —
Edyta Baker uśmiecha się krzywo.
Stroje już leżą rozłożone w szatniach obu drużyn: korki, getry, spodenki i koszulki z godłem, w zależności od
tego, kto do jakiej drużyny należy, różowe albo niebieskie. Choć drużyny są dwie, to u obu pod godłem napis
ten sam — Transorły. Wieczorem, dzień po finale Euro
2012, na boisku wks Wawel w Krakowie odbędzie się jego
równościowa wersja — Transeuro. Transorły zmierzą się
z Transorłami. Żeby mieć pewność, że wygrają Polacy.
Edyta będzie Różowa. Stąd ten krzywy uśmiech. — Nie
wiem, jak nisko musiałabym upaść, żeby ubrać się na różowo i wyjść w tym na ulicę. Kurczę, to przecież jest tak,
że jak sobie facet kobiecość wyobraża, to mu różowe ciuchy do głowy przychodzą. Ja tam wolę beże — mówi. Regulaminowy strój oczywiście założy, bo w beżu czy w różu
będzie taką samą babą jak na co dzień. Jest nią nawet jeśli
musi na poczcie głosowej swojego telefonu witać się z rozmówcami swoim męskim imieniem. — No a co ja mam
zrobić? Żyję w rozdwojeniu — mówi.
Z kobiecością trzeba uważać. Żeby nie przedobrzyć.
— Malować się na mecz nie będziemy. Wszystko spłynie! — mówią dziewczyny i idą zajrzeć do szatni. A tam jak
w drogerii. Dłońmi z umalowanymi na jaskrawo paznokciami przebiera w kosmetykach Kim Lee, legenda polskiej
sceny drag queen. — Oj, jaka tam legenda! Przesadzasz
troszeczkę — chichocze Kim Lee. Łapie buteleczkę lakieru
i postukując obcasami maszeruje w stronę wyjścia z szatni. Trenerzy wzywają na próbę śpiewania hymnu i ustalanie strategii. — Najdziwniejsze pytanie do tej pory? Jak
już rozdzieliliśmy połowy, to ktoś spytał w którą stronę
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Transeuro 2012, Piotr Wysocki,
kadry z wideo, 2012
Transeuro 2012, Piotr Wysocki,
video stills, 2012

ma biec. Ręce mi opadły — śmieje się Anna Szymańska,
trenerka Różowych i zaczyna rozdzielać zadania. Słusznego wzrostu Edyta zostaje bramkarką.
— A ty Maciek będziesz rozgrywającym, dobrze?
— Eeee, czyli co?
— Acha… No to będziesz napastnikiem. Bramki będziesz strzelać. Niebieskim!

aldona piłkę kopie
Transeuro to artystyczny projekt Piotra Wysockiego, którego do Krakowa zaprosił festiwal Grolsch ArtBoom. —
Zamiast estetyzować rzeczywistość, postanowiliśmy
poszukać grupy, której przydałaby się ingerencja artysty — mówi Stanisław Ruksza, kurator projektu Wysockiego i szef bytomskiego Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika. Padło na środowisko lgbt, ze szczególnym wskazaniem na transseksualistów. Wysocki złapał wśród nich
kontakty podczas pracy nad projektem poświęconym Aldonie Wiśniewskiej. Najpierw filmował ją jeszcze w męskiej
skórze. Potem za pieniądze, które dostał na zrealizowanie
filmu sfinansował i zarejestrował jej operację zmiany płci.
Transeuro wzięło się z teatru. W 2011 roku Paweł Demirski i Monika Strzępka pokazali we wrocławskim Teatrze
Polskim Tęczową trybunę 2012. Tam chodziło o grupę kibiców-gejów. Transeuro miało być kolejnym krokiem naprzód. Miało rozsadzać od środka mit heteroseksualnego piłkarskiego świata, ale tym razem nie na scenie, tylko
w realnym życiu. — Nie chodzi tylko o transseksualistów.
Zapraszamy transwestytów, gejów, lesbijki i wspierających ich heteryków. Drużyny mają być mieszane — mówił na kilka tygodni przed zaplanowanym wydarzeniem
Wysocki.
No bo co to właściwie za różnica, co kto ma pod ubraniem, gdy chodzi o kopanie piłki? Piłka jest dla każdego, szczególnie w czasie Euro 2012, ogólnonarodowego

Najpierw wszystkie krakowskie stadiony po kolei odmówiły przyjęcia imprezy. — Od ich dyrektorów słyszeliśmy
mniej więcej to samo — że sami są oczywiście tolerancyjni, ale ten kraj nie jest gotowy — mówi Ruksza. W końcu
po zastanowieniu decyzję zmieniło kilka klubów, między
innymi wks Wawel. Na początku czerwca znów zrobiło się
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sportowego święta. A Transeuro miało się odbyć na dwa
dni przed finałem mistrzostw Europy. Królewskie miasto
w końcu dostało to, na co czekało — swoje Euro! Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu, które organizuje ArtBoom
pomysł bardzo się spodobał. Odbyły się dwa castingi, zawodnicy zaczęli trenować. Zrobiło się pięknie. No a potem zaczęły się schody.

ten kraj nie jest gotowy

niewesoło. Wysocki z Rukszą dostali pismo z krakowskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
i dowiedzieli się, że ich pomysł zagraża właściwie całemu
Euro 2012, a niebezpieczeństwa z nim związane mogą wywołać „bardzo negatywne skutki dla wizerunku” Krakowa.
Zagrożenia miały przybrać formę kiboli biegających
po Krakowie z bejsbolami w poszukiwaniu trans-piłkarzy.
Urzędnicy orzekli, że ich obecność jest więcej niż pewna,
bo „wszelkie imprezy publiczne związane z promocją haseł
równości głoszonych przez środowiska lgbt zawsze spotykają się w Krakowie ze zdecydowaną, negatywną reakcją
środowisk skrajnie prawicowych”. Dalej wyjaśnili, że pomóc nie mogą, bo w czasie Euro 2012 cała krakowska policja i straż miejska zajmuje się ochroną związanych z turniejem przedsięwzięć. I to mimo, że ostatnie krakowskie
przedsięwzięcie związane z Euro miało miejsce jakiś czas
wcześniej, kiedy swój trening odbyli tutaj Anglicy. Zasunęli z grubej rury: „Zorganizowanie meczu środowisk lgbt
powoduje konieczność zabezpieczenia go siłami policyjnymi, co automatycznie przełoży się na poziom zabezpieczenia wszystkich imprez związanych z uefa Euro 2012”.
I zalecili rezygnację z projektu albo przesunięcie jego realizacji na czas po Euro. Ten ostatni pomysł zaczęło forsować także Krakowskie Biuro Festiwalowe. A żeby mieć
pewność, że do sabotażu uefa Euro nie dojdzie, dopisało do umowy z artystą, że przed finałem mistrzostw nie
wolno mu organizować „meczu piłkarskiego, czy też zawodów sportowych czy też innego tożsamego lub podobnego wydarzenia”. A jeśli przyjdzie mu do głowy urządzić
choćby bieg przez płotki, to zapłaci karę.

Jedyne, czego chcemy to być akceptowanymi. Wszystko, co było złe w moim życiu, to właśnie przez brak akceptacji — w szatni Niebieskich burzy się Marysia. Nie
skończyła jeszcze 30-tki, za sobą ma kilka prób samobójczych, a przed sobą wielką zmianę. Ma nadzieję, że jeszcze tego lata będzie mogła zacząć brać hormony. — Dobijemy nimi Krzyśka, a wyjdzie ze mnie Marysia. I będzie
dobrze — uśmiecha się.
Obok Kim Lee poprawia fryzurę Aldonie. To ta z filmu
Piotra Wysockiego. — Tylko Aldona uważaj, żeby nie zepsuć efektu. Prawdziwa dama nie wychodzi na boisko potargana — śmieje się Kim Lee.
Na widowni kilkadziesiąt osób. Przed wejściem na stadion rząd grzejących się w słońcu policyjnych furgonetek wypełnionych znudzonymi policjantami. „Środowisk
skrajnie prawicowych” brak. Kilka minut po pierwszym
gwizdku zawodnik z numerem dziewięć rzuca się za piłką,
wykonuje efektowny wślizg i gubi przy tym długą blond
perukę. Pod koniec pierwszej połowy pada bramka dla Różowych. — 0 do 1 dla nas! — wzdycha Niebieska Marysia
rozmasowując na skraju boiska poobijane kolano. — Zaraz wracam! Mam siedzieć w szatni i marudzić, że mnie
boli? Nie można się poddawać.
Pod koniec drugiej połowy Niebiescy wyrównują i potrzeba aż dziewięciu serii rzutów karnych, żeby Różowi
potwierdzili swoją przewagę. — Polska mistrzem Poooolski! — niesie się z widowni.
Przebieg realizacji całego Transeuro 2012 był rejestrowany. Z nagranego materiału powstał film, który można
zobaczyć na wystawie Plica Polonica.

dobić krzyśka
— No i to jest uważam, nie fair. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak inni. Wszyscy mogą grać w piłkę, kiedy im się podoba, a my nie możemy? To dyskryminacja.
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everybody is allowed to kick the ball
Iwona Sobczyk

A

quarter of the last hour before the match, Kim Lee
does Aldona’s hair, saying, a true lady couldn’t appear untidy in the football pitch.
For me it’s unbelievable that boys had to overcome so
many impediments in order to arrange that twenty a few people could simply run throughout the pitch. But it’s, damn
it, an artistic action. Dominika is peeking at the pitch with
half-closed eyes. It’s the last hour.It’s scorching, so the
both teams gather their strength, sipping at cold drinks.
Dominika claims that now is much better than earlier.
Not everywhere, however. For example it’s still bad in the
little town of her origin and also in Lodz. She is talking
about what once happened in Lodz. They were riding the
tram, a family with a nice small boy next to them; an idyllic scene. In the end the father, pointing at them, said to
his little son, “Always stay away from such fucking gay
people”. Can you believe?! Dominika is shaking her head
in disbelief.
But in Warsaw, where she does live at present, homophobia is damn in retreat. She has even caught herself
self-censoring unnecessarily. She used to say ‘my friend’
instead of ‘my girl’ out of habit. Now she changed the habit and is surprised that nobody has reacted offensively. –
How is my condition? Oh, it can be hard; heat can beat us.
There are two goals, and the ball is in all the colours
of the rainbow
In the shade of a little tree they are discussing their football sportswear. Maria Dagmara Kowalska has just learned that she could not put her nice black sports skirt
on she brought with her. They provided us with identical
wear, so nobody can run wearing what he likes, Edyta Baker is smiling sneeringly.
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The sportswear is waiting in both teams’ locker rooms: cleats, leggings, shorts and t-shirts with logo, pink
or blue depending on the team. Although there are two
teams, the same inscription can be seen under the logo —
Transeagles. A day after the official final of the Euro 2012,
its equality version, Transeuro, Transeagles versus Transeagles, will be held at the wks Wawel football pitch in
Cracow. Thus they can be assured that Polish ‘trans’ team
will always win.
Edyta will be a Pink; hence her sneering smile. I don’t
know how low I should stoop to wear pink and appear in
the street. Cor blimey, it is so that when a guy imagines
femininity, pink clothes come immediately to his mind.
I prefer beiges, she says. Of course, she will put the regulation sportswear on, since irrespective of being in beige or
in pink she will be the same woman as ever. She is a woman even if her voice at her answering machine welcomes
interlocutors with her man’s name. — What am I to do?
I live a split life, she says.
We should be cautious about femininity and not to go
overboard. We won’t put on any make-up for the match;
everything could flow down, say the girls and go down to
the locker room. And over there the atmosphere is like at
the chemist’s. With garishly painted nails Kim Lee, the
legend of Polish drag queen scene, is rummaging through cosmetics. — Oh, what a legend! You’re exaggerating,
sniggers Kim Lee. With nail varnish he is leaving the locker room with loud shoes clacking. The coaches are calling for a rehearsal of singing the anthem and strategic recommendations. The strangest question so far? When we
have already decided which team were on which half, someone asked in which direction he should run. “I gave up”,
is mocking Anna Szymańska, the Pinks’ coach and begins
to give tasks. Long Edyta has become a woman goalkeeper.
— And you, Maciek, will be a centre forward, okay?
— Eeee, what does it mean?
— Aha… You will score goals. Against the Blues!

Transeuro is an artistic project by Piotr Wysocki, invited
to Cracow by Grolsch ArtBoom Festival. “Instead of making the reality more aesthetical, we decided to find a group which needed artistic interference”, says Stanisław
Ruksza, the curator of Wysocki’s project and the chief of
the Kronika Contemporary Art Centre in Bytom. The
lgbt environment was selected, with particular indication at transsexuals. Working on his film about Aldona
Wiśniewska, Wysocki got in contact with some of them.
Firstly he had filmed her as a man. Then, getting some
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aldona kicks the ball

money for filmmaking, he financed and recorded her sex
change operation.
Transeuro came from theatre. In 2011 Paweł Demirski
and Monika Strzępka showed their Rainbow Stand 2012
at the Polish Theatre in Wroclaw. The piece concerned
a group of gay supporters. Transeuro was to be another
step forward, blasting out the myth of heterosexual football world, but this time not on stage, but in real life.
It’s not only about transsexuals. We invite transvestites,
gays, lesbians, and heterosexuals supporting them. ‘Teams are to be mixed’, Wysocki said a few weeks before the
planned event.
But what’s the difference what one has under clothes,
when kicking the ball is concerned? The ball is for everyone,
especially during the nationwide sports holiday of Euro
2012. And Transeuro was planned to be held two days before the final of the European championships. In the end,
the royal city of Cracow has got what it was waiting for, its
Euro! The idea was very well accepted by Cracow festival
office which organizes the ArtBoom Festival. Two castings have been arranged; the competitors began to train. It
started to look fine; later, however, the hard part began.

this country is not ready

The danger was supposed to take the shape of supporters running around Cracow with baseball bats in search
for trans-footballers. Clerks claimed that such dangerous
supporters would appear for sure, since “all public events
connected with promoting equality ideas by lgbt environments have always met decidedly negative reactions of
extreme right wing supporters.” Further they explained
that they couldn’t help, since during the Euro 2012 championships all Cracow police and city guards were to be busy
with protecting the championships. In spite of the fact that
the last event connected with Euro in Cracow happened
a time earlier, when English team had their training here.
They didn’t mince their words, “Organization of a match
for lgbt environment requires the necessity of protecting
it with police forces, what will automatically lower the protection level of all events connected with uefa European Championships 2012”. And recommended to give up
the project or postpone its date to the period after championships. Also the Cracow Festival Office started to force the latter idea. And in order to be sure that there won’t
be any sabotage of the uefa Euro, they added an appendix to the contract with the artist, stating that before the
championships’ final he must not organize ‘neither a football match, nor other sport contest, or any other event
alike’. In case he would try to make even if just a hurdle
race, he will pay a fine.

At first all one by one football pitches in Cracow have refused to take on the event. All the directors were saying
the same that they personally were tolerant, but the country still was not ready for such an event, says Ruksza. In
the end, after hesitation, some clubs changed favourably
the decision, including the wks Wawel sports club. However, in the beginning of June things went pretty bad again.
Wysocki and Ruksza received a letter from Cracow public
safety office, stating that the idea was threatening for the
whole Euro 2012, and the dangers connected could cause some ‘very negative effects for the image of Cracow’.

This is unfair, in my opinion. We are like other people.
Everybody can play football any time, but not we? It’s discrimination. The only thing we want is to be accepted.
All the bad in my life so far happened because of lack of
acceptance, Marysia is seething in Blues’ locker room. Being before her 30, she has had a few suicide attempts behind, and a great change in front of her. She hopes this su-
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to finish krzysiek off

mmer she could start to take hormones. “With them we’ll
finish Krzysiek off, and Marysia will come out of me. And
this will be good”, she smiles.
Nearby Kim Lee is improving Aldona’s hairdo. This
is the one from Piotr Wysocki’s film. “But, Aldona, take
care and not spoil the effect. A true lady couldn’t appear
untidy in the football pitch”, smiles Kim Lee.
A few dozen people are watching the match. In front of
the pitch gate a row of radio cars full of bored policemen
are basking in the sun. ‘Extreme right wing environment’
is absent. A few minutes after the first whistle a competitor number nine makes a spectacular slide, losing a long
blond wig. At the end of the first half the Pinks scored
a goal against the Blues. “Nil to one for us!” sighed heavily Blue Marysia, massaging her battered knee at the
edge of the pitch. “I come back in a moment! Should I sit
in the locker, griping about aching knee? I won’t surrender”, she says.
Towards the end of the second half the Blues are equalizing and a series of penalty kicks is needed for the Pinks
to confirm their advantage. “Poland the champion of Pooooland!” cheering spectators are heard.
The course of the whole Transeuro 2012 was recorded.
A film will be made from the recorded material, and can
be seen during the recapitulating exhibition.
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Wygrać Transeuro
dla Polski
rozmowa
z Piotrem Wysockim,
autorem «Transeuro»,
rozmawia Stanisław Ruksza

stanisław ruksza: Krakowski festiwal Art Boom
dla którego powstało Transeuro 2012 stawia sobie za
cel wzmacnianie sztuki w przestrzeni publicznej. Jak
siebie określasz względem takich działań?
piotr wysocki: Zamiast sztuki w przestrzeni publicznej,
użyłbym raczej w stosunku do tego, co robię słów praca
z ludźmi. Efektem mojej pracy są filmy, ale za nimi stoją
miesiące pracy z ludźmi, wytwarzanie nowych sytuacji,
nawiązywanie kontaktu i rozpoznawanie tworzących się
relacji wewnątrz społeczności, w które wchodzę. Tak powstały m.in. Run Free (wspólnie z Dominikiem Jałowińskim), Kamanda (wspólnie z Markiem Glinkowskim), czy
Energia. To były prace oparte na energii wielu ludzi. Ale
i w pracach / działaniach, w których bohaterem jest jedna osoba, jak Aldona, Zbliżenie, czy Przejście też potrzeba
było międzyludzkiej chemii, perspektywy bycia wewnątrz
bądź na zewnątrz, czy względem grupy. Unikam segregowania sztuki na sztuczne kategorie. Pracuję z ludźmi…
W sumie można powiedzieć, że to quasi-polityczna
umiejętność rzeźbiarska — wytwarzanie „społecznego
kleju”. To była zresztą ta substancja, która była powodem
naszej współpracy przy tej realizacji.
Przed projektem Transeuro 2012 myślałeś również
o innych społecznościach do tego festiwalu…
Tak, z jednej strony brałem pod uwagę środowiska mniejszości etnicznych, nad czym skupiałem się już w pracy
Kamanda czy ostatnio Zikr. Z drugiej — zastanawiałem
się, w związku z licznymi doniesieniami o brutalnej woj-
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nie krakowskich kiboli, nad użyciem sztuki jako mikrofonu w grupach zwalczających się kibiców.
W efekcie, postanowiłem wypróbować granice obyczajowe i, nawiązując do tytułowej Twierdzy Kraków (hasło
tematyczne festiwalu), zobaczyć czym są obwarowane.
Akurat zbliżało się Euro, a w Krakowie, choć nie było tam
rozgrywek przebywało wielu kibiców oraz trenowały reprezentacje kilku krajów. Wymyśliłem więc z pozoru prostą akcję — mecz piłkarski, tyle, że z udziałem środowisk
trans, lesbijek i gejów, biseksualistów, cross-dresserów, ale
i heteryków. Bez podziałów.
Co chciałeś osiągnąć?
Piękny spektakl, co się udało. Film, który, mam nadzieję,
powstanie. Ale i zakładałem rezultat w postaci medialnego komunikatu przy okazji. Chciałem, aby ten mecz funkcjonował jako mikrofon dla środowisk lgbt, żeby dać im
głos w tych mistrzostwach. W meczu uczestniczyły także
osoby hetero — nie zależało mi na wprowadzaniu kolejnych podziałów, ale na zbudowaniu atmosfery wspólnoty, na prawdziwej uniwersalizacji języka sportu. W kraju,
w którym jest takie parcie na promocję piłki nożnej, wydaje się na to masę kasy i próbuje nam się wmówić, że to sport
dla wszystkich, chciałem przetestować te zapewnienia.

seksualnej osobie, która zadzwoniła do redakcji z potrzebą opowiedzenia o sobie. Zadzwonił facet o psychice kobiety. Redakcja kobiecego pisma nie była zainteresowana
takim typem kobiecości, absolutnie przeczącym wizerunkowi, które ten magazyn chciał lansować.
Wziąłem od tej koleżanki, Agnieszki, numer do Aldony. Pojechałem do niej raz czy drugi i spytałem, czy nie
chciałaby, żebym zrobił o niej film. Aldonie bardzo się
ten pomysł spodobał i zaczęliśmy działać.
Jakie miałeś ambicje, cele? Co mówiłeś Aldonie?
Nie obiecywałem jej, że się uda z operacją zmiany płci.
Trwało to długo. Nie było presji szybkiego efektu. Nasze
działania na początku miały założenie, że uda nam się
niektóre rzeczy ponazywać, oswoić w sobie, uczynić naturalnymi. Po jakimś czasie uświadomiłem sobie „moc”
jaka się wytworzyła i postanowiłem zadziałać. Poczułem,
że toczego nie widać w społeczeństwie może się wydarzyć
właśnie w przestrzeni sztuki. Tej przestrzeni wolności.

Skąd Twoje zainteresowanie środowiskiem transgender, generalnie lgbt? Jak do niego dotarłeś?
To efekt wieloletniej pracy nad filmem Aldona. Zacząłem
pracę chyba jeszcze na trzecim roku studiów. To było wiele lat temu, kiedy sytuacja środowisk lgtb była o wiele
gorsza niż teraz. Praktycznie osoby te nie funcjonowały
w społecznej świadomości.
Współpracuję czasem z dziennikarzami. Podoba mi się
to, co robią, bo to ludzie, którzy też „chodzą po strukturach społecznych”. Miałem koleżankę, która pracowała
w korporacji wydającej różne pisma kolorowe, w tym tzw.
pisma kobiece. I ona mówiła mi o zdeterminowanej trans-

Losy Aldony nie były typowe dla działań ruchu lgtb.
Aldona nie pochodziła z wielkomiejskich światów klubowych. Raczej pochodzi z prowincjonalnej Polski b.
Sięgając po taką bohaterkę złamałeś klisze z jednostronnym odczytywaniem tego środowiska. To opowieść o polskiej obyczajowości z transformacją w tle.
Z kolei premiera Aldony. Części drugiej w warszawskiej
Zachęcie zbiegła się w czasie z wyborem Anny Grodzkiej do Sejmu, jedynej transseksualnej osoby w parlamencie na świecie. To znak czasu.
Znak czasu. Powiedziałbym jednak, że sztuka wyprzedziła politykę i to świadczy o jej mocy sprawczej. Kiedy
zacząłem robić ten film, nikt nie wyobrażał sobie takiej
zmiany w świecie realnej polityki. Finalnie zgrało się idealnie, dlatego postanowiłem swój wieczór przy okazji wystawy Spojrzenia 2011 w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta oddać temu środowisku.
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W tych działaniach nie chodziło już tylko o film.
Bo to jest bardziej złożone i chodzi w tym o życie,o prawa
ludzi w kontekście społeczno-politycznym. Codziennym
byciu w naszej brutalnej rzeczywistości z kultem macho
przy jednoczesnym kompleksie kastrata. Film Aldona jest
i naturalistyczny i ma odcienie egzystencjalne. Część druga jest o pożegnaniu męskości w zmaskulinizowanym
świecie.
Oba filmy uświadamiały, że tabu nie ma, że ono jest
sztuczne i narzucone kulturowo. A fakty medyczne, które stoją za tą historią nie muszą być zdeterminowane medialną emocją, która je interpretuje. Są faktami. Ten film
może niektórych straszyć. Ma być taki. Chciałem powiedzieć: „Tak właśnie jest”. Możemy przekraczać granice.

Trans. Była fantastyczna atmosfera, powstała pierwsza
reprezentacja Transorłów. Zresztą do składu weszła m.in.
Aldona.
Przed kolejnym naborem krakowskim (w klubie Cocon)
nie było już tak wesoło. Na początku był duży entuzjazm
ze strony władz miasta i organizatorów — Krakowskiego
Biura Festiwalowego, potem nastąpiła „strategia uników”.

Transeuro to zresztą taka praca, która nie działa tylko
w momencie akcji czy docelowego filmu, ale praktycznie każdy jej etap jest już pełnoprawnym elementem.
Jak papierek lakmusowy mówi wiele o rzeczywistości,
w której przychodzi jej się stawać… Każda faza Transeuro ma znaleźć się w filmie.
Projekt działał od momentu jego zakomunikowania, wywołując społeczne reakcje. Zrobiliśmy pierwszy nabór
w Warszawie, w klubie Le Garage, w dniu wyborów Miss

Taki schemat postępowania nie dotyczy zresztą tylko władz Krakowa, to problem całej Polski. Do sztuki
podchodzi się w protekcjonalny sposób — chcemy jej,
kiedy ma służyć promocji miast, budowaniu strategii
wizerunkowych albo reprezentacji tzw. klas kreatywnych, ale kiedy ona sama zaczyna mocno działać, czyli
dotyka rzeczywistości, nie tylko jest pieprzna, ale ten
pieprz zmienia smak potrawy, to różne instytucje zaczynają się obawiać, że sztuka wywoła realną reakcję.
A sztuka musi wywoływać reakcje.
Dokładnie. Zachowanie władz miasta nie wypływało z homofobicznych pobudek, ale z obawy przed zamieszkami.
Ale to ślepe myślenie logiką symetrii. Zadano nam pytanie, czy weźmiemy odpowiedzialność, jeśli komuś coś
się stanie. I tutaj pojawia się rodzaj szantażu — jeśli jesteś
inny, na przykład czarnoskóry, wychodzisz na ulicę i cię
pobiją, to w sumie sam trochę jesteś sobie winny, bo prowokowałeś. W Krakowie, mają problem z kibolami dwóch
drużyn, którzy są jak Tutsi i Hutu, w ciągu kilku lat zginęło w walkach trochę osób…
Miasto na początku było bardzo pomocne i wspierało nas. Ale od momentu, gdy zagraniczna prasa podała,
że krakowscy kibole wznosili małpie okrzyki na stadionie, gdzie trenowali holenderscy piłkarze, zrozumieli, że
nasz meczyk może zaszkodzić wizerunkowi miasta. Zaczęli więc wyrzucać mecz poza Euro 2012. Bali się tego, jak
zachowają się kibole, gdy mecz będą rozgrywać mniejszości seksualne. I tak koniec końców okazało się, że impreza oparta o kryterium narodowe w postaci Euro 2012 jest
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W celu realizacji swojej wolności?
Wierzę w jakąś trochę utopijną możliwość maksymalnej
realizacji wolności, którą mogę realizować na własną rękę.
Nie chodzi tu o podbijanie swojego indywidualizmu, bo
w końcu prace realizuję razem z innymi ludźmi. Sądzę
dalej, że inni też mogą to robić poprzez sztukę. Po to jest.
Transeuro na swój sposób był przedłużeniem czy rozwinięciem dotychczasowych moich działań, a nie szukaniem sposobu dopasowania się projektem do ram festiwalu,
jak to się często dzieje. Chciałem, by ten mecz miał pozytywny wydźwięk i rozszerzył przestrzeń wolności. To jest
wspaniałe, że Transorły miały wygrać puchar dla Polski…

zarezerwowana dla pewnego rodzaju monokultury społecznej. Wszyscy razem, tacy sami, a tu mamy mniejszości, ludzi o zupełnie innym spojrzeniu na świat.
W końcu zdecydowaliśmy, że naszym meczem postawimy „kropkę nad i” na mistrzostwach — dlatego zorganizowaliśmy mecz dzień po finale.
Projekt od początku uderzał w paradygmat piłkarza,
kibic — heteroseksualnego byczka. Mimo wszystko
udało się doprowadzić do meczu…
Spotkaliśmy się na początku z odmową wielu stadionów,
ale okazało się, że kiedy pojechaliśmy porozmawiać z nimi
na miejscu, zrozumieli, że nie chcemy nikogo ośmieszyć,
tylko przypomnieć o wspólnotowej idei stadionu, z czasów starożytnych, kiedy miała jeszcze głęboko etyczny
charakter. Potem świetnie nam się współpracowało ze stadionem klubu wks Wawel Kraków. Transeuro na Wawelu…
Podobnie z zawodowymi trenerką i trenerem. Szukałem
ich ponad dwa miesiące. W końcu znalazłem, okazali się
wspaniałymi ludźmi — Ania i Michał poprowadzili drużyny. Dzień po meczu Michał powiedział z rozrzewnieniem: „Będzie mi brakowało tych moich transów”.

Transeuro było też interesujące pod wzgledem formalnym. Taki wielki, kolorowy performance, interdyscyplinarne warsztaty. Wybór meczu na medium pokazał jaka
to silna forma. A jednocześnie był i trzeci poziom: determinacja, walka uczestników wytworzyła na chwilę entuzjazm, w jakim powstają ruchy społeczne, nie tylko ruchy sportowe. Wreszcie: dokonano największego jak dotąd
w tym kraju coming-outu.
Ta rozmowa nie będzie mieć końca bo Transeuro jeszcze trwa — powstaje film.
Są doskonałe zdjęcia, świetny materiał filmowy z przebiegu działań wokół projektu, jak i samego meczu. Planuję
pokaz w formie dużej wideoinstalacji. Teraz wiele zależy
od funduszy na etapie postprodukcji…
Ale Transeuro trwa dalej, bo spotykają się ludzie. Doprowadziliśmy w końcu do licznych nowych relacji międzyludzkich…

warszawa — tarnowskie góry
wrzesień 2012

Sam mecz, jak było w planie, był rzeczywiście radosnym świętem…
Grały dwie drużyny Transorłów — różowi z niebieskimi,
wygrała Polska. Kim Lee — wietnamski transwestyta wręczył puchar. Odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego, powiewała duża flaga Polski i kółek olimpijskich, byli trenerzy, sędziowie i pełen przekrój społeczny Polski w obu drużynach.
Jeżeli na początku myślałem trochę o tym działaniu jak
o parateatralnym wydarzeniu — takim trochę Jeziorze Łabedzim na boisku, to efekt był satysfakcjonujący również
pod względem sportowym. Było emocjonująco, wytworzyła się jakaś dziwna chemia. Do tego stopnia, że publiczność krzyczała pod koniec meczu „trzecia połowa”. Doczekali się karnych, bo był remis 1:1.

pierwodruk
Twierdza Kraków, Grolsch ArtBoom Festival,
Kraków 2012, s. 96–99
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to win transeuro
for poland
Stanisław Ruksza talks
with Piotr Wysocki, the author
of «Transeuro 2012»

stanisław ruksza: Cracow Art Boom Festival aims at
intensifying the presence of art in public space. Your
Transeuro 2012 was made for this festival; what is your
attitude towards such aims?
piotr wysocki: Referring to what I am doing I would
rather use the expression ‘working with people’ instead
of ‘art in public space’. My films are effects of my work,
but they require many months of working with people,
creating new situations, getting in contact and becoming
familiar with relations created inside the communities
I enter. My films Run Free (together with Dominik Jałowiński), Kamanda (together with Marek Glinkowski), and
Energy, among other things, have come to being in this way.
These works were based on many people’s energy. Also in
works / actions, where only one person is a protagonist, like
Aldona, Close-Up or Passage, some interpersonal chemistry
was needed, along with the perspective of being inside or
outside, and in relation towards the group. I avoid segregating art into artificial categories. I work with people…
So we could say that creating a kind of ‘social glue’
would be a quasi-political sculptural skill. This substance was also the reason for our collaboration in this
work. Before Transeuro 2012 you had also thought about
other communities to be included in the festival…
Yes; on the one hand I have taken into consideration
the environments of ethnic minorities, what I had already considered in my works Kamanda and recently Zikr. On the other hand, however, with reference to
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numerous reports about the brutal war between Cracow football clubs’ supporters, I was considering to use
art as a mouthpiece within the groups of fighting fans.
In effect, I decided to try the limits of morals and, referring to the title Bastion Cracow (the theme of the festival), to check what they are fortified with. It was just the
time of organization of the European championships in
football Euro 2012. There weren’t the tournament’s matches in Cracow, but many supporters stayed there and some
foreign football teams lived and trained, preparing to
their matches. So I originated an apparently simple action,
a football match, but with participation of different environments of transsexuals, lesbians and gays, bisexuals,
cross-dressers, but also heterosexuals. Without divisions.
What was your purpose?
My purpose was to make a beautiful spectacle, and it went
well. Another aim was to make a film which will come to
being soon, I hope. On the occasion I wanted also to give
a media message. I wanted the match would function as
a mouthpiece for the lgbt environments in order to give
them voice in the championships. There were also some
heterosexuals taking part in the match, since I didn’t
want to introduce next divisions, but to build an atmosphere of community and true universal sport language. In
my country, football is very strongly pushed, enormous
amounts of money are spent for it, and they try to press
claims on us that this sport is for everybody; so I wanted
to check these claims.
Where did your interest in transgender and lgbt environments in general come from? How did you reach it?
It’s the result of many years lasting work on my film Aldona. I began the work probably during my third year of
studies. It was many years ago, when the situation of lgtb
environments was much worse than now. In practice, such
persons hadn’t function in social consciousness.
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Sometimes I have collaborated with journalists. I like
what they do, since they are people that also “circulate
through social structures”. I had a friend, who worked in
a corporation publishing various colour magazines, including the so-called women’s magazines. She told me
about a determined transsexual person, who had phoned
to the editorial section of the magazine in need of telling
his / her story. It was a guy of feminine mentality. The editor of women’s journal wasn’t interested in such a type
of femininity, which was absolutely in opposition to the
women’s image pushed by the magazine.
I took the phone number of this guy, Aldona, from my
friend Agnieszka. I went and visited Aldona once and
again and asked whether she would agree to make a film
about her. Aldona accepted the idea with enthusiasm and
we started to act.
What were your ambitions and aims? What have you
been saying to Aldona?
I haven’t been promising that her sex change operation
would be successful. It was a long process, without any
pressure on quick effect. At first we tried to name some
things, to tame them and to make them natural. After
a time I realized the ‘power’ thus created and decided to
act farther. I had a feeling that things that weren’t seen
in the society could happen just in art as the space of
freedom.

lish parliament; she became the only transsexual member of any parliament in the world. It’s a sign of time.
I would say, however, that art preceded politics, proving its
power as a prime mover. When I started to make this film,
nobody imagined political changes to come so quickly. In
the end it was ideally coincided, so I decided to dedicate
my evening during the exhibition Looks 2011 at the Zachęta state art gallery to this environment.
Not only was the film at stake in these actions.
Because it is more complicated, and concerning life and
human rights in the socio-political context, everyday existence in our brutal reality with the cult for macho and
simultaneous castrate complex. My film Aldona is both
naturalistic and existential. Its part two tells about farewell to masculinity in the masculine world.
Both films say that there is no taboo, because taboos are
artificial and imposed by culture. Instead, medical facts
behind this story have not to be determined by media emotion which interprets them.They are simply facts. This film
can frighten some people. It is to be like that. I wanted to
say, “It’s just like that”. We can exceed the limits.

Aldona’s fate wasn’t typical for lgbt movement. Aldona didn’t come from big-city clubbing worlds, but
rather from the provincial Poland b. Reaching for such
a protagonist, you have broken the clichés of one-sided
understanding of this environment. It is a story about Polish morals with social and political transformation in the background. In turn, the premiere of Aldona. Part Two at the Zachęta state gallery in Warsaw
coincided with the election of Anna Grodzka to the Po-

In order to realize our freedom?
I believe in partly utopian possibility of optimal realization
of freedom on my own. It doesn’t concern my individualism, because I work together with other people. Moreover,
I think that also others can do the same through art, since
art is the way for freedom. In a way Transeuro was a prolongation or extension of my actions hitherto, and not looking for a way of adapting the project to the festival’s framework, what often happens. I wanted this match to have
a positive overtone and expand the space of freedom. It’s
great that the Transeagles were to win the cup for Poland…
Transeuro is a work which has an influence not only during the very moment of the action or as a target film, but
practically its every stage becomes its full element. Like lit-
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mus it speaks much about reality in which it comes to appear… Every stage of Transeuro is to be present in the film.
The project has had an influence since the very moment of communication, provoking social reactions. We
organised the first intake in Warsaw, at Le Garage club,
on the very day of the gay beauty contest “Miss Trans”.
The atmosphere was fantastic; the first team of the Transeagles was selected. The team included Aldona among
other footballers.
Before the next intake in Cracow (at the Cocoon club)
the atmosphere has changed. Initial enthusiasm from the
part of Cracow authorities and the Cracow Festival Office
as organisers, ceased in favour of ‘dodging strategy’.

on the stadium, where Dutch footballers had their training, they understood that our little match might disturb
the city image. So they started to throw our match out of
the championships’ period. They were in fear of fans’ conduct towards a match of sexual minorities. After all, it appeared that the Euro 2012, the event which was based on
national criteria, was set aside for a kind of social monoculture. All should be together, the same, and here we dared
to have minorities and some people of completely different outlook on life. In the end we decided that with our
match we would dot the i’s and cross the t’s at the championships; therefore our match was organized a day after
the championships’ final match.

Such scheme of conduct concerns whole Poland, not
only Cracow. Art is treated condescendingly — we want
it when we need to promote our city, to build its image strategy or to represent its so-called creative classes, but when it begins to influence vividly, e.g. when
it touches reality, it becomes not only dirty, but it also
changes it; then various institutions begin to fear that
art will provoke some real reaction. But art has to give
rise to reactions.
Exactly. Cracow authorities’ behaviour didn’t result from
homophobic reasons, but rather in fear of disturbances.
But it’s a kind of blind thinking directed with logic of symmetry. We were asked whether we would take responsibility, when something wrong would happen. A kind of blackmail appears here — if you are someone different, a black
for example, you go downtown and they beat you, it’s partly your own fault, because you don’t take into account that
you may be provoking. In Cracow they have problem with
supporters of two clubs, who hate one another like Tutsi
and Hutu; they killed some people in fights of recent years…
At the beginning the city was very supportive. However,
since the moment when the press informed that Cracow
football supporters had been giving monkey-like shouts

Since the beginning this project was hitting the paradigm of footballer and supporter as a heterosexual
bull of man. In spite of difficulties you’ve managed to
organize the match…
At the beginning many clubs rejected our plans, but when
we met them in person, during negotiations it appeared
that they understood that we didn’t want to mock anybody,
and that our idea was to remind the community role of
the stadium it had in antiquity, when it still had a deeply ethical character. Later we have collaborated with the
club stadium of the wks Wawel Cracow. Transeuro at the
Wawel stadium sounded proudly…
The same concerned professional trainers. I had been
looking for them for over two months. In the end I found
great people — Ania and Michał would lead the teams.
Day after the match Michał said with emotion, “I will
miss my transeagles”.
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According to the plan, the match was a real joyful holiday…
Two Transeagle teams were at the game — pinks and blues;
the Polish team has won. Kim Lee — a Vietnamese transvestite awarded the cup. Polish national anthem was sung,

Polish and Olympic flags were hanging, there were coaches and referees and a full cross section of Polish society
in both teams.
In the beginning I thought our match would be a kind
of para-theatrical event, something like a Swan Lake on
the football pitch. The result, however, was satisfying also
with regard to sporting level. The match was exciting, and
generating an odd chemistry to such an extent that at the
end of the match the audience shouted ‘third half!’ Instead, they had a penalty series, since after 90 minutes
there was a draw 1:1.
Transeuro was also interesting in formal respect. It was
a great colourful performance, a kind of interdisciplinary
workshop. The match as a medium appeared to be a strong
form of expression. And there was also the third level; the
determination of struggling participants created some
temporal enthusiasm similar to circumstances in which
social, not only sports movements appear. And, last but
not least, it was the biggest coming-out in this country.

artyści
artists

Our talk won’t have an end since Transeuro is still lasting — a film is being made.
We have excellent photos and film material documenting our actions connected with the project and the match.
I plan to present a show in the form of a large video installation. Much depends on funds at the postproduction stage…
But Transeuro is still lasting, because people are meeting others. In the end we managed to bring about numerous new interpersonal relations…

warszawa — tarnowskie góry
September 2012
first edition
Bastion Cracow, Grolsch ArtBoom Festival,
Cracow 2012, pp. 96–99.
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Piotr Bujak (1982)
Artysta wizualny, posługujący się różnymi mediami.
Absolwent San Francisco Art Institute (wychowanek Lynn Hershman).
Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Mieszka w Bytomiu i Krakowie.

A visual artist working with drawing and painting, objects,
installations, video art, animations, and the found footage films.
A lecturer at the Art Academy in Szczecin.
He lives in Wroclaw.

Maya Gordon (1947)
A visual artist working with various media.
A graduate from San Francisco Art Institute (with Lynn Hershman).
A doctoral student at the faculty of the arts of the
Pedagogical University in Cracow.
He lives in Bytom and Cracow.

Artystka wizualna, używa różnych mediów.
Ukończyła Akademię Bezalel w Jerozolimie
i Jan Van Eyck Akademie w Maastricht.
Mieszka i tworzy w Amsterdamie.

Bogna Burska (1974)
Artystka sztuk wizualnych, używa różnych mediów (m.in. wideo, instalacja,
malarstwo, fotografia). Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Obecnie wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Mieszka w Warszawie.

A visual artist working with various media.
A graduate from the Bezalel Academy in Jerusalem
and Jan Van Eyck Akademie in Maastricht.
She lives and works in Amsterdam.

Katarzyna Górna (1968)
A visual artist working with various media including video, installations,
painting and photography. She studied at the Academy of Fine Arts in
Warsaw. A lecturer at the Academy of Fine Arts in Gdansk.
She lives in Warsaw.

Artystka wizualna, używa różnych mediów (fotografia, filmy, instalacje).
Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jedna z inicjatorek
Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej.
Mieszka w Warszawie.

Hubert Czerepok (1973)
Artysta wizualny, posługuje się rysunkiem, malarstwem,
tworzy obiekty, instalacje, realizuje wideo, animacje, wykonuje found
footage’owe filmy. Wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie.
Mieszka we Wrocławiu.

A visual artist working with various media (photography, video
and installations). She studied at the Academy of
Fine Arts in Warsaw. One from amongst initiators of the
Citizen’s Contemporary Art Forum.
She lives in Warsaw.

Michał Korchowiec (1987)
Artysta wizualny używający m.in. medium malarstwa, instalacji czy wideo,
scenograf teatralny (m.in. stale współpracuje przy spektaklach Moniki
Strzępki i Pawła Demirskiego; autor scenografii do teledysków Mister D.).
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Mieszka w Warszawie.

An artist, author of installations and video-installations, as well as artistic
objects, using the medium of photography. The artist represented
by the Raster Gallery. He lives in Warsaw.

Jakub Majmurek (1982)
A visual artist working with painting, installation and video art; a theatre
stage designer (collaborating among others with Monika Strzępka and Paweł
Demirski; the author of stage designs for video clips Mister D.). A graduate
from the Academy of Fine Arts in Cracow. He lives in Warsaw.

Filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Ukończył filmoznawstwo na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia w Instytucie Nauk Politycznych na uj.
Redaktor Krytyki Politycznej. Mieszka w Warszawie.

Jerzy Lewczyński (1924–2014)

A cinematologist, film critic and feature writer. A graduate from cinematology
and the institute of political sciences at the Jagiellonian University in Cracow.
The editor at the “Krytyka Polityczna”. He lives in Warsaw.

Jeden z najważniejszych polskich artystów posługujących się medium
fotograficznym. Twórczość artysty wciąż wymyka się prostym klasyfikacjom,
ujawnia swoje działanie w różnych kierunkach artystycznej myśli,
a jej największa część teoretycznie ujęta koncepcją „archeologii fotografii”,
wykracza daleko poza sam obszar sztuki.

Jacek Niegoda (1972)
Autor filmów i akcji artystycznych. Studiował w gdańskiej asp.
Współzałożyciel Fundacji Wyspa Progress. Mieszka w Gdańsku.

Was one of the most outstanding Polish artists using the medium of
photography. His output falls outside any simple classification and includes
various directions of artistic thought; the majority of his works,
fulfilling the theoretical conception of the ‘archaeology of photography’,
reaches far beyond the very area of art.

An author of video films and artistic actions. He studied at the Academy
of Fine Arts in Gdansk. A cofounder of the Foundation Wyspa Progress.
He lives in Gdansk.

Zbigniew Libera (1959)

Dorota Nieznalska (1973)

Artysta, autor instalacji i wideoinstalacji, obiektów artystycznych, używa
medium fotografii. Artysta reprezentowany przez Galerię Raster.
Mieszka w Warszawie.

Polska artystka wizualna identyfikowana z nurtem sztuki krytycznej.
Tworzy przede wszystkim obiekty rzeźbiarskie, instalacje, zajmuje się także
sztuką wideo i fotografią. Mieszka w Gdańsku.
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A visual artist identified with the stream of Polish critical art.
Most of all she creates sculptural objects and installations, cultivating also
video art and photography. She lives in Gdansk.

A visual artist working with various media.
She exhibited her works at the most important art institutions
around the world. A lecturer at the faculty of the arts at the University
of California, Berkeley. She lives in San Francisco.

Patrycja Orzechowska (1974)
Andrzej Tobis (1970)
Artystka wizualna używająca m.in. medium fotografii, kolażu, grafiki,
filmu, instalacji. Studiowała w gdańskiej asp. Mieszka w Gdańsku.

Artysta wizualny używający m.in. medium malarstwa i fotografii.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach,
gdzie obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa.
Mieszka w Katowicach.

A visual artist working with various media including photography, collage,
printmaking, film and installation. She graduated from the Academy of Fine
Arts in Gdansk. She lives in Gdansk.

Krystyna Piotrowska (1949)
Artystka sztuk wizualnych, graficzka, autorka filmów i instalacji wideo,
kuratorka. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Mieszka w Warszawie.

A visual artist and printmaker, author of films and video installations;
a curator. A lecturer at the Artistic University in Poznan.
She lives in Warsaw.

Stephanie Syjuco (1974)

A visual artist working with various media including painting and
photography. A graduate from the Academy of Fine Arts in Katowice,
where at present runs a painting studio.
He lives in Katowice.

Piotr Wysocki (1976)
Artysta sztuk wizualnych. Tworzy filmy dokumentalne, instalacje
wideo i malarstwo. Organizuje akcje w przestrzeni publicznej i warsztaty
artystyczne. Mieszka w Warszawie.

A visual artist making documentary films, video installations, and painting.
He organizes actions in public space and artistic workshops.
He lives in Warszawie.

Artystka wizualna, używająca różnych mediów. Wystawiała
w najważniejszych instytucjach sztuki na świecie. Wykładowczyni Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Mieszka w San Francisco.
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