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Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 7–8

Wstęp

Problematyka artysty podejmowana była przez przedstawicieli różnych 
dziedzin wiedzy: estetyków, socjologów, psychologów, medioznawców, 
a także historyków sztuki, literatury, teatru, filmu, muzyki. Rytm wzrostu 
i spadku zainteresowania podmiotem twórczym przebiegał inaczej w każdej 
z tych dyscyplin i wynikał raczej z wewnętrznej dynamiki zmieniających 
się teorii i metodologii. Często jednak pojawiające się w kulturze artefakty 
stają się mocnym impulsem do ponawiania dobrze znanych pytań. Takim 
inspirującym wydarzeniem kierującym uwagę badaczy w stronę kręgu za-
gadnień związanych z pojęciem artysty był performans Mariny Abramović 
Artist is present, który miał miejsce Museum of Modern Art na Manhattanie 
w 2010 roku. Dwa lata później ukazał się film Matthew Akersa pieczołoź-
wicie dokumentujący przebieg performansu, jego kulisy, przygotowania 
i dramaturgię odbioru.

Zdarzenie przygotowane przez Abramović polegało na prostym zabiegu: 
przez trzy miesiące, przychodziła codziennie do sali muzeum, siadała nieru-
chomo na krześle a naprzeciwko niej ustawione było drugie krzesło oczekujące 
na inną osobę. Tłumy ludzi, które odwiedziły Muzeum, i ich silne, a zarazem 
krańcowo różne reakcje, pokazały jak bardzo sugestywną i poruszającą 
okazała się ta gra w znieruchomienie i niemą rozmowę. W ciągu dziewię-
ciuset godzin przestrzeń muzealna miała jedno centrum: magnetyzującą 
osobowość artysty. Formuła tytułowa podpowiadała kierunek interpretacji 
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artystycznego wydarzenia: skłaniała do przemyślenia raz jeszcze problemu 
tożsamości artysty, powrotu do pytania o jego legitymizację. 

Performans Abramović można potraktować jako manifest osobowej, 
bezpośredniej obecności artysty; jego prowokacyjność tkwi w wyrazistej 
ekspozycji obecności. Wskazuje możliwość zerwania z tradycją skrywania 
się artysty za bezosobowymi formami w literaturze, a także, co wydaje 
się paradoksalne, za przedmiotami w sztukach wizualnych czy nowymi 
mediami w cyberkulturze. Przy całej oczywistości mechanizmów zapośred-
niczenia i wykorzystania sprawdzonych konwencji performansu Abramović 
w oryginalny i sugestywny sposób zabiera głos na temat mechanizmów 
i celowości „stwarzania obecności” przez współczesnego artystę – obecności 
otwartej dla Innego, zapraszającej do współbycia. Artystka aranżuje sytuację 
spotkania, pobudza emocje i wyobraźnię, tworząc aurę, której wyrzekła się 
sztuka. Zatem pytanie, kim jest i po co jest artysta – nie tylko performer, 
także pisarz, malarz, rzeźbiarz, kompozytor, piosenkarz, aktor, reżyser, 
artysta internetowy – stanowi ciekawy trop prowadzący przez meandry 
współczesnej kultury. 

Powracanie w pracach badawczych do fenomenu jednostki twórczej wydaje 
się przedsięwzięciem obiecującym. Wychodząc z tego założenia, zainicjo-
waliśmy projekt, który rozpoczął się od konferencji Artyst(k)a: obecność 
i tożsamość – odbyła się ona na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w dniach 27‒29 kwietnia 2018 roku. Pomysł na nią zrodził się 
podczas prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego (2017/18), 
w którym uczestniczyli także doktoranci. Zapraszamy do lektury zbioru 
wybranych referatów wygłoszonych w ramach krakowskiej konferencji.

Zebrane teksty mają charakter case studies, badają konkretne przypadki 
aktywności twórczej. Wszystkie dotyczą artystów XX i XXI wieku, próbują 
uchwycić różnorodność doświadczeń kulturowych, z których wyrasta dzia-
łalność artystyczna. Bohaterami tych studiów są malarze, piosenkarze, 
pisarze, postacie z kręgu kultury popularnej czy celebryckiej, jak również 
ludowej. Każdy opisany przypadek odkrywa enklawę współczesności w jej 
niepowtarzalności i ekscentryczności. Młodzi badacze (dominują w tym tomie 
prace doktorantów) próbują znaleźć język opisu fenomenów kultury, często 
dzieląc ze swoimi bohaterami pasję, inwencję i wrażliwość.

Magdalena Popiel

Magdalena Łuków vel Broniszewska

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 9–28

Muzeum Śląskie w Katowicach

Biografie (nie)autoryzowane1 
Lampart, Wiśnios, Wnęk, Gawłowa –  
artystki pogranicza sztuki ludowej

Wstęp
O malarstwie osób bez wykształcenia plastycznego mówi się, używając 
określeń: „inni”, „osobni”, „instynktowni”, „samorodni”, „nieakademicy”, 
„intuicyjni”, „pogranicza”, „prymitywi”, „naiwni”, „art brut”, „surowi”. 
Określenia te opisują ich stosunek do świata, sposób posługiwania 
się środkami formalnymi oraz zdobywania wiadomości z zakresu 
technik sztuk plastycznych. Użyte tu określenia służą głównie  
klasyfikacji wytworów artystycznych, dla której punktem wyj-
ścia jest analiza użytych środków formalnych oraz sposobów  
prezentowania rzeczywistości. 

W literaturze odnaleźć można określenia inne2, liryczne, jak: 
„malarze gołębiego serca”, „malarze świętego serca”3, „artyści dnia 

 1 Tytuł artykułu jest roboczym tytułem wystawy, która zostanie zaprezentowana 
w Muzeum Śląskim w 2021. Wystawa poświęcona zostanie artystom, których 
aktywność artystyczna nie znalazła uznania wśród lokalnej społeczności, 
a którzy z biegiem czasu zostali docenieni przez kolekcjonerów, muzealników 
oraz znawców tzw. „sztuki innej”. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace 
m. in. Marii Wnęk, Doroty Lampart, Marianny Wiśnios i Szczepana Muchy. 

 2 Użyte tu sformułowania są umowne, powstały jako wynik obserwacji wypra-
cowanej przez artystów formuły reagowania na otaczającą rzeczywistość , 
wyrażają zachwyt nad prostotą i autentycznością tych reakcji.

 3 Sformułowanie „malarze świętego serca” jest tytułem wystawy zorganizowanej 
w 1929 roku przez Wilhelma Uhdego, niemieckiego kolekcjonera sztuki, który 

Maria Wnęk

Dorota Lampart
Marianna Wiśnios

KatarzynaGawlowa
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siódmego”4, „niedzielni” lub „wiecznej niedzieli”5, „rzemieślnicy snu”6, 
„artyści wewnętrznej potrzeby”7. Przywoływane tu sformułowania 
wiążą twórczość artystów z wewnętrznym przymusem, jaki odczuwa-
ją wobec konieczności komunikowania się i wyrażania się językiem 
sztuk plastycznych. Być może zaprezentowane tu określenia są roz-
myte i nieostre, jednakże w kontekście Marii Wnęk, Doroty Lampart, 
Marianny Wiśnios i Katarzyny Gawłowej, którym poświęcony jest 
artykuł, są jak najbardziej adekwatne, bowiem zawierają w sobie 
czynnik społecznego wyobcowania, który, będąc wynikiem płomiennej 
wyobraźni, staje się przedmiotem refleksji artykułu. 

Bohaterkami niniejszego artykułu są cztery artystki pogranicza 
sztuki ludowej. W przedstawianej tu opowieści występują wspólnie 
i nie jest to wybór przypadkowy. Wnęk, Wiśnios, Lampart i Gawłowa 
charakteryzowały się podobnym stylem bycia i w podobny sposób 
reagowały na otaczającą je rzeczywistość. Ich działalność twórcza 
związana była z identycznie obezwładniającą siłą, która pozwala-
ła malować w uniesieniu, w ekstatycznej niemal rozkoszy. Życie 
przywoływanych artystek rozciągnięte było między rzeczywistością 
prawdziwą i oniryczną: sny zresztą ceniły bardziej od realności. Ich 
życiorysy są paralelne: jest w nich bieda, brak wykształcenia, silny 

odkrył przedstawicieli sztuki intuicyjnej współcześnie uznawanych za najwięk-
szych: Celnika Rousseau, Louisa Vivina, Séraphine Louis, André Bauchanta 
i Camille Bombois. Artystów tych nazwał „malarzami gołębiego serca”.

 4 Sformułowanie „artyści dnia siódmego” stanowi tytuł książki autorstwa Alfreda 
Ligockiego, poświęconej zjawisku plastyki amatorskiej na Górnym Śląsku (Artyści 
dnia siódmego, Katowice 1971). Zjawisko to omówione zostało na przykładzie 
twórczości m.in.: Pawła Stolorza, Pawła Wróbla, Bronisława Krawczuka, Teofila 
Ociepki, Ludwika Holesza, Jana Nowaka, Mariana Jędrzejewskiego, Franciszka 
Kurzei, Ewalda Gawlika, Erwina Sówki czy Władysława Lucińskiego. Ponadto 
tym sformułowaniem określił Andrzej Banach Teofila Ociepkę, poświęcając 
mu pracę pt. Ociepka. Malarz dnia siódmego (Kraków 1958).

 5 Sformułowań tych używają Andrzej Banach (Ociepka. Malarz dnia siódmego, 
Kraków 1958, s. 8) oraz Ksawery Piwocki (Dziwny świat współczesnych prymi-
tywów, Warszawa 1975, s. 6.).

 6 Andrzej Banach, Ociepka. malarz dnia siódmego, Warszawa 1958, s. 8. 
 7 Jako pierwszy tego sformułowania użył Aleksander Jackowski w tekście 

podsumowującym wyniki III Triennale Sztuki Samorodnej (III Triennale Sztuki 
Samorodnej w Bratysławie, „Polska Sztuka Ludowa”1973, nr 3, s. 162), a na-
stępnie przejął je Ksawery Piwocki (Dziwny świat współczesnych prymitywów, 
Warszawa 1975, s. 162).

imperatyw twórczy, żarliwa religijność, a co za tym idzie tożsama 
tematyka prac. Wszystkie w podobny sposób wypowiadały się na 
temat malowania, widząc w nim dar Boga, i wszystkie pojmowały 
swoją twórczość jako posłannictwo. Elementem spajającym ich życie 
jest wiejskie pochodzenie powodujące społeczne wyobcowanie kobiet, 
które miast pracować na roli, oddawały się malarstwu.

O artystkach mówi się, że pochodzą z „pogranicza ludowego”, co 
należy rozumieć dwojako: w kontekście socjologicznym oraz artystycz-
nym. Pierwszy odnosi się do przestrzeni wiejskiej, w jakiej egzysto-
wały artystki. Społeczność wiejska nie rozumiała postawy życiowej 
uznającej wyższość malarstwa nad codzienną egzystencją, sąsiedzi 
kategorycznie wypowiadali się na temat braku zainteresowania 
czynnościami „naturalnymi” dla ludzi mieszkających na wsi. Dziwili 
się więc, gdy praca na roli i opiekowanie się domem przegrywało 
z wewnętrznym, artystycznym przymusem, gdy codzienne obowiązki 
były wykonywane niechlujnie lub popadały w zapomnienie. 

Artystyczne rozumienie sformułowania „pogranicze ludowe” od-
nosi się do kwestii umiejscowienia wytworów ich aktywności arty-
stycznej w obrębie historii sztuki. Zaproponowane przez artystki 
widzenie świata nie jest sprzęgnięte z tym, co w sztuce uzyskało 
miano „twórczości ludowej” czy „sztuki ludowej”. Pomimo iż Wnęk, 
Lampart, Wiśnios i Gawłowa pochodzą ze wsi, ich twórczość odbiega 
od charakterystycznych dla tego kręgu kulturowego tradycyjnych form 
malarskich i ugruntowanych sposobów przedstawiania rzeczywistości8. 
Przykładem może być stosunek sąsiadów do twórczości Marii Wnęk: 
Ewa Krasińska w tekście poświęconym artystce wspomina, że „dla 
niektórych [sąsiadów] to, czym się zajmuje, jest po prostu »dziwac-
twem«”9: „[jej] twórczość jest […] mieszkańcom Olszanki obca i nie 
znajdują powodu, dla którego zyskała sobie taki rozgłos”10.

 8 Na łamach między innymi „Polskiej Sztuki Ludowej” temat ludowości w sztuce 
podejmowali w artykułach Aleksander Jackowski (Dyskusja nad zakresem 
pojęcia polskiej sztuki ludowej, Kiedy ludowe przestaje być ludowe. Rozterki 
jurora)), Ksawery Piwocki (Pojęcie sztuki ludowej, Próba definicji kilku pojęć, 
Uwagi o zagadnieniu tak zwanej współczesnej sztuki ludowej), Tadeusz Seweryn 
(Zakres przedmiotowy sztuki ludowej), Aleksander Wojciechowski (Z dyskusji 
nad pojęciami – „sztuka ludowa” i „ludowość w sztuce”). 

 9 Ewa Krasińska, Malarstwo Marii Wnęk, Kraków 1983, s. 18. 
 10 Ibidem, s. 20. 
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Działalność artystyczna oraz „odmienne” od znanych w środowi-
sku efekty działań malarskich potęgowały „inność” artystek, które 
swoimi życiowymi postawami skazywały się na społeczną banicję: 
dlatego Maria Wnęk nazywana była „manijokiem”11, Dorota Lampart 
„pomyloną”12, Marianna Wiśnios „odmieńcem”13,  Katarzyna Gawło-
wa „dziwakiem”14. Dla najbliższego otoczenia stawały się „obce”: ich 
ekscentryczne zachowanie sprzeczne ze skonwencjonalizowanym 
sposobem życia na wsi było przyczyną negatywnych komentarzy. 
Badacze tematu zwracają uwagę, że artystki były krytycznie oceniane 
przez środowisko, które nie potrafiło zrozumieć prymatu malarstwa 
nad codziennymi obowiązkami. Aleksander Jackowski wspomina na 
przykład, że sąsiedzi Doroty Lampart „nie lubią jej […], bo źle go-
spodaruje”15. Codziennością wymienionych w artykule artystek była 
odmienność: zarówno pod względem kulturowym, jak i artystycznym. 

Wnęk, Lampart, Wiśnios oraz Gawłowa nie są malarkami profe-
sjonalnymi: nie zdobyły wykształcenia plastycznego w sposób sfor-
malizowany, do uprawiania malarstwa nie przygotowała ich żadna 
szkoła. Ponieważ żyły na wsi, zwyczajowo uważano je za artystki 
ludowe – jako takie funkcjonowały w literaturze poświęconej ich 
twórczości do początków lat 90. ubiegłego stulecia. Wraz ze wzrostem 
zainteresowania plastyką amatorów zaczęto pilniej przypatrywać 
się ich działalności artystycznej, nie dostrzegając w niej rysów typo-
wych dla sztuki ludowej, identyfikując za to ich wytwory artystyczne 
jako wynik niepohamowanej pasji i intuicji, która „[…] jako czynnik 
wyrzucony przed nawias […] mówi […], że głównym bodźcem dzia-
łania jest wyobraźnia […]: gorejąca, impulsywna i kreatywna […]”16. 

11  Eadem, Wnęk Maria, Nowy Sącz, Skrytka Pocztowa 148, „Polska Sztuka Ludo-
wa” 1983, nr 3–4, s. 228.

12  Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, inw. 34272, 
sygn. 728/112–117: Ewa Fryś-Pietraszkowa, notatki dotyczące Doroty Lampart. 

13  Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny twór-
czości w Polsce, Warszawa 1995, s. 214.

14  Małgorzata Kmita-Fugiel, Katarzyna Gawłowa i jej obrazy, [on-line:] www.ckpir.
zielonki.pl/index.php/186-katarzyna-gawlowa-i-jej-obrazy [dostęp: 16.03.2018].

15  Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny twór-
czości w Polsce, Warszawa 1995, s. 110.

16  Aleksander Jackowski, Pochwała intuicji, „Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 1, 
s. 31.

Wyobraźnia malarek, którym poświęcony jest artykuł, jest bytem 
specyficznym: to rodzaj nieposkromionej wewnętrznej siły kierującej 
nimi podczas aktu tworzenia, wszechogarniającej i potężnej, obez-
władniającej człowieka, którego czynności życiowe skanalizowane 
zostały na jednej potrzebie: malowaniu. Ta siła nie pozwalała im się 
oderwać od czynności twórczych, pozwalała zapomnieć o warunkach 
bytowych albo o doskwierającym głodzie, wyłączała świadomość biedy 
i wszelakich niedostatków, czyniąc istotnym jedynie akt twórczy. 

Użyte w tytule sformułowanie: „biografie (nie)autoryzowane”, 
szczególnie umiejscowienie przeczenia w nawiasie, jest sugestią 
pewnej dwuznaczności życia artystek, rozciągniętego między tym, co 
było społecznie słuszne i oczekiwane, a tym, co było istotne dla nich 
samych. Wiejskie życie ewokowało konkretne zachowania, o których 
skutecznie zapominały, gdy wpadały w szał malowania. W związku 
z tym należy mówić o braku autoryzacji ich życia ze strony najbliższego 
otoczenia. Autoryzacja zaś odbywała się na drodze samouświadomie-
nia własnych możliwości twórczych oraz dzięki kontaktom z osobami, 
które doceniały ich malarstwo i wspierały ich w działaniach twórczych. 
Zależność od ludzi była okazyjna, nie liczyła się w kontekście relacji 
sąsiedzkich, była natomiast istotna w kontekście ich plastycznej 
aktywności: tylko wówczas przejmowały się pozycją, jaką zajmowały 
wśród lokalnej społeczności. Chciały być zauważone jako artystki 
i jako takie być doceniane, jednak nie chodziło o splendor czy chwałę 
będące wynikiem zainteresowania ze strony publiczności, mediów 
czy kolekcjonerów, a raczej o pewien rodzaj spokoju, jaki mogłyby 
uzyskać, gdyby przestano czynić im wyrzuty, że miast zajmować się 
codziennymi, przyziemnymi sprawami, oddają się czynnościom arty-
stycznym. Powyższe sformułowanie należy rozumieć nieco przewrotnie: 
to najbliższe otoczenie swoim sposobem odnoszenia się do artystek, 
interpretowania ich zachowań, wyrażania opinii na ich temat, sta-
wało się poniekąd autorem biografii. Twórczynie, którym poświęcono 
artykuł, nie zgadzały się z takim stanem rzeczy: swoją aktywnością 
twórczą wyrażały swój sprzeciw, nie autoryzując swoich biografii. 
Wspomniana powyżej dwuznaczność i niedookreśloność wpisuje się 
w zakres znaczenia słów „art brut”. Określenie to postawione jest, 
idąc za sformułowaniem Alaina Bouilleta, w stanie permanentnego 



1514

„procesu definiowania”17, bowiem łatwiej powiedzieć, czym sztuka brut 
nie jest, niż czym jest. W roku 1949 Jean Dubuffet stworzył formułę, 
zgodnie z którą „art brut” to „wytwory, które pochodzą z pomysłu 
samorodnego, niezawdzięczające niczego wzorcom artystycznym lub 
kulturowym, wykonane przez osoby bez wykształcenia, obce dla śro-
dowiska artystycznego, wolne od jakiejkolwiek edukacji artystycznej 
lub kultury intelektualnej”18. Wieloznaczność i ciągła niedookreśloność 
sformułowania „art brut” determinują sposób opowiadania o artyst-
kach: z tego powodu prezentowana w niniejszym artykule analiza ich 
działalności artystycznej rezygnuje z precyzji właściwej dokumentom 
na rzecz specyficznej narracji, opartej o tożsame życiorysy, zbieżne 
sposoby reagowania na rzeczywistość, a co za tym idzie paralelne 
rozumienie aktu twórczego. 

Nie tylko Skromne ramy artykułu nie pozwalają przyjrzeć się życiu 
artystek z dokumentacyjną dokładnością. Wobec prezentowanego 
problemu taka kronikarska relacja jest nieistotna. Osoby zaintere-
sowane dokładnymi wyjątkami z życia artystek odsyłam do licznych 
opracowań, które zaczęły powstawać, gdy tylko świat dowiedział się 
o istnieniu malarek. Największe znaczenie mają tu teksty Aleksan-
dra Jackowskiego, redaktora kwartalnika „Polska Sztuka Ludowa” 
(później „Konteksty”), kierownika Pracowni Sztuki Nieprofesjonalnej 
w Instytucie Sztuki PAN, autora jednej z najważniejszych książek 
poświęconych sztuce „innej”: Sztuki zwanej naiwną19. W książce tej, 
pierwszej i tak obszernej poświęconej polskim artystom „sztuki po-
granicza”, znalazły się noty biograficzne prezentowanych malarek. 
W tym miejscu wspomnieć należy, że sam kwartalnik jest skarbnicą 
artykułów poświęconych artystkom. Nie można zapomnieć o Ewie 
Krasińskiej, autorce tekstu do katalogu pierwszej wystawy Marii 
Wnęk, Annie Strońskiej, autorce książki Tyle szczęścia dla szewców20, 
opisującej kontakty z artystami z punktu widzenia kolekcjonera. Należy 
mieć na uwadze teksty Elżbiety Kotarskiej, znajdujące się w pracy 

 17 Alain Bouillet, Co to jest „art brut”?, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, 
s. 147.

 18 Ibidem, s. 141. 
 19 Por. Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny 

twórczości w Polsce, Warszawa 1995. 
 20 Por. Anna Strońska, Tyle szczęścia dla szewców, Warszawa 1981. 

Artyści spod strzechy21. Przywołana w tym miejscu literatura jest tylko 
skromnym wycinkiem opracowań opisujących ich życie i twórczość.

Wspólnota biografii
Marię Wnęk, Dorotę Lampart, Mariannę Wiśnios i Katarzynę Gaw-
łową połączył nieposkromiony imperatyw twórczy. Wymienione 
artystki od najmłodszych lat wyraźnie wyróżniały się z otocznia, 
wszystkie w jakiś sposób były „inne”. Maria Wnęk przeżyła jako jedy-
na z ośmiorga dzieci. Sąsiedzi sami nie byli w stanie powiedzieć, ile 
dzieci urodziło się w domu Wnęków: „Rodziły się, umierały, kto by ich 
tam wiedział”22, mówili. W wydarzenie to wplotła Boską ingerencję, 
która zresztą według niej nie opuszczała jej ani na krok. Pojawia-
jące się w jej życiorysie cudowne ozdrowienia i ratowanie z opresji 
przypisywała Bożemu zaangażowaniu. Dlatego całe jej życie oraz 
sprzęgnięte z nim malarstwo były nieustającym aktem oddania się 
Bogu, zaś przeświadczenie o uczynieniu jej wybraną przez Stwórcę 
nałożyło na jej działalność artystyczną rys profetyczny. 

Wyjątkowe było dzieciństwo Marianny Wiśnios oraz Doroty Lam-
part, choć jest to wyjątkowość o swoistym „negatywnym” zabarwieniu. 
Obydwie artystki posiadały niepospolitą, egzotyczną wręcz urodę. 
Marianna Wiśnios inaczej niż reszta rodzeństwa charakteryzowała 
się ciemnymi włosami. Dzieci nazywały ją „cyganichą”. Podobnych 
określeń używano w odniesieniu do Doroty Lampart, choć jej nie-
banalna uroda łączona była przez sąsiadów z faktem nieślubnego 
urodzenia. Owo piękno było ich przekleństwem, szczególnie w wieku 
dziecięcym, choć na przykład dla Wiśnios stało się przepustką do zna-
lezienia atrakcyjnego partnera23. „Obcość” malarek podsycali także 

 21  Por. Elżbieta Kotarska, Artyści spod strzechy, Warszawa 1993. 
 22  Ewa Krasińska, Wnęk Maria…, s. 239‒240. 
 23  Mężem Marianny Wiśnios był fryzjer ze Starachowic, Stanisław Wiśnios, który 

pewnego dnia przyjechał z miasta do wsi Rataje na odpust. Tam zakochał 
się w prostej dziewczynie wypasającej krowy. Do Marianny Wiśnios został 
zaprowadzony przez dwie panny, które chciały pokazać mu miejscowego 
odmieńca. W 1936 roku, po trzech latach starania się o rękę, Marianna i Stani-
sław wzięli ślub. „Potrzebował zostawić panny, a wybrał pastuszkę – konkluduje 
Marianna Wiśnios, jakby do dziś nie dowierzając, że właśnie jej przydarzyła 
się w życiu bajka o Kopciuszku. Rataje zazdrościły, a jej się wydawało, że los 
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członkowie ich rodzin. W przypadku Doroty Lampart rzecz dotyczy 
matki oraz wychowującego artystkę dziadka. Matkę uważano we wsi 
za „pomyloną”: sąsiedzi mówili, że była „umysłowo chora, […] trzeba 
ją było wiązać, latała, robiła głupstwa, wariowała”24, relacjonował 
w swoim artykule Aleksander Jackowski. Józef Lampart, dziadek  
artystki, budził  respekt, ale w związku z kryminalną przeszłością25 
był powszechnie nielubiany.  

„Inność” Katarzyny Gawłowej związana jest z postacią jej ojca. 
Malarka utrzymywała, że „nie była lubiana” przez swojego rodziciela, 
ponieważ nie urodziła się chłopcem26. Być może chęć przypodobania 
się ojcu wyzwoliła w niej artystyczną duszę: tacie podobały się od-
malowywane na ścianach barwne przedstawienia płatków, kwiatów, 
zwierząt i świętych postaci. Na poczynania artystyczne swojej córki 
spoglądał życzliwiej niż matka. 

Żadna z przywołanych twórczyń nie ukończyła szkoły podsta-
wowej. Edukacja Marii Wnęk zakończyła się na czterech klasach 
(wykształcenie uzupełniła w wieku 47 lat), Katarzyna Gawłowa do 
szkoły uczęszczała kilka lat, gdyż pisanie i czytanie sprawiało jej 
trudność, Dorota Lampart tylko trzy miesiące, zaś Marianna Wiśnios 
ukończyła dwie klasy szkoły powszechnej. W środowisku wiejskim 
obowiązek szkolny nie odgrywał większego znaczenia, sami rodzice 
artystek nie angażowali się w ich edukację. Ze szkolnych doświadczeń 
twórczyniom pozostało ozdobne, kaligrafowane niemal pismo. Maria 
Wnęk i Dorota Lampart prezentują je, przedstawiając zsyłane im 
przez Boga i świętych upomnienia, Katarzyna Gawłowa – wypisując 
na obrazach krakowskie przyśpiewki, zaś Marianna Wiśnios – skru-
pulatnie podpisując się na każdym swoim dziele. 

Wszystkie żyły w warunkach urągających godności ludzkiej, słowo 
„bieda” wydaje się eufemizmem wobec ogromu niedostatków, jaki był 

stał się łaskawszy” (Elżbieta Kotarska, W niewoli nałogu, [w:] eadem, Artyści 
spod strzechy, Warszawa 1993, s. 13.)

 24 Aleksander Jackowski, Obrazy na płótnie i papierze (współczesne malarstwo 
ludowe i jego pogranicza), „Polska Sztuka Ludowa” 1977, nr 4, s. 205. 

 25 Józef Lampart odsiedział w więzieniu w Wiśliczu wieloletni wyrok za zabójstwo. 
Dopiero po kilku latach udowodniono, że był niewinny. 

 26 Por. Katarzyna Gawłowa, O swym życiu i malowaniu, „Polska Sztuka  
Ludowa” 1979, nr 3, s. 177. 

ich udziałem. W rodzinnej wsi Marii Wnęk, Olszance, społeczność 
zmuszona była jeść trawę i osty27. Ciężkie życie nie ominęło Marianny 
Wiśnios, która dzieliła się butami ze swoją siostrą. Bieda panowała 
w domu Doroty Lampart. Nigdy nie było dane im wyjść z ubóstwa. 
Fotografie znajdujące się w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie oraz filmy dokumentacyjne poświęcone artystkom28 
porażają bezmiarem nędzy pełnej walących się, nieogrzewanych, za-
mykanych prowizorycznie chat. Domy artystek do końca ich dni sta-
nowiły zbieraninę przedmiotów przypadkowych, ersatzów dostatniego 
życia. Nic więc dziwnego, że wszystkie tak wielką wagę przykładały 
do kwestii posiadania ziemi, która w wiejskiej mentalności odgrywała 
rolę niebagatelną. Maria Wnęk 69 arów otrzymanych w spadku po 
zmarłych rodzicach rozumiała jako wyznacznik jej pozycji społecz-
nej, prestiżu. Wnęk jednak nigdy o ziemię nie dbała, co wywoływało 
oburzenie w rodzinnej Olszance.

Podobnie rzecz się miała u Doroty Lampart: malarka ciężko do-
świadczona życiem bała się swoich sąsiadów, przeżywała stany lękowe 
i urojenia. Separowała się od otoczenia, widząc w próbach pomocy 
zagrożenie życia. Miała dwa hektary ziemi, na której rosły rachi-
tyczne kłosy zboża, ledwo co wystające spomiędzy polnych kwiatów, 
cieszących malarkę bardziej niż to, co zasiała. Na ugorze wypasała 
mizerne kozy i niewiele większą od nich wychudzoną krowę. Gdy 
otrzymała pieniądze za sprzedaż obrazów dokupiła do posiadanych 
dwóch hektarów kolejny kawałek ziemi, pomimo że ojcowizna leżała 
odłogiem, a chwasty przechodziły na pole sąsiadów, pogłębiając wza-
jemne animozje. Dokupienie ziemi rozumiała zgodnie z mentalnością 
wiejską: jako awans społeczny. 

Marianna Wiśnios z pieniędzy otrzymanych po zbyciu prac pla-
stycznych naprawiła dach, doprowadziła elektryczność do domu i rzecz 

 27 Por. Ewa Krasińska, Wnęk Maria…, s. 8. Źródło bibliograficzne podaje, że okres 
biedy obejmował lata dziecięce artystki. 

 28 Por. Kalwaria Marii Wnęk, reż. Andrzej Różycki, Wytwórnia Filmów Oświatowych 
Polska1988; Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry, reż. Mirosława Mar-
cinkiewicz , Wytwórnia Filmów Oświatowych, Polska 1970; Ballada o Lampart 
Dorocie, reż. Hanna Kramarczuk, Telewizja Polska S. A., Polska 1988; Marianna 
Wiśnios ze wsi Rataje, reż. Hanna Kramarczuk, Telewizja Polska S. A., Polska 1984; 
Marianna Wiśnios. Z łaski Bożej malarka, reż. Ewa Nakonieczna, TVK Dami, 
Polska 1996. 
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jasna, dokupiła parę morg ziemi. Poczynione kroki tylko z pozoru 
miały usprawnić życie malarki: tak naprawdę chciała udowodnić wsi, 
że nie jest gorsza od innych, że także potrafi gospodarować. 

Malarstwo
Trudne życie, niechęć sąsiedzką i obcość rekompensowały malar-
stwem. Czynności twórcze potrafiły zawładnąć nimi do tego stopnia, 
że zapominały o obowiązkach, głodzie, a nawet o tym, że trzeba spać, 
a ciało musi zregenerować się przed kolejnym dniem. Wiśnios wspo-
mina, że dzięki malarstwu „świat przestawał istnieć [i] nie ciągnęły 
[jej] nawet zabawy”29. 

W podobny do siebie sposób podchodziły do sprawy materiałów 
plastycznych. Nie było istotne, na czym i jak malują: najważniejszy 
był sam akt twórczy i możliwość artystycznego wyładowania się. Ze 
względu na ograniczony dostęp do materiałów plastycznych, tworzyły 
na tym, co było w danej chwili dostępne: ścianach, deskach chałup 
i stodół, dyktach, skórach, papierze pakowym, tapetach, gazetach. Za 
pędzel służyły im własnoręcznie wykonane tampony ze starego plastra 
na reumatyzm. Gdy w ich dłoni pojawiło się profesjonalne narzędzie 
malarskie, zdarzenie musiało być wynikiem albo kontaktu z kolekcjo-
nerami sztuki (którzy nie szczędzili środków na materiały plastycz-
ne), albo wynikiem pomysłowości: Katarzyna Gawłowa podkradała 
włosie konia należącego do bratanka. Miały swoje ulubione rodzaje 
farb: Wiśnios preferowała farby plakatowe, Wnęk olejne, Gawłowa 
nie uznawała innych niż tempery, ale gdy nie miały odpowiednich, 
łączyły różne techniki malarskie, na przykład farby z kredkami albo 
akwarele z farbami olejnymi, przyprawiając obecnie konserwatorów 
dzieł sztuki o zawrót głowy. Brak materiałów plastycznych nie był 
przeszkodą w uprawianiu sztuki.

Nieposkromiona potrzeba twórcza sprawiała, że pracowały w za-
pamiętaniu. Katarzyna Gawłowa, skończywszy malować na ścianach, 
zdrapywała malunek i malowała na nowo. Żadna z nich nie przej-
mowała się jakością „podobrazi”: gdy siła twórcza popychała ich do 
działania, nieistotne było, że malują na materiałach wyrzuconych na 
śmieci, albo że łączą farby, nie wiedząc rzecz jasna, że w przyszłości 

 29 Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną…, Warszawa 1995, s. 214. 

narażą swoja pracę na przyspieszone procesy niszczenia. Bardzo często 
pracom towarzyszyły pozaginane rogi oraz tłuste plamy: percepcja 
niedoskonałej pracowni malarskiej zawężała się do podłoża, na który 
miał zostać przelany obraz. 

Ich malarstwo łączy przede wszystkim rola snów. Maria Wnęk 
utrzymywała, że to we śnie (ale także na jawie) przychodzą do niej 
Bój Ojciec, Chrystus, Matka Boska oraz święci, zsyłający jej tematy 
plastyczne i przemawiający do niej. Jej zadaniem było przelewanie 
tych doświadczenia na papier oraz spisywanie kategorycznych w tonie 
upomnień. Mówiła: 

doradzają zawsze co mam robić, oni mi dyktują co mam pisać […], 
a ja czekam ich rozkazu. To co maluję, świętym się podoba, kazują 
mi wiency, a ja się zgadzam30.

Zdania tego typu wypowiadała, „w głębokim przekonaniu twierdząc, 
że malowanie jest jej obowiązkiem, a równocześnie formą rewanżu 
za rozliczne dowody łaski Boskiej, jakie w swym życiu otrzymała”31. 
Żarliwa pobożność i przeświadczenie nieustającej Boskiej ingerencji 
w jej sprawy sprawiły, że malarstwo uczyniła najważniejszą warto-
ścią swojego życia. Na rewersie swoich prac pisała teksty, nazywane 
w literaturze „życiorysami”. Zawarta tam treść korespondowała 
umieszczonymi na przodzie pracy wizjami świętych postaci. Oddawała 
w ten sposób hołd świętym, czyniąc z malarstwa „gorącą modlitwę”32, 
będącą „świadectwem, a nawet formą przeżyć religijnych, aktem 
wiary, posłannictwa, w którym zawarty został stosunek do świata, 
do wartości moralnych, do transcendentnych przeżyć i doznań”33. 

Śniła Dorota Lampart. Mówiła, że są „sny zwykłe i sny ważne”34. 
Mówiła także o „snach – zwiastunach obrazów”35 oraz „snach – wy-
darzeniach”36. Te pierwsze to prawdopodobnie postacie święte, któ-
re najpewniej ukazywały się po to, by za pomocą ich wizerunków 

 30 Ewa Krasińska, Malarstwo Marii Wnęk, Kraków 1983, s. 16.
 31 Eadem, Wnęk Maria …, „Polska Sztuka Ludowa” 1983, nr 3–4, s. 229. 
 32 Antoni Kroh, Wesołego Alleluja Polsko ludowa, Warszawa 2014, s. 118.
 33 Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną…, s. 195. 
 34 Idem, Bramy snu, „Polska Sztuka Ludowa” 1979, nr 33, s. 92.
 35 Ibidem.
 36 Ibidem.
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napominała ludzkość i wskazywała wzory do postępowania. Druga 
kategoria snów związana była z wizjami, które należało rozumieć jako 
zwiastun nadchodzącej rzeczywistości. Jak wspomina Aleksander 
Jackowski: 

Miała 8 lat, kiedy przyśniło jej się niebo, całe ubrane płaszczami 
i koronami, największa i najpiękniejsza korona i płaszcz należący 
zapewne do Matki Boskiej, znajdowały się pośrodku. Potem zaczęły 
bić pioruny i widzenie znikło. „To na pewno na wojnę się śniło”, [po-
nieważ] wkrótce wybuchła I wojna światowa37.

Również i ona wierzyła, że Bóg snami nałożył na nią rolę  
swojego posłannika. 

Marianna Wiśnios uważała, że miała sny mistyczne, ale  (racjona-
lizowała ich powstanie. Uważała, że takie rodzaje snów są wytworem 
jej wyobraźni, stale poruszanej myśleniem o świętych, ich cudownym 
życiu oraz wyborze ich przez Boga. Podobnie do tematu snu podcho-
dziła Katarzyna Gawłowa: nie uważała, że jest wybraną przez Boga, 
nie pretendowała do roli Boskiego emisariusza, ale przyznawała: „Co 
maluję, to mi się śni”38. 

Wszystkie tworzyły prace podejmujące głównie kwestie religijne39. 
Tematyka ta była związana z ponadprzeciętną pobożnością malarek, 
stojącą według społeczności w opozycji wobec zasady pracowitości czy 
odpowiedzialności za pozostawiony w ich rękach dobytek. Sąsiadom nie 
mieściło się w głowie, że postacie tak niepospolite w jednej warstwie 
życia, w innej dopuszczają się grzechu zaniechania. Jak wyglądała 
religijność artystek? Maria Wnęk w wieku szesnastu lat przyjęła ślu-
by czystości. Rozbudowała praktyki religijne do rozmiarów godnych 
podziwu: pościła, pielgrzymowała, uczestniczyła w codziennej mszy 
świętej, zamawiała intencje. W swoim malarstwie była krytycznym 

 37 Ibidem. 
 38 Katarzyna Gawłowa, O swoim życiu i malowaniu, „Polska Sztuka Ludowa” 1979, 

nr 3, s. 180. 
 39 Nie stanowiło to kategorycznej zasady, bowiem w ich repertuarze pojawiały 

się także ilustracje do starych pieśni, martwe natury, pejzaże, dokumentacja 
zwyczajów wiejskich. Ostatnia grupa tematów zarezerwowane jest szczegól-
nie dla Katarzyny Gawłowej, która sięgała pamięcią do czasów swojego 
dzieciństwa, stąd w jej malarstwie kolędnicy, pucheroki, wesela z drużbą na 
koniu i w bryczkach, paradne stroje, ludowe kapele i ksiądz z pielgrzymami.

obserwatorem rzeczywistości: w „życiorysach” przedstawiała zsyłane 
jej przez Boga, Chrystusa, Matkę Boską oraz świętych nakazy, prze-
mawiała do posoborowego Kościoła i roztaczała apokaliptyczne wizje 
kary Bożej. Swoją twórczość uważała za dewocyjną: zakupione od 
niej prace należało poświęcić w kościele i się do nich modlić. Również 
Dorota Lampart jako dziecko modliła się żarliwie, „przeżywała stany 
zapamiętania, nieledwie ekstazy”40, wspomina Jackowski. Modliła się 
do samodzielnie wykonanych figurek świętych postaci, Bogu oddawała 
cześć, chodząc po polach skąpanych kwiatami. Żarliwą pobożnością 
wykazywała się Marianna Wiśnios: „nocami, półprzytomna ze zmę-
czenia i podniecenia”41 malowała scenę męki Pańskiej, przeżywając 
ją tak bardzo, że łzy mieszały się z farbami. 

Bohaterami malarstwa Wnęk, Lampart, Wiśnios i Gawłowej byli 
„święci na każdą okoliczność”42, jak nazwała ich Małgorzata Kmita-
-Fugiel, oraz sceny biblijne. Sposób prezentowania rzeczywistości 
zdecydowanie odbiegał od znanych w środowisku wiejskim wzorów 
ikonograficznych, różnił się dynamiką, indywidualnym ujęciem tema-
tu, ekspresją. Obrazy Marianny Wiśnios nie podobały się sąsiadom 
ze względu na ich naturalizm, prace Marii Wnęk stały w wyraźnej 
opozycji wobec konwencjonalnych, akademickich ujęć, twórczość Kata-
rzyny Gawłowej była zbyt paradna, a nawet „prowokująca, dokładnie 
na przekór temu, co wówczas widziało się na wiejskich ścianach”43, 
działalność artystyczna Doroty Lampart była równie dziwna, jak jej 
codzienne poczynania. 

Twórczość artystek nie znalazła uznania wśród lokalnej społeczno-
ści. Już w wieku dziecięcym narażały się na złośliwości rodzeństwa 
i niezadowolenie rodziców. Przykładem może być Marianna Wiśnios 
bawiąca się inaczej niż wszystkie dzieci: gdy zostawała sama w domu 
wyciągała zwęglone kawałki drewna i zapamiętale rysowała po 
ścianach, za co dostawała cięgi od rodzicieli. Z tej racji nazywano ją 
„smoluchem” (od „smolenia” węglem), albo „cudokiem”, bo dostawszy 

 40 Aleksander Jackowski, Obrazy na …, s. 205.
 41 Elżbieta Kotarska, op. cit., s. 15.
 42 Małgorzata Kmita-Fugiel, Katarzyna Gawłowa – artystka z Zielonek”, [on-line:] 

http://www.malopolska.org/images/pliki/roczniki/rm_15_2013/rm_15_2013_p22 
.pdf [dostęp: 5.04.2018]. 

 43 Anna Strońska, op. cit., s. 142. 
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patyk, tylko kreśliła malowidła po ziemi, szronie, a nawet rosie, za-
pominając o pilnowaniu gęsi. W dorosłym życiu kryła się ze swoim 
malarstwem przed mężem: prace chowała po kątach albo od razu 
paliła je w piecu. Mąż bardzo kochał Mariannę, ale nie był obojętny, 
gdy kpiono z malarstwa żony: niewybredne żarty uważał za atak 
na swoją osobę. Gdy Marianna szła przez wieś, słyszała ironiczne 
sformułowanie: „Malarz idzie”44 – taka była reakcja społeczności 
na wieść, że Wiśnios powiesiła prace malarskie w domu, ośmielona 
dobrymi ocenami szkolnymi syna, któremu pomagała w rysunkach. 
Słysząc słowa krytyki czuła się upośledzona45. 

O malarstwie Katarzyny Gawłowej również wypowiadano się 
z politowaniem. Gdy kolekcjonerka Anna Strońska przybyła do Zie-
lonek, starała się odnaleźć artystkę. Od napotkanej we wsi kobiety 
usłyszała takie zdania: 

Ona teraz malarką jest? Gawłowa? Aha, to dlatego w polu jej nie widać. 
Dawno jest tą malarką? W pole już z rok nie wychodzi do roboty”46.

Przywołane tu sformułowania są świadectwem deprecjonowania 
Gawłowej jako malarki: jej artystyczne potrzeby stawiano w opozycji 
do obowiązków płynących z bycia chłopką. Dobitnym tego dowodem 
jest powszechnie znany fakt: jej prace zostały wyrzucone na śmiet-
nik, gdy sprzątano plebanię po śmierci ks. Adama Zięby, w którym 
artystka znalazła sojusznika swojej twórczości. 

Z politowaniem patrzono na artystyczne zamiłowanie Doroty 
Lampart. „Dziwią się sąsiedzi, że ktoś te obrazy kupuje”47, pisał 
Aleksander Jackowski w artykule poświęconym artystce.

Nie interesowano się malarstwem Marii Wnęk – w przypadku tej 
artystki jest to rzecz szczególna. „Życiorysy” bowiem, oprócz zsyłanych 
jej treści religijnych, zawierały bardzo konkretne informacje na temat 
zachowania jej sąsiadów. Ponieważ Wnęk uważała, że otoczenie czyha 
na jej życie, szkalowała swoich sąsiadów, wymieniając ich z imienia 
i nazwiska i przypisując im najpodlejsze czynności: morderstwa, 

 44  Elżbieta Kotarska, op. cit., s. 15
 45  Ibidem. 
 46  Por. Anna Strońska, op. cit., s. 139–140. 
 47  Aleksander Jackowski, Bramy…, s. 92.

gwałty, trucie. Brak reakcji ze strony sąsiadów jest dowodem na 
brak zainteresowania twórczością artystyczną tej sądeckiej malarki. 

Pomimo cierpkich słów – nie porzuciły malarstwa. O tym, czym 
jest dla nich tworzenie, mówiły, z jednej strony używając słów wznio-
słych, z drugiej zaś całą sytuację przedstawiając tak, jakby malowa-
nie było oczywistością podobną oddychaniu. W tym miejscu należy  
oddać im głos:

Chciałabym malować całe dnie i noce, i wcale mi się nie nudzi, bo 
mam zamiłowanie do tego48. 
Nałóg ten od dziecka idzie za mną do starości, pozbyć się go nie można. 
Człowiek musi malować49.
Czasem robota tak mnie wciągnie, że brakuje nocy50 [Marianna Wiśnios].

[Trójca Święta, Matka Boska, Pan Jezus i inni święci]doradzają za-
wsze co mam robić, oni mi dyktują co mam pisać […], a ja czekam ich 
rozkazu. To co maluję, świętym się podoba, kazują mi wiency, a ja się 
zgadzam51 [Maria Wnęk].

Jakbym zdrowa była, to bym tylko malowała52. Jak śpię, to mi się śni, 
że już maluję w nocy. A rano jak wstaję to już się nie namyślam, bo 
wiem co mam malować. Tak mi przy tym malowaniu leci, że nie wiem 
kiedy ranek, kiedy wieczór. Zapominam o jedzeniu, jak maluję53. Ma-
luję Panie, bo się w tym rozkochała, ale boję się, boję tego wszystkiego, 
bo jak Pan Bóg da na tym świecie wszystko, to może na tamtym będę 
miała niedobrze54. Jak mi się chce, to wszystko namaluję, tak będę 
malowała, że sama nie wiem co…55 [Katarzyna Gawłowa].

 48 Za: Jerzy Kutkowski, Marianna Wiśnios, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1997, 
nr 1–2, s. 221. We wszystkich wypowiedziach artystek zachowano pisownię 
oryginalną.

 49 Za: Elżbieta Kotarska, W niewoli nałogu, [w:] eadem, Artyści spod strzechy, 
Warszawa 1993, s. 15. 

 50 Za: ibidem, s. 18.
 51 Za: Ewa Krasińska, Malarstwo…, s. 16.
 52 Katarzyna Gawłowa, op. cit., s. 177. 
 53 Ibidem, s. 180.
 54 Jacek Łoziński, Katarzyna Gawłowa – malarka z Zielonek, „Polska Sztuka  

Ludowa” 1979, nr 3, s. 176. 
 55 Katarzyna Gawłowa, op. cit., s. 184. 
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Po to się maluje, aby na papierku przedstawić to, czego nie ma w rze-
czywistości, aby ludzie zobaczyli jaki piękny jest świat, aby się cieszyli 
i mieli zajęcie z tym56 [Dorota Lampart].

Wnioski
Artystki aprobatę swojej twórczości znalazły zdecydowanie na ze-
wnątrz swojej społeczności. Odkrywali ich mecenasi sztuki, jak Jacek 
Łoziński, Ludwig Zimmerer, Leszek Macak, Bogusław Nawrocki. 
Poza kolekcjami prywatnymi ich prace zasilały inwentarz muzealny. 
Zaczęto organizować im wystawy, zapraszać na plenery malarskie, 
interesowała się nimi telewizja, otrzymywały nagrody za swoją twór-
czość. Były szczęśliwe, gdy odkryły, że mogą jednocześnie malować 
i otrzymywać za to gratyfikacje pieniężne. Wszystko to sprawiało, 
że mogły w końcu poświadczyć swoją wartość, dokonać symbolicznej 
autoryzacji swojego życia.

Nieakceptowane, wykpiwane, obce, samotne, wrażliwe, skłócone ze 
społeczeństwem, traktowane z pogardą lub w najlepszym razie z po-
błażaniem. Nazywane były niewybrednie: cyganicha, smoluch, cudok, 
maniok, pomylona, nędzarka, pustelnica, zdziwaczała, odmieniec, 
dziwaczka, głupia. Przez wzgląd na wiejskie pochodzenie nałożono 
na nie obowiązek zachowywania się i życia zgodnie ze statusem spo-
łecznym, chciały czegoś zupełnie innego, co w mentalności wiejskiej 
było wypaczeniem codzienności. Wiodły skandalizujące życie, które 
zamiast obowiązków domowych pełne było artystycznych uniesień. 
Czynnik zewnętrzny sprawił, że zostały docenione. Wraz z aprobatą 
ich twórczości zaczęto myśleć inaczej o ich życiu, które rozumiano 
jako konsekwencję artystycznych potrzeb.  

Skonstruowana przez Jeana Dubufeta definicja „art brut” była dla 
badacza źródłem refleksji nad istotą sztuki oraz – idąc dalej – praw-
dziwej sztuki i prawdziwego artysty57. Z definicji tej wyłania się obraz 
artysty totalnego, który sztuce poświęcił całe swoje życie, dobre imię, 

 56 Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry, reż. Mirosława Marcinkiewicz, 
Wytwórnia Filmów Oświatowych, Polska 1970, fragment: 10:42-10:54.

 57 Dziś wiadomo, że zaprezentowana tu formuła współcześnie wymaga zrewi-
dowania. Okazało się bowiem, że nie jest możliwe pozbawienie człowieka 
wpływu kultury, nawet w minimalnej, incydentalnej formie.

pozycję społeczną. Sztuka takiego artysty determinuje całe jego życie; 
rozumiana jest jako obezwładniająca siła, jako jedyna pozwalająca 
człowiekowi na jego zaistnieje w świecie. W tym znaczeniu jest ona 
dokumentem istnienia człowieka, który na potrzeby komunikacji 
używa języka sztuki oraz indywidualnie skonstruowanej gramatyki. 
W kontekście socjologicznym „art brut” jest kategoryczną samotno-
ścią, wyrażającą się odrębnością wytworów wobec obowiązujących 
wzorców artystycznych, stanowiącą konsekwencję społecznej obcości 
narzuconej artyście bądź będącej wynikiem świadomego wyboru 
twórcy. Cała tu opisywana rzeczywistość była udziałem Marii Wnęk, 
Katarzyny Gawłowej, Marianny Wiśnios i Doroty Lampart. Pozostaje 
więc zapytać, czy w kontekście refleksji snutych przez „ojca »art bru-
tu«” są one prawdziwymi artystkami i co w związku tym warunkuje 
znajdowanie się w tym stanie. Gdyby nie społeczny ostracyzm, który 
podniecał artystyczne potrzeby artystek, dziś ich życiorysy mogłyby 
nie mieć żadnego znaczenia58. Wnęk, Gawłowa, Lampart i Wiśnios 
musiałby cierpieć i być skazane na społeczną banicję. W ramach takiej 
rzeczywistości egzystowały jako artystki, nieświadome swoje statusu. 
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Streszczenie 
Tematem artykułu jest życie i twórczość Marii Wnęk (Olszanka k. Nowego 
Sącza), Doroty Lampart (Zawoja), Marianny Wiśnios (Rataje, woj. święto-
krzyskie) oraz Katarzyny Gawłowej (Zielonki k. Krakowa), uważanych za 
artystki „pogranicza ludowego”, dotkniętych brakiem społecznej akceptacji 
wobec uprawianego przez nie malarstwa. W artykule zaprezentowane zo-
stały wspólne tym czterem postaciom wyjątki z życia, podkreślające „inność” 
bohaterek, które stanowią punkt wyjścia do prezentacji i analizy ich działań 
artystycznych. Artykuł pokazuje, że choć Wnęk, Gawłowa, Wiśnios i Lampart 
są obecnie znane i cenione nie egzystowały w świadomości lokalnej społecz-
ności jako artystki, a ich podejście do codziennych obowiązków oraz potrzeby 
artystycznego wyrażania się sprawiały, że skazane zostały na społeczny 
ostracyzm. Uznanie znalazły poza obrębem swojego najbliższego otoczenia: 
autoryzacja ich życia dokonywała się dzięki kontaktom z kolekcjonerami, 
muzealnikami i dziennikarzami.
Słowa kluczowe: Maria Wnęk, Katarzyna Gawłowa, Marianna Wiśnios, 
Dorota Lampart, sztuka ludowa, sztuka nieprofesjonalna, art brut, sztuka 
intuicyjna, ostracyzm, wykluczenie, artystka
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Meandry współautorstwa 
Przypadek Oli Watowej

Kiedy 10 stycznia 1981 roku w paryskim mieszkaniu Oli Watowej 
Jacek Trznadel po raz pierwszy nacisnął przycisk „Record”, a kaseta 
marki Unitronic zaczęła wypełniać się zapisem głosów rozmówców, 
zapewne żadne z nich nie przypuszczało, że spotkanie to zaowocuje 
aż osiemnastoma godzinami wspólnych nagrań, przeredagowanych 
później i zamkniętych w książce Wszystko co najważniejsze. Rozmowy 
z Jackiem Trznadlem, będącym pierwszą – i dodajmy zarazem – jed-
ną z dwóch książek1 podpisanych nazwiskiem Oli Watowej. Wtedy 
jeszcze nic nie zapowiadało także burzliwych losów ich późniejszej 
współpracy, rozstania, konfliktu i wzajemnych pretensji. 

Sam pomysł, żeby wspomnienia wdowy po Aleksandrze Wacie 
powstały na tej samej zasadzie, co jego (ale też Czesława Miłosza 
w roli indagującego) słynny Mój wiek, wydaje się bardzo interesujący. 
Przyjaciele Oli niejednokrotnie wspominali o jej talencie gawędziar-
skim, choćby Renata Gorczyńska zauważała, że sposób mówienia 
Watowej był wciągający i uwodził słuchaczy: „Czasem żałuję, że nie 
nagrałam jej opowieści, prawie gotowych opowiadań”2. Przy okazji 
rozmów zauważyć to musiał także Trznadel, który namówił wdowę 

 1 Druga to pośmiertnie wydany zbiór korespondencji z Czesławem Miłoszem 
(Czesław Miłosz, Ola Watowa, Listy o tym, co najważniejsze, Warszawa 2009).

 2 Renata Gorczyńska, Jestem z Wilna i inne adresy, Kraków 2003, s. 64.
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Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 29–45
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Ola Watowa

Summary
(Un)authorized Biographies. Lampart, Wiśnios, Wnęk, 
Gawłowa – Artists on the Borderland of Folk Art
The article reflects on lives and works of Maria Wnęk (Olszanka), Dorota 
Lampart (Zawoja), Marianna Wiśnios (Rataje) and Katarzyna Gawłowa 
(Zielonki) who are considered to be artists of “folk borderlands”, i. e. ones 
whose artistic activities was not socially acceptable in their respective 
local communities. Some biographical points, common for all four of these 
women and emphasizing their “difference”, were presented, which became 
a starting point for the analysis of their artistic activities. The article shows 
that, even though Wnęk, Gawłowa, Wiśnios and Lampart are now critically 
acclaimed, they did not exist as artists in their local communities while their 
attitude towards everyday life and their need of self-expression made them 
susceptible to ostracism. They found their recognition outside of their closest 
social circles: the authorization of their lives became possible through the 
contact with collectors, curators and journalists.
Key words: Maria Wnęk, Katarzyna Gawłowa, Marianna Wiśnios, Dorota 
Lampart, folk art, non-proffesional art, art brut, intuitive art, ostracism, 
exclusion, artist
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do nagrywania wspomnień3. Jak mało kto doświadczona w przepi-
sywaniu niekończących się – zdawałoby się – taśm Mojego wieku 
Ola Watowa, w pierwszych sekundach rozmowy z Trznadlem mówi: 
„bardzo to potem ułatwia, bo wiadomo, o czym się miało mówić, jak 
się przepisuje”4. Można także przypuszczać, że nagrania miały sta-
nowić suplement, rodzaj dodatku do Mojego wieku – jest to opinia 
często powtarzana przez badaczy Wata5, a nawet przez Watową, 
która w 1989 roku w rozmowie z Janem Zielińskim jednym tchem 

 3 Wspomina o tym sama Watowa: „Jestem wdzięczna Jackowi Trznadlowi za to, że 
namówił mnie do nagrania moich wspomnień” (Ola Watowa, Wszystko co 
najważniejsze, Warszawa 2000, s. 5). Wszystkie cytaty pochodzą z wydania 
z 2000, jeśli nie zaznaczono inaczej. Wydanie z 2000 r. pod względem treści 
nie różni się od pierwszego krajowego, z 1990 r. 

 4 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Magazyn Zbiorów Dźwiękowych i Audio-
wizualnych, Fon.61.700 A, kaseta 1: Wspomnienia Oli Wat, cz. 1‒3, nagrania 
z 10 stycznia 1981 r. i z 23 stycznia 1981 r. Warto od razu zwrócić uwagę, że 
pierwsze zdanie wypowiedziane przez Watową („Wszystko co najważniejsze 
w moim życiu wiąże się z Aleksandrem”) jest uwagą techniczną związaną 
z jej mężem, a nie deklaracją, że wszystko co najważniejsze w jej życiu wiąże 
się z Aleksandrem. Urosło ono wśród przyjaciół, badaczy i czytelników Wa-
tów do rangi mitu, stało się jednocześnie tytułem wspomnień Oli Watowej, 
uważane było za swoiste motto życiowe wdowy. Na okładce do wydania 
z 2011 roku, zdanie to powtarza także Jan Zieliński, który przeredagowywał 
pierwsze wydanie Wszystko co najważniejsze w monolog: „»Wszystko co naj-
ważniejsze w moim życiu wiąże się z Aleksandrem«. Tym zdaniem rozpoczyna 
się opowieść Oli Watowej, to zdanie otwiera i zamyka (w sensie: wyczerpuje) 
wielkie wyznanie” (Jan Zieliński, Ola Watowa: „Wszystko co najważniejsze”, 
[on-line:] https://culture.pl/pl/artykul/ola-watowa-wszystko-co-najwazniejsze 
[dostęp: 6.07.2018].

 5 Por. Jerzy Jarzębski, Mój wiek. Przygody idei i ciała, [w:] Aleksander Wat: Mój 
wiek. Pamiętnik mówiony, t. 2, oprac. Rafał Habielski, Kraków 2011, s. 430. 
Jerzy Jarzębski pisze: „W ten sposób Mój wiek stał się kolejnym wielkim dziełem 
niedokończonym Wata, tylko prowizorycznie domkniętym przez książeczkę Oli 
Watowej.” Por. też: Andrzej Kurz, Opinie człowieka osobnego, [w:] Aleksander 
Wat: Mój wiek. Pamiętnik…, s. 501. Andrzej Kurz pisze, że książka Wata „Była tylko 
wielkim przeżyciem moralnym, dziełem wartym ponownego przeczytania od 
deski do deski, choć tym razem połączyłem to z lekturą wyznań Oli Watowej 

„Wszystko co najważniejsze”, bardzo pięknych i poruszających, niewątpliwie 
wzbogacających to, co opowiedział jej mąż, ale sprowadzających na zie-
mię”. Por. też: Adriana Szymańska, Love story. „Tygodnik Solidarność” 1991, 
nr 16 (135), s. 16. „Książkę Oli Watowej można potraktować jako suplement 
do Mojego wieku i Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata”.

wymieniła tytuły książek Wata i swoją książkę, zupełnie jakby 
jej tekst stanowił zarazem całość z dziełem męża, jak i do tego  
dzieła suplement:

Jestem bardzo szczęśliwa, że nareszcie dzieło mojego męża ukaże się 
w całości w Polsce. W „Czytelniku” ma wyjść Mój Wiek, Dziennik bez 
samogłosek, Świat na haku i pod kluczem, tom prozy, a w nim m.in. 
przedwojenny zbiór nowel Bezrobotny Lucyfer, tom szkiców krytycz-
noliterackich, a także moja książka Wszystko co najważniejsze...6.

To, co na początku było zaledwie rozmową, z zaawansowaną pomocą 
redaktorską Trznadla przerodziło się w końcu w opublikowany tekst. 
Ola Watowa dokonała autoryzacji – rozmowy nagrywane od począt-
ku 1981 roku, już w maju 1984 roku zmaterializowały się w postaci 
książki wydanej nakładem wydawnictwa PULS. Przychodziły też 
pochlebne opinie i recenzje środowiska. Stanisław Wygodzki w liście 
do Watowej skomentował: 

Twierdzenie, że książkę napisało życie, zabrzmi jak kpina. Tę książkę 
napisał pisarz o sobie i Człowieku najbliższym – pisarzu7.

Później, w 1985 roku wyszły jeszcze dwa drugoobiegowe wydania 
krajowe – nakładem Międzyzakładowej Struktury „Solidarność” oraz 
Zony. Od tego momentu wspólne drogi obojga współautorów – Waw-
towej i Trznadla – rozeszły się. W 1990 roku nakładem „Czytelnika” 
opublikowana została wersja Wszystko co najważniejsze pozbawiona 
współautorstwa (a tym samym pytań) Trznadla oraz w konsekwencji 
– jego nazwiska na stronie tytułowej. Autorką książki zostaje – niepo-
dzielnie – Ola Wat. Zdaje się jednak, że recenzenci przechodzą nad tą 
sprawą do porządku dziennego, nie dochodząc, co było powodem tej 
zmiany: „Wspomnienia Oli Watowej […] wydane aktualnie w formie 
monologu złożyły się na całość przejmującą nie tyle grozą opisywanych 
wydarzeń, ile przenikliwą samoświadomością autorki […]”8. Inaczej 
zachowuje się sama Watowa, która w nieco zdawkowej nocie wyjaśnia, 
że powodem zakończenia współpracy była różnica zdań – żądanie 

 6 Jan Zieliński, Nie zaprzepaścić – z Olą Watową rozmawia Jan Zieliński, „Gazeta 
Wyborcza” 1989, nr 102, s. 4.

 7 List Stanisława Wygodzkiego do Oli Watowej z 30 grudnia 1984 r. 
 8 Adriana Szymańska, op. cit., s. 16.
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przez Trznadla zmian w tekście, na które Watowa – „w imię praw-
dy”9 – nie mogła się zgodzić. Dostajemy w zamian informację, że 
przekształceniem książki z dialogu w monolog zajął się Jan Zieliński. 

Lakoniczne i w gruncie rzeczy zaciemniające wyjaśnienie Watowej, 
Trznadel zamienia w skrupulatnie opowiedzianą historię. Na łamach 
„Tygodnika Solidarność” oraz paryskich „Zeszytów Historycznych” 
Zielińskiego nazywa „amputatorem”: „Jeden z gromady krytyków 
polskich, Jan Zieliński, podjął się, jak donosi nota Watowej, roli 
amputatora mojego udziału w książce, a Ola Watowa zmiany auto-
ryzowała”10. Szeroko też opisuje zaistniały konflikt, uznając za jego 
zarzewie zniesławienie we Wszystko co najważniejsze Kazimierza 
Więcka11 – byłego delegata Delegatury Ambasady Polskiej z siedzibą 
w Ałma Acie (obecnie: Ałmatach):

Po moich uwagach w londyńskim Pulsie Ola Watowa ze mną zerwała. 
Tu wywód ściśle krytyczny muszę zmienić w relację z życia. Obraziła 
się, choć to ja – i wcześniej – miałem kilka powodów, aby się obrazić. 
Z powodu noty Copyright na jej książce opiewającej na nią i Andrzeja 
Wata, z pominięciem mojej osoby, choć nazwisko moje jako współau-
tora figuruje na karcie tytułowej. Z powodu zaproszenia na wernisaż 
paryski jej książki, na którym to zaproszeniu brak było mnie jako 
współautora. Nie proszono mnie nawet (niezależnie od faktu, że mo-
gło to wyniknąć z przeoczenia). Cóż, moja rola, podobnie jak kiedyś 
Więcka, skończyła się. […] Piszę o tym jednak dlatego, że gdy doszło 
do prac nad wydaniem książki Watowej w „Czytelniku” – ujawnił się 
lekceważący stosunek Watowej i do Więcka, i do mnie. Postawiłem 
mianowicie jako współautor warunek skreślenia niewiele więcej niż 

 9 Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze…, s. 5.
 10 Jacek Trznadel, Moje staroświeckie sumienie, „Tygodnik Solidarność” 1990, 

nr 38, s. 17.
 11 Chodzi o fragment, w którym Watowa opowiada o odwiedzinach w polskiej 

Delegaturze. Według jej relacji delegat Więcek nie udzielił jej pomocy, kiedy 
była w potrzebie: „bardzo szybko zorientowałam się jednak, że ludzie tam 
pracujący wraz z naszym delegatem myśleli przede wszystkim o sobie, o swoich 
wygodach, nawet o luksusie. […] Kiedy przyszłam, delegat Więcek z panią 
Jadwigą, w której znalazł towarzyszkę życia, wraz z personelem Delegatury 
siedzieli przy suto zastawionym stole. […] Wskazano mi maszynę i ani jednego 
gestu, ani jednego zapytania, czy nie chciałabym czegoś zjeść, czegoś się 
napić” (Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze…, s. 72).

pół strony tekstu zniesławiającego Więcka. Nie było na to zgody Wa-
towej. W tej sytuacji, nie chroniony Copyrightem, zaproponowałem 
skreślenie mojego udziału w książce. Nie mogłem przyczyniać się 
do zniesławienia starszego pana. Powiem szczerze, nie przyszło mi 
nawet do głowy, że Watowa tak lekko pozbawi mnie współautorstwa. 
Ale tak się stało12.

Okazuje się więc, że konflikt, jakich zapewne wiele w środowisku 
literackim, rozgrywa się także na innych polach. Jest on jednak in-
teresujący nie ze względów plotkarskich (choć te rzucają światło na 
powody zakończenia współpracy), lecz z powodów, o których w dalszej 
kolejności pisze Trznadel: 

Dokonałem żmudnej, ostatecznej redakcji całej książki, także styli-
stycznej, skreślenia i porządkowania powtarzających się epizodów itp. 
Pamiętam, że w toku tej pracy zaproponowałem, że potraktuję swoją 
obecność w książce jako zbędne już rusztowanie i że zrobię z tekstu 

„monolog”. Ola Watowa zaprotestowała, uważając, że naruszy to we-
wnętrzny charakter jej wypowiedzi13.

Naprawdę interesujący wydaje się sam tekst, który – uporządkowany 
i przeredagowany – domaga się odpowiedzi na szereg pytań – między 
innymi o relację tekstu mówionego Watowej do tego, co później zostało 
zapisane i wydane. Niewprowadzonemu w historię wydań książki czy-
telnikowi (a także niektórym recenzentom) relacje te prawdopodobnie 
umykają. Wspomniana przez autora Hańby domowej żmudna redakcja, 
liczne poprawki i przekształcenia budzą ciekawość i prowokują do 
postawienia oczywistego pytania – czy i gdzie są oryginalne taśmy 
oraz co się na nich znajduje? Jaka jest relacja tego, co opowiedziane, 
do tego co zapisane i wydrukowane? Wreszcie – czy i w jaki sposób 
można mówić o autorstwie Wszystkiego co najważniejsze. Pytania 
o autonomię i oryginalność wpisują się oczywiście w szerszą dyskusję 
podejmowaną na przestrzeni wieków przez artystów. W kontekście 
wspomnień wdowy po Wacie chodzi jednak o coś więcej, o rodzaj 
zaakceptowanej przez autorkę wspomnień ingerencji, co być może 

 12 Jacek Trznadel, Kazimierz Więcek, „Zeszyty Historyczne” 1993, z. 106 s. 222–226.
 13 Ibidem, Moje staroświeckie sumienie…, s. 17.
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współcześnie nazwalibyśmy ghostwritingiem14, bowiem dopiero od-
tworzenie materiału audialnego, kilkunastu taśm – znajdujących się 
dziś w Warszawskiej Bibliotece Narodowej – zapisu żywej rozmowy, 
performatywu Wszystko co najważniejsze, pozwala przeanalizować, 
jak głęboka była ingerencja i sprawczość indagującego w ostatecznie 
istniejący tekst. Już po kilkunastu sekundach nagrania mamy pew-
ność, że konflikt finansowy, choć wyraźny i zapewne życiowo ważny 
w utyskiwaniach Trznadla na Watową, jest najmniej interesującym 
aspektem tej relacji.

Na nagranych taśmach można usłyszeć wiele wspomnień z okresu 
dwudziestolecia, z zajętego przez Sowietów Lwowa czy Kazachstanu. 
Są to oczywiście poszerzone historie, które w całości nie znalazły się 
w wydaniu papierowym. Watowa odpowiada na pytania, snuje długie 
dygresje, wspomina przyjaciół, znajomych i wrogów. Są to wspomnienia 
i plotki mające charakter raczej ciekawostek niż faktów historycznych, 
niepozbawione jednak wartości poznawczej, uzupełniające niektóre do 
tej pory były przemilczane lub pomijane fakty. Opowieści te dotyczą 
kontaktów i codziennych relacji ze znanymi literatami, ale nie bra-
kuje też wspomnień na temat ich żon (Janina Broniewska, Marianna 
Ważykowa, Alicja Sternowa), czyli osób, z którymi Watowa miała 
najbliższe kontakty. Historie te są czasami przez Trznadla skraca-
ne, czasem całkowicie wyrzucane, zaś najczęściej wygładzane i – co 
szczególnie ważne – parafrazowane. Śledząc je, wciąż można mieć 
wrażenie, że współrozmówcy pozostają w kręgu konwencjonalnego 
wywiadu. Jednak w trakcie jednej z kolejnych rozmów, Watowa od-
chodzi od konwencji i opowiada proroczy, ostrzegawczy, prześniony 
tuż przed aresztowanie męża sen.

 14 Pojęcia ghostwritingu używam tu oczywiście z pewną przesadą, choć nie-
wątpliwie coś jest na rzeczy. Mamy tu do czynienia z sytuacją wyjątkowo 
nietypową, gdzie współautor książki, zadający pytania w strukturze wywiadu 
rzeki nagle znika z równania i w kolejnych wydaniach, już przez nikogo nie-
wspominany – zaczyna jawić się jako autor-widmo. Trudno więc tę historię 
porównać do „klasycznych” przypadków, gdzie autor-widmo – najczęściej 
celem sporządzenia biografii kogoś słynnego a zarazem majętnego – pisze 
całą biografię, całe wspomnienia etc. To zresztą dosyć stara sprawa: choćby 
Wolfgang Amadeusz Mozart też pisał za innych dla pieniędzy.

Wersja mówiona Watowej:

Miałam trzy sny, takie bardzo znaczące. Należy zapisywać, ale ja 
niestety nie zapisałam ich. Ale ten mi wyjątkowo utkwił w pamięci. 
Niebo bardzo ciemnogranatowe, bardzo duże błyszczące gwiazdy, 
wszystkie układały się w kształt krzyży. Także całe niebo pokryte 
było krzyżami: małymi, większymi, średnimi i bardzo dużymi. I ja 
nagle zobaczyłam się przed takim bardzo dużym lustrem, w takich 
potrójnych jakichś szatach, to był rodzaj peleryn jakichś. Trochę jakieś 
sakralne mi się to wydaje. Była biel, czerwień i czerń. Takim ruchem 
otwierałam te szaty jak skrzydła i mówiłam: mare tenebrarum, mare 
tenebrarum, mare tenebrarum. I rzeczywiście, po tym śnie nastąpiło 
to aresztowanie.

Fragment ten, w odróżnieniu od pozostałych, stawia Watową 
w szczególnie niekomfortowej pozycji, ponieważ zmienia jej relacje 
wobec indagującego. Opowiadając sen, sytuuje się bowiem w roli pa-
cjentki, niejako sama kładzie się na kozetce psychoanalityka. Sytuacja 
ta z pewnością dalece wybiegła poza standardowe ramy wywiadu 
rzeki, przekroczyła granice intymności i komfortu, zmieniając relację 
równorzędną na podrzędną wobec pytającego. W tej relacji Trznadel 
mimowolnie wchodzi w rolę terapeuty słuchającego głosu pacjentki. 
Nie czas tu jednak na Freudowską analizę tego snu, tym bardziej, że 
brak nam do tego danych. Trop Freudowski narzuca się tu jednak, 
lecz inaczej. Rzecz w tym, że Watowa, opowiadając Trznadlowi swój 
sen przekracza pewną granicę rozmowy z nim, przekracza granicę 
intymności opowiadania, czyniąc to po raz pierwszy – przynajmniej 
w czasie rozmów nagranych. Jej mowa zatacza koła, ulega zbłąkaniu, 
powtórzeniom i retardacjom – wszystko to jest charakterystyczne 
dla trudności, jakie napotykamy opowiadając sny. Sigmund Freud 
przekonuje, że wynika to z tak zwanej pracy cenzury sennej, która 
sprawia, iż jako sen pamiętamy nie to lub niedokładnie to, co rze-
czywiście stanowiło treść samego marzenia sennego. Sen pamiętamy 
wraz ze zniekształceniem jego treści. Stąd trudności w opowiadaniu. 
Freud pisał, że:
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Zniekształcenie w marzeniu sennym pracuje […] za pomocą tego 
samego środka, co cenzura listów, by ugasić zarzewie wszelkich 
niestosowności. Cenzura w marzeniu sennym zaczernia je niezrozu-
miałym mamrotem15. 

Nie pamiętamy, gdyż działa cenzura – stąd kłopoty w opowiadaniu 
snu. I w to czułe miejsce Watowej wkracza Trznadel, który mocno 
przeredagowuje opowiedzianą mu wersję snu.

Wersja z 1984 roku:

Miałam trzy sny bardzo znaczące; niestety, nie zapisywałam ich, więc 
niezupełnie pamiętam. Ale jeden utkwił mi w pamięci, ten, który 
ci już przedtem opowiadałam. A więc śniło mi się: nade mną niebo 
ciemnogranatowe usiane ogromnymi błyszczącymi gwiazdami. Były 
też i gwiazdy i małe i mniejsze. A wszystkie układały się w formę, 
w kształt krzyży. Krzyże wielkie, krzyże mniejsze, ale same tylko 
krzyże. I nagle ujrzałam się przed bardzo dużym lustrem w jakiś 
dziwacznych szatach. Były w trzech kolorach. Czerwona, czarna 
i biała. Było w tym coś sakralnego, w geście, w którym rozchylałam 
te szaty, mówiąc jednocześnie: Mare tenebrarum, mare tenebrarum. 
Morze ciemności… unosząc poły tych szat, unosiłam jakby skrzydła, 
które dotykały ziemi. Ku niebu ukrzyżowanemu. Po tym śnie, który 
opowiedziałam Aleksandrowi, wkrótce nastąpiło jego aresztowanie16.

Obie wersje na pozór niewiele się różnią. Niebagatelne znacze-
nie ma jednak fakt, że zacytowany fragment jest czymś bardziej 
intymnym i wsobnym niż wcześniejsze kawiarniane wspomnienia. 
Watowa-pacjentka wyraźnie usiłuje jak najdokładniej opowiedzieć 
Trznadlowi-terapeucie swój sen, powtarza się, zatrzymuje, jest nie-
pewna, grzęźnie w retardacyjnych nawrotach. Mówiąc za Freudem 
– próbuje te obrazy przetłumaczyć na słowa17. Wierne odwzorowanie 
detali marzenia sennego wydaje się dla opowiadającej szczególnie 

 15 Sigmund Freud, Objaśnianie marzeń sennych, przeł. Robert Reszke,  
Warszawa 1996, s. 136.

 16 Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze… Rozmowy z Jackiem Trznadlem, 
Londyn 1984, s. 26‒27.

 17 Por. Sigmund Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. Salomea Kempnerówna 
i Witold Zaniewicki, Warszawa 1957, s. 74.

ważne. Ingerencja Trznadla powoduje, że sen jest przefiltrowany 
przez innego18, zdeformowany. Trznadel, jak już zostało wspomniane, 
wystąpił w nietypowej dla siebie roli – terapeuty. Wykonując później 
swoją redaktorską pracę, opowiedział sen sobą, zdradzając niejako 
swoją pacjentkę. 

Ta ingerencja ujawnia się w bardzo szczególnych zabiegach. Jeśli 
spojrzeć na sen wewnątrztekstowo, tak jak robili to strukturaliści, 
rola użytych słów zdaje się mieć zasadnicze znaczenie. Jak pisała 
niegdyś Aleksandra Okopień-Sławińska:

rolę komentarza uwewnętrznionego w samym sposobie opowieści 
pełnić mogą środki leksykalne — najczęściej pojedyncze słowa za-
barwione znaczeniem nieokreśloności i tajemnicy. Poza stosownymi 
epitetami są to takie wyrazy, jak: coś, jakiś, jakby, niby, gdzieś, zda 
się itp. Jedność relacji, mimo braku wiązań i motywacji w następstwie 
fabularnym19.

Tekst zostaje zdeformowany, wyczyszczony i pozbawiony swojego 
onirycznego charakteru. Trznadel porządkuje, parafrazuje i skreśla, 
pozbawiając tekst powtórzeń i nielogiczności – wykreśla słowa świad-
czące o niepewności: „jakby”, „jakieś”, „tak mi się wydaje”, „takich”, 
u Watowej symboliczne trzykrotne powtórzenie („mare tenebrarum”), 
zredukowane zostaje w wersji zapisanej do dwóch, z dopowiedzeniem 
„morze ciemności”.

Nie zgadzają się rozmiary krzyży. Wersja mówiona: „Także całe 
niebo pokryte było krzyżami: małymi, dużymi, większymi, średnimi 

 18 Kontekst psychoanalityczny można w tym miejscy wzbogacić też o teorematy 
Jacques’a Lacana. Chodzi mianowicie o Wielkiego Innego, przed którego 
figurą Ola wyraźnie się broni (wiele wskazuje bowiem na to, że Wielkim In-
nym dla Oli, jego usymbolizowanym wcieleniem, był czy raczej mógł być 
jedynie Aleksander). Ola podświadomie broni się przed zajęciem miejsca 
Wielkiego Innego przez kogoś innego niż zmarły mąż. Co innego mały inny. 
Tym Trznadel mógłby zostać, rzecz jednak w tym, że ta rola z kolei jemu nie 
odpowiada. Mamy tu do czynienia z podwójnym psychoanalitycznym za-
ryglowaniem oraz podwójnym wykluczeniem, którego rozwiązaniem mogło 
się stać i stało się rozejście się Trznadla i Watowej oraz całkowite wymazanie 
go z tekstu. Spostrzeżenia te stanowią punkt wyjścia dla dalszych rozważań 
nad psychoanalitycznymi uwikłaniami relacji Watowej i Trznadla.

 19 Aleksandra Okopień-Sławińska, Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2, s. 9‒10.
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i bardzo dużymi”. Wersja przeredagowana: „Krzyże wielkie, krzyże 
mniejsze, ale same tylko krzyże”20.

Zmieniona zostaje też kolejność występowania kolorów na sza-
tach, wreszcie pojawia się stwierdzenie, które w rozmowie wcale nie 
pada: „poły szat unosiłam […] ku niebu ukrzyżowanemu”21. A także 
informacja, że sen został opowiedziany mężowi.

Trznadel redaguje jej sen, wygładza go, dokonuje dziwnych zmian, 
które wskazują na to, że cała sytuacja go zirytowała i jakoś mu prze-
szkadzała. Z kolei Watowa – jak można podejrzewać – jest urażona 
zniekształcającą redakcją tego, co już u początku w jej opowieści było 
ze swej istoty zniekształcone. Zniekształcenie pierwotnie zniekształ-
conego musiało budzić sprzeciw Watowej, szczególnie gdy weźmiemy 
pod uwagę, jakie znaczenie oboje z mężem przywiązywali do snów, 
złych i dobrych omenów, znaków, proroctw22.

Posługuję się tu psychoanalitycznymi domysłami, ponieważ przy-
puszczam, że ani względy finansowe, ani tym bardziej, wcześniej 
znana Trznadlowi, sprawa Kazimierza Więcka23, nie wystarczyłyby 
do tak gruntownego zerwania stosunków obojga. Tym bardziej, że 
w wydaniu z 1990 roku Watowa podąża za sugestiami byłego już 
redaktora i ugładza sporny komentarz.

Dlatego – choć zapewne nieświadomie – narastała w Watowej 
potrzeba wyrzucenia Trznadla z tekstu, który odtąd miał być tylko 
jej. Wiedziony słusznym, jak się wydaje, przypuszczeniem Trznadel 
nazwał to zdarzenie amputacją, czyli wycinaniem chorego organu, 

 20 Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze… , s. 26‒27 (wydanie I, 1984)
 21 Ibidem, s. 26‒27.
 22 Oboje mówili o znakach, „znakach losu” itd. – dowodem cytowany tu sen 

Watowej. Natomiast w Moim wieku Wata znajdujemy i takie zdania: „Otóż 
jeden znak stał się dla mnie obsesyjny” lub: „Więc ja to sobie wtedy inter-
pretowałem jako znak i to w ten sposób: ponieważ nie widziałem ich, kiedy 
jeszcze żyli, gdy byłem na Zamarstynowie, więc jeżeli teraz pojawiła mi się 
twarz Andrzeja, to znaczy, że Ola żyje, a Andrzej nie żyje” (Aleksander Wat, 
Mój wiek, t. 2, oprac. Rafał Habielski, Kraków 2011, s. 212‒213).

 23 Jak wynika z raportów sporządzanych na użytek ambasady polskiej w Kujby-
szewie i Ałmatach, jak i z zachowanych wspomnień, Kazimierz Więcek dobrze 
zapisał się w pamięci Polaków przebywających w tym czasie co Watowa 
(1940‒1946) na terenie Kazachstanu. Więcek próbował oczyścić swoje 
nazwisko, w związku, z czym w 1991 roku opublikował krótkie sprostowanie. 
Por. Kazimierz Więcek, Nie prosiłem, „Tygodnik Solidarność” 1991, nr 4, s. 15.

a w sensie psychoanalitycznym chodzi tu – jak się wydaje – o usunięcie 
unoszącego się nad pewnymi fragmentami cienia terapeuty, a tym 
samym usunięcia swej roli pacjentki, ponieważ pacjent nie ma pełnej 
kontroli nad tekstem, utrata kontroli jest stawką terapeutycznego 
działania, zaś Watowej – przeciwnie – chodziło o uzyskanie kontroli 
nad tekstem, o przywrócenie go sobie samej. Szczególnym paradoksem 
w tym zakresie wydaje się fakt, że aby to osiągnąć, powierza tekst 
innemu, kolejnemu mężczyźnie.

Mowa tu o wspomnianym wcześniej Janie Zielińskim, który 
zgodnie z prośbą Oli Watowej zamienił wywiad-dialog w monolog. 
Jest to ostatnia wersja książki, w której znikają pytania, pierwot-
nie zadane przez Jacka Trznadla. Zgodnie z jego relacją, pytania te 
rzeczywiście można by nazwać „rusztowaniem” rozmowy. Wydaje 
się bowiem, że zakres jego działań znacznie wykroczył poza to, co 
możemy przeczytać w wersji wydrukowanej. Jednak tekst pozbawiony 
tych pytań zdaje się nie tracić wcale ani na przekazie, ani atrakcyj-
ności, bowiem komentarze po pierwszym wydaniu krajowym były 
równie przychylne, co za pierwszym razem. Pojawiły się pozytywne 
oceny dotyczące przemyślanej kompozycji tekstu oraz talentu i sty-
lu autorki, które świadczą o ogromnym sukcesie książki24. Autor-
stwo wdowy po Wacie także nie budziło jakichkolwiek wątpliwości.  
Adriana Szymańska pisała:

Książka skomponowana według wewnętrznego rytmu jej emocji na 
ekspresję i kompozycję dzieła sztuki. I chociaż wiadomo, że kompono-
wało ją życie, mądrość i dociekliwość autorki, jej dar widzenia ponad 
rzeczywistością pomagającą jej formułować myśli uniwersalne, myśli 
dotyczące nie tylko jednostkowego życia25.

W podobnym tonie wspomnienia Watowej komentowała  
Hanna Baltyn:

 24 O sukcesie Wszystko co najważniejsze może świadczyć także fakt, że w 1993 
wspomnienia Watowej doczekały się ekranizacji pod tym samym tytułem. Film 
był też polskim kandydatem do Oscarów w kategorii „film nieanglojęzyczny”. 
Por. Wszystko, co najważniejsze, reż. Robert Gliński, Polska 1993.

 25 Adriana Szymańska, op. cit., s. 16.
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A jednak Wszystko co najważniejsze... Oli Watowej jest książką o wspa-
niałym, niepoddającym się zagrożeniom i śmierci uczuciu do grobu 
i poza grób. […] Jednocześnie jest ta książka wypowiedzią niezwykle 
prostą, uczciwą, niczego nie wyolbrzymiającą. […] Oddającą sprawie-
dliwość nawet enkawudzistom, nawet przyjaciołom-zdrajcom pełną 
wyrozumienia dla ludzkich słabości, wyrażającą proste prawdy bez 
literackiego zadęcia26.

W tekście, który w 1990 roku odniósł niemały sukces, odnajdziemy 
mimo wszystko ślady pewnej niedbałości. Zawiera on w kilku frag-
mentach niezręczne przeoczenia, takie jak na przykład nieusunięte 
zwroty do współrozmówcy: „Czule wspominam Stefanię Skwarczyńską 
z bardzo wielu powodów, o których już mówiliśmy, ale ten szczegół, 
o którym Ci teraz opowiem, sprawia, że stała mi się jeszcze bliższa”27. 

Zwroty nietypowe jak na monolog mogą zdezorientować nieświado-
mego czytelnika i budzić pytania: dlaczego autorka niespodziewanie 
wychyliła się z tekstu? Czy to co wyparte, uporczywie powraca? A może 
to tylko przeoczenie i pośpiech Watowej i Zielińskiego? Naturalnie, 
w pierwszej kolejności mamy tu do czynienia i z przeoczeniem, i z po-
śpiechem, ale pamiętajmy, że pomyłki i przeoczenia mają na ogół 
(a może i zawsze) charakter psychopatologiczny. A zatem Watowa 
wychylająca się z tekstu to Watowa, która nie zauważa własnej po-
myłki, która nie zauważa śladu wcześniejszej obecności pierwszego 
współautora – Jacka Trznadla. By jeszcze rzecz sprecyzować: właści-
wie to nie Watowa wychyla się tu z tekstu, czyli inaczej mówiąc, to 
nie podmiotowość zabiera tu głos, lecz to, co nieświadome, wyparte 
mówi wbrew świadomej podmiotowości. Właśnie to coś mówi zamiast 
Watowej; mówi, nie mówiąc, poprzez przeoczenie i pominięcie. Mówi 
poprzez prostą czynność pomyłkową.

Sam Trznadel naprowadza na fragmenty, w których zadane przez 
niego pytania w ostatniej wersji zostają wchłonięte w tekst i stają się 
częścią wypowiedzi Watowej, a tym samym nieplanowanymi śladami 
istnienia poprzedniej wersji. Pierwotnie komentarz Trznadla: „Czyli 

 26 Hanna Baltyn, Panie z tamtych czasów… czyli o dwóch książkach, które trzeba 
przeczytać, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 445, s. 9. 

 27 Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze…, s. 79 [podkr. – A. G.].

znowu – ciemiężcy i »przyjaciele Moskale«. Jak u Mickiewicza”28. 
Wchłonięty (według Trznadla „przeszmuglowany”29) jako tekst Wa-
towej: „Trochę jak »przyjaciele Moskale« za czasów Mickiewicza”30. 
Także jego wtrącenie: „Ważyk mówił mi w 1981 roku: »Czy Ola nie 
pamięta, jak pomagałem cucić Aleksandra?«”31 I obecnie, w miejscu 
gdzie wycięto komentarz indagującego: „Ważyk podobno opowiadał, 
że pomagał cucić Aleksandra”32.

Trznadel spisał rozmowy, uporządkował je i opracował33. Na 
prośbę wdowy po Wacie Zieliński zatarł ślady swojego poprzednika. 
Ingerencja obu mężczyzn była zaplanowana i zaakceptowana przez 
autorkę wspomnień i wynikała ze zleconych im prac redaktorskich. 
Takie prace nie są zresztą czymś niespotykanym i fakt, że Watowa, 
zważywszy chociażby na wiek, sama nie zajęła się przepisywaniem 
czy przeredagowywaniem wspomnień nie powinno budzić zdziwienia. 
Mając jednak na uwadze konsekwencje tych działań: wygaszenie 
obecności Trznadla i usunięcie jego nazwiska ze strony tytułowej 
spowodowało, że – mówiąc za Philippe’em Lejeune’em34 – od tego 
momentu możemy mówić spełnionym o pakcie autobiograficznym 
– Watowa stała się jedyną autorką książki; ingerencje były na tyle 
duże, że paradoksalnie oddaliły tekst spisany od mówionego, a więc 
to, co Watowa chciała powiedzieć, zostało zmodyfikowane; selekcjo-
nowanie wspomnień – pominięto ogromy materiał wspomnieniowy, 
który mógłby służyć do badań historykom literatury (Zieliński nie 
wrócił do nagranych rozmów, bazował na pierwszym wydaniu) – nie 
można oprzeć się wrażeniu, że zapis rozmów na taśmach jako jedyny 
może przynieść rzeczywisty wgląd we wspomnienia Watowej. Tylko 
na taśmach znajduje się to, co rzeczywiście zostało powiedziane 

 28 Eadem, Wszystko co najważniejsze…, s. 25. (wydanie I, 1984)
 29 Jacek Trznadel, Moje staroświeckie sumienie…, s. 17.
 30 Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze…, s. 43. 
 31 Eadem, Wszystko co najważniejsze…, s. 29. (wydanie I, 1984 r.)
 32 Eadem, Wszystko co najważniejsze…, s. 109. 
 33 Nie zapominajmy jednak, że nie tylko to. Trznadel był jednak towarzyszem 

rozmowy, który budzi i uzupełnia pamięć, pyta i dopowiada, bywa pełno-
prawnym autorem. Na tyle czasem pełnoprawnym, że w końcu musi zniknąć.

 34 Philippe Lejeune, Pakt autobiograficzny, tłum. Aleksander Wit Labuda,  
„Teksty” 1975, nr 5, s. 31‒49.
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(wy-powiedziane, o-powiedziane), czyli to, co Watowa-gawędziarka 
zachowała w pamięci i czym zdecydowała się podzielić.

Watowa, która z jednej strony marzyła o pisaniu, lecz – z drugiej 
strony – jednocześnie była człowiekiem rozmowy i miała trudności 
z pisaniem, stała się autorką własnej książki, co według Renaty 
Gorczyńskiej było spełnieniem marzeń:

Literacki wspólnik rozstał się z nią w gniewie […]. Wycofał więc swoje 
nazwisko. Chyba mimowolnie sprawił tym Oli przyjemność. Odtąd 
tylko ona była autorką wspomnień, bo w gruncie rzeczy pragnęła 
zostać pisarką35.

Pragnienie to nie wynikało wyłącznie z własnych ambicji i marzeń. 
Wydaje się, że istniała jeszcze jakaś inna, nadrzędna motywacja, 
nieustannie pulsująca w tle – zobowiązanie (a może presja) wobec 
najwierniejszego słuchacza – swojego męża. Wat, dręczony chorobą, 
na dwa miesiące przed samobójczą śmiercią porządkował swoje 
sprawy, w tym kwestie związane z dalszym losem jego niewydanych 
zapisków. W jednej z notatek odnajdujemy instrukcję dla syna, co 
zrobić z niektórymi z nich: „w ogóle wszystkie papiery nie do wyko-
rzystania, albo notatki czy stenogramy czegoś co, którym dopiero 
w opracowaniu nadałbym formę, oryginalność czy siłę…”36 Autor 
Mojego wieku widząc potencjał w niewykorzystanych notatkach, po 
chwili dopisał i podkreślił:

Może tylko posłużyć Mamie jako materiał gdyby chciała i zdołała 
zacząć pisać! Gdybyż to! Przede wszystkim o paszportyzacji (do tego 
w Berkeley[owkich] nagraniach nie doszedłem) i nędza choroby w Ili. 
Potem Lwów, zsyłka, Ałmaata. Może i Warszawa. […] Ale mama 
napisałaby książkę wielką, wybitną, może i bestsellera, jestem tego 
pewny […]37.

Instrukcja Wata, po pierwsze, jest dowodem na to, że mężczyzna 
zdawał sobie sprawę z niechęci żony do pisania, a także z jej jakiejś 

 35 Renata Gorczyńska, op. cit., s. 62. 
 36 Aleksander Wat, Notatniki, transkr. i oprac. Adam Dziadek i Jan Zieliński,  

Warszawa 2015, s. 842.
 37 Ibidem, s. 842.

organicznej niemożności do spisania wspomnień, (możliwe, że notatka 
ta miała być motywacją skierowaną do żony by odważyła się podjąć 
taką próbę), po wtóre, jest kolejnym potwierdzeniem tezy o jej talencie 
gawędziarkim. Nie mniej ważny jest fakt, że wspomniana notatka 
jest też dowodem na to, że jeszcze przed śmiercią wyznaczył on jakby 
rytm pisania, zaprojektował przyszłą książkę żony. Ale jego troska 
nie wynikała jedynie z obaw, że jej talent nie znajdzie ujścia. Autor 
Ciemnego Świecidła zaprojektował książkę tak, by stała się dopeł-
nieniem jego niedokończonego dzieła: „do tego w Berkeley[owkich] 
nagraniach nie doszedłem”. Oznacza to, że pisanie żony miało być 
przedłużeniem jego własnego pisania po śmierci. Ola miała uzupeł-
nić to, czego on sam nie zdoła(ł) już powiedzieć, jej przyszła książka 
miała być suplementem.

Watowa, niejednokrotnie naciskana przez męża, by opisała swe losy 
na zsyłce w Kazachskim stepie, truchlała przed niezapisaną kartką 
papieru. Współautorstwo było jej potrzebne, by uwolnić mowę, ale 
też – jak się okazało – by wreszcie zostać autorką „własnej” książki, 
czyli by ostatecznie oddzielić pismo od mowy. Owa szczególna droga 
na wspak: od współautorstwa, i to nawet współautorstwa podwójnego 
(Trznadel, Zieliński), do autorstwa wywalczonego drogą nie najuczciw-
szą, stanowi jakby walkę o własne, czyli niezapośredniczone słowo 
pisane i o własne dzieło. Chodzi o to, by mowa niejako zniknęła pod 
tekstem i aby wyzwolić się spod władzy cudzej sygnatury.
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rozważania na temat praktycznie uwarunkowanych relacji pomiędzy pisar-
stwem męskim i kobiecym, relacji mowy do pisma, w sensie praktycznym 
jako materiał wyjściowy do książkowej redakcji, oraz etyki pisma i autorstwa.
Słowa kluczowe: współautorstwo, Ola Watowa, Jan Zieliński,  
Jacek Trznadel, mowa/pismo

Summary
The Meanders of Co-authorship. The Case of Ola Wat
The article elaborates on the problems of Ola Wat’s complicated transition 
from co-authorship (with Jacek Trznadel and partly Jan Zieliński) to author-
ship of her only book published before her death, Wszystko co najważniejsze 
[‘All That Really Matters’]. The text takes into consideration the issues 
of practically determined relations between men’s and women’s writing, 
practical (particular to this case) relationship between speech and writing; 
the ethics of writing and authorship.
Key words: co-autorship, Ola Wat, Jan Zieliński, Jacek Trznadel, speech/
writing
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„Of course, he wants to become a character” – 
autokreacja Neila Gaimana

Do popularności Neila Gaimana niewątpliwie przyczynia się sama 
obfitość jego twórczości, obejmującej obszar różnych mediów (litera-
tury, komiksu, serialu, filmu) i kierowanej do odbiorców w niemal 
każdym wieku. Ani jednak jej rozmiar, ani – jeśli nawet przychylić 
się do zdania uznających go krytyków – wysoki poziom artystyczny 
nie tłumaczą fenomenu autora jako osoby publicznej. Komentatorzy 
wizerunku Gaimana wskazują, że „uczynił [on] z siebie rodzaj mi-
tycznej postaci”1, „jego fani traktują go bardziej jak gwiazdę rocka 
niż autora”2, a swoją charakterystyczną osobowość wypracował już 
jako nastolatek3. 

Na tę ostatnią składają się zaś (by na razie bardzo tylko pobieżnie ją 
naszkicować) specyficzny i niewiele zmieniający się przez lata wygląd, 
powtarzalność pewnych tematów w twórczości, a także żywy kontakt 
z fanami obejmujący odsłanianie przed nimi swojej prywatności. 

 1 „Neil […] made a kind of mythical figure out of himself” ([w:] Neil Gaiman: 
Dream Dangerously, reż. Patrick Meaney, USA 2016, 33:17, wypowiedź Lwa 
Grossmana). Wszystkie cytaty anglojęzyczne – o ile nie zaznaczono inaczej 
– przedstawiam we własnym tłumaczeniu filologicznym.

 2 „[…] his fans treat him more like a rock star than an author” (Claire E. White, 
A Conversation With Neil Gaiman, [on-line:] https://www.writerswrite.com/
journal/mar99/a-conversation-with-neil-gaiman-3991 [dostęp: 06.07.2018]).

 3 „Neil already had this »Neil Gaiman persona« even in [his] teens” (Neil Gaiman: 
Dream…, 11:35, wypowiedź Geoffa Notkina).

Aleksandra Łozińska

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 47–60
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Kreacja ta okazuje się na tyle skuteczna, że Gaiman od dłuższego już 
czasu funkcjonuje jako celebryta, „sławny” nie tylko „jak na pisarza”, 
ale w ogóle4, bywający na premierach kolejnych adaptacji swoich 
utworów i zapraszany przez media do wypowiedzi na tematy od jego 
małżeństwa z wokalistką i kompozytorką Amandą Palmer5 po kryzys 
uchodźczy6, oraz do gościnnych występów w serialach.

Niniejszą analizę chciałabym poświęcić analizie sposobów, na jakie 
publiczny wizerunek Gaimana rezonuje z jego dorobkiem, a zatem: 
w których miejscach ten ostatni odwołuje się do osoby bądź biografii 
twórcy (i na ile można go w związku z tym określać jako autobiogra-
ficzny), jak owe odwołania są wskazywane przez pisarza, i wreszcie, 
jak – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – wpływają one na jego obraz 
jako artysty.

Tropienie owych związków ma mocne podstawy w różnorakich 
gestach samego autora. Jak stwierdza Stephin Merrit, „[o]czywiście 
[Gaiman] chce stać się oryginalną postacią […]. Nie ma wyraźnej linii 
pomiędzy jego wizerunkiem a prywatnym życiem”7. Rozmywanie się 
wspomnianej tu granicy rzeczywiście wydaje się kluczowe dla anali-
zy kreacji Gaimana; jego najczęściej wskazywany przykład stanowi 
natomiast postać tytułowego bohatera serii komiksów Sandman. 
W interpretacji pisarza to Morfeusz: jeden z siedmiu Nieskończo-
nych bytów odpowiedzialnych za różne aspekty świata rządzący 
królestwem snów, ze względu na tę funkcję nazywany też Księciem 
Opowieści. Sandmana powszechnie postrzega się jako rewolucyjnego 

 4 „He’s famous, for a writer. He’s famous for an anyone” (Amanda Palmer,  
The Art of Asking, London 2014, s. 7).

 5 Por. Hermione Hoby, Neil Gaiman and Amanda Palmer: an audience with 
geek royalty, [on-line] https://www.theguardian.com/music/2013/dec/08/
amanda-palmer-neil-gaiman-audience-geek-royalty [dostęp: 06.07.2018].

 6 Por. Neil Gaiman, Neil Gaiman: We must help refugees because, ‘simply, it 
could be you’, [on-line:] https://news.sky.com/story/we-must-help-refugees-

-because-simply-it-could-be-you-11410452?utm_source=twitter&utm_cam-
paign=HQ_EN_post_Global_Core%2520Social%2520Media%2520Outre-
ach&utm_medium=social [dostęp: 10.07.2018].

 7 „Of course, he wants to become a character […]. There’s no hard line be-
tween his persona and his private life” (wypowiedź Stephin Merrit [za:] Dana 
Goodyear, Kid Goth. Neil Gaiman’s fantasies, [on-line:] https://www.newyorker.
com/magazine/2010/01/25/kid-goth [dostęp: 06.07.2018]).

dla medium: jako (do tej pory) jedyny komiks otrzymał on przyznawa-
ną prozie World Fantasy Award; przypisuje mu się również zasługi 
zgromadzenia dużej kobiecej publiczności, co wcześniej nie zdarzało 
się opowieściom graficznym, oraz przyczynienia się do rozwoju pod-
gatunku dark fantasy, a także niezwykłe wyrafinowanie estetyczne 
i fabularne8. Seria okazała się przełomowa dla kariery Gaimana, jej 
rozpoznawalność sprawia zaś, że postać Morfeusza wciąż stanowi 
istotne odniesienie dla wizerunku pisarza.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, iż bohater stanowi najbardziej chyba 
wyrazistą spośród wykreowanych przez Gaimana figur twórców. Jako 
Sen przywołuje on sny i iluzje, powtarza opowieści, staje się ich two-
rzywem, a także w pewien sposób odpowiada za historie prawdziwe, 
manipulując życiem napotkanych osób. Clive Barker we wstępie do 
jednego z tomów wprost przywołuje narzucające się skojarzenie go 
z samym autorem Sandmana: „[z]apomnijcie, co napisano na stronie 
tytułowej. Bohater i autor są tu jednością, albowiem na czas, jaki 
spędzicie pogrążeni w lekturze, Neil Gaiman stanie się Sandmanem”9. 
Do implikacji tego faktu powrócę w dalszej części tekstu; wcześniej 
jednak warto wspomnieć jeszcze o podobieństwie wizualnym między 
Sandmanem a Gaimanem. Utrzymujące się niezależnie od zmian 
rysowników podobieństwo tkwi przede wszystkim w elementach 
w przypadku Gaimana także zależnych od kreacji: uczesaniu i ubiorze. 
Te zaś przez lata podlegają nieznacznym tylko modyfikacjom – stąd 
ich swoista ikoniczność. Pisarz nie ukrywa zresztą, że jego charakte-
rystyczny wygląd jest przemyślanym zabiegiem: wspomina na przy-
kład, jak na początku kariery próbował wykorzystywać jako element 
rozpoznawczy kapelusz, dopóki w końcu nie zdecydował się kupić 
zamiast niego czarnej, skórzanej kurtki10. Na tym wypracowanym 
wizerunku bazuje zresztą nie tylko wygląd Morfeusza. Narrator ko-
miksu Drastyczne przypadki wygląda dokładnie jak Gaiman w czasach 

 8 Por. choćby Gaiman, Neil, [w:] Icons of the American Comic Book: From 
Captain America to Wonder Woman, eds. Randy Duncan, Matthew J. Smith, 
Santa Barbara 2013.

 9 Clive Barker, Wstęp, [w:] Neil Gaiman et al., Dom lalki, cz. 1, przeł. Paulina 
Braiter, Warszawa 2009.

 10 Neil Gaiman, The View from the Cheap Seats. Selected Non-fiction,  
London 2016, s. 106.
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powstawania utworu; bohater książki dla dzieci Na szczęście mleko… 
do złudzenia przypomina zaś jego współczesny obraz.

Drastyczne przypadki są przy tym godne uwagi także ze względu 
na charakterystyczną komplikację statusu ontologicznego przedsta-
wionych wydarzeń. Narrator od początku zaznacza tu, że kluczowe 
jest dla niego trzymanie się faktów – zarazem jednak opowiada o wy-
darzeniach z wczesnego dzieciństwa, kilkakrotnie podkreślając, że 
po tak długim czasie pamięć może go zawodzić. Obok prawdopodob-
nych wypadków wspomina wizyty u kręgarza twierdzącego, iż leczył 
kiedyś Ala Capone. O ile jednak w tę część historii można by jeszcze 
uwierzyć, przyjmując choćby, że mężczyzna rzeczywiście istniał, ale 
po prostu kłamał, o tyle w finale wątki życia codziennego w Anglii 
lat 60. oraz gangsterskiego półświatka zlewają się w sposób już zgo-
ła nieprawdopodobny. Z taką wewnątrztekstową paradoksalnością 
korespondują wypowiedzi samego Gaimana:

Pierwsza napisana przeze mnie rzecz, która była absolutnie szczera 
i prawdziwa, a jednocześnie absolutnie fikcyjna, to Drastyczne przy-
padki. [To] był pierwszy raz, kiedy stwierdziłem: „wiecie co, wezmę 
wszystkie te rzeczy, które naprawdę mi się przydarzyły, i zmienię je 
troszkę11.

Podobne deklaracje autobiografizmu nie są u niego rzadkością. We 
wstępie do wiersza Królowa noży pisze on: „Ta opowieść, podobnie 
jak moja powieść obrazkowa Mr Punch, tak bardzo zbliża się do 
prawdy, że od czasu do czasu musiałem wyjaśniać krewnym, iż coś 
takiego nigdy się nie wydarzyło, a przynajmniej nie do końca w ten 
sposób”12. Jako inspirację do napisania Księgi cmentarnej (powieści 
o osieroconym chłopcu wychowywanym na cmentarzu przez jego 
mieszkańców) Gaiman wskazuje moment, w którym obserwował 

 11 „The first thing that I ever wrote that was absolutely honest and true, and at 
the same time absolutely fictional, was Violent Cases. [It] was the first time that 
I ever went: »you know, I’m gonna take all this stuff that actually happened 
to me and then turn it a little bit«” (Neil Gaiman: Dream…, 26:15).

 12 Neil Gaiman, Dym i lustra. Opowiadania i złudzenia, przeł. Paulina Braiter, 
Warszawa 2002, s. 30; kilka stron wcześniej Gaiman dziękuje swojej rodzinie 

„za to, że pozwoliła m[u] wykorzystać się w opowiadaniu” Cena (ibidem, s. 27).

swojego kilkuletniego syna jeżdżącego rowerem wśród nagrobków13; 
zbiór niefikcjonalnych tekstów opatrzył wstępem informującym, iż 
ma „tendencję do pisania o rzeczach z własnego punktu widzenia, co 
oznacza, że umieszcza” w swojej twórczości „być może za dużo” siebie14; 
a pojawiający się w Sandmanie Charles Rowland, „[p]rotagonista 
Jednego życia, urządzonego w stylu wczesnego Moorcocka i narrator 
Faktów w sprawie zniknięcia panny Finch oraz kilka innych postaci” 
mają stanowić jego alter ego15. Szeroko dyskutowany tak przez pisarza, 
jak i przez jego czytelników16 jest wreszcie autobiograficzny wymiar 
Oceanu na końcu drogi – zadedykowanego Palmer, „która chciała 
wiedzieć”17, i opowiadającego o mężczyźnie odkrywającym po powrocie 
do domu rodzinnego zapomniane dotąd wspomnienia z dzieciństwa 
(„w rezultacie czytelniczka może pokusić się o odczytanie jej [powie-
ści] jako fantastycznej, metaforycznej reprezentacji traumatycznej, 
autobiograficznej narracji, oraz przypomnienia dzieciństwa pisarza”18).

Związek z Amandą Palmer stanowi zresztą istotny wątek w aktyw-
ności medialnej obojga artystów: udzielają oni podwójnych wywiadów, 
dyskutują na Twitterze oraz urządzają wspólne spotkania z fanami 
pod szyldem Evening[s] With Neil Gaiman & Amanda Palmer (jak 
głosi nota wydawcy, płytowy zapis fragmentów tych ostatnich „do-
starcza zabawnego, lecz naprawdę osobistego wglądu w artystyczne 
napięcie i niezrównaną miłość” pary19). Druga relacja bardzo mocno 

 13 Por. idem, The View from…, s. 28.
 14 „I tend to write about things from wherever I am standing, and that means 

I include possibly too much me in the things I write” (ibidem, s. 3).
 15 „Charles Rowland […] The protagonist of One Life, Furnished in Early Moorcock, 

and the narrator of The Facts in the Case of the Departure of Miss Finch and 
several more characters are basically me” (Neil Gaiman, wpis w serwisie 
Tumblr, [on-line:] http://neil-gaiman.tumblr.com/post/175640910921/do-you-

-have-a-mary-sue-or-more-than-one [dostęp: 7.07.2018]).
 16 Por. np. Irina Rață, Memory and Identity in The Ocean at the End of the Lane 

by Neil Gaiman, „Cultural Intertexts” 2017, nr 1, s. 196.
 17 Neil Gaiman, Ocean na końcu drogi, przeł. Paulina Braiter, Warszawa 2013, 

s. 5.
 18 „As a result, the reader might be tempted to read it as a fantastic, metaphoric 

reinterpretation of a traumatic, autobiographical narrative, and a recollection 
of the writer‘s childhood” (ibidem, s. 208).

 19 „[…] provide a fun yet truly personal look at the artistic tension and 
incomparable love between this husband-and-wife power phenom”  
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związana z budowaniem publicznego wizerunku Gaimana to nato-
miast jego wieloletnia przyjaźń z Tori Amos. Artystka wielokrotnie 
odwoływała się do niego w tekstach swoich utworów; on z kolei na-
pisał z okazji narodzin jej córki utwór Blueberry Girl, opublikowany 
później w formie książkowej, stworzył teksty towarzyszące albumowi 
Strange Little Girls20, a także, jak twierdzi, wzorował na niej postać 
drzewa z powieści Gwiezdny pył21. Amos często występuje również 
jako swoista ekspertka od twórczości Gaimana: zbiorowe wydanie 
serii komiksowej Przedwieczni zawiera na przykład wywiad z nią 
przeprowadzany w takim właśnie tonie (potwierdzający odkrywanie 
przez nią w jego twórczości fragmentów ich wspólnych rozmów22).

Takie wskazywanie autobiograficznych nawiązań (z uwagi na 
objętościowe ograniczenia tekstu wymienionych tu zaledwie czę-
ściowo) uzupełniane jest wreszcie przez Gaimana deklarowaniem 
szczerości nie tylko faktograficznej, ale też dotyczącej samej esencji 
osobowości autora, mającej stanowić podstawę twórczości: „moment, 
w którym czujesz, że, być, może idziesz ulicą nago, obnażając zbyt 
wiele ze swojego serca, umysłu i tego, co istnieje w środku, pokazując 
zbyt wiele z siebie, jest momentem, w którym być może zaczynasz 
robić to [tworzyć] dobrze”23. Choć więc tworzy on narracje fikcyjne 
i najczęściej fantastyczne, pomimo pozornej niemimetyczności mogą 
one być zbiorczo postrzegane jako odmiana zjawiska określanego 
przez Marcina Wołka jako „autobiograficzne ciągi narracyjne (ACN)”: 
„zespoły fikcjonalnych i niefikcjonalnych tekstów jednego autora, 

([on-line:]https://www.amazon.com/Evening-Neil-Gaiman-Amanda-Palmer/
dp/B00FKIWFBY [dostęp: 6.07.2018]).

 20 Por. Neil Gaiman, Dziwne dziewczynki [w:] idem, Rzeczy ulotne, przeł. Paulina 
Braiter, Warszawa 2015.

 21 Por. Icons of the…, s. 302.
 22 Por. Neil Gaiman, John Romita Jr, Przedwieczni, przeł. Michał Cetnarowski, 

Warszawa 2008.
 23 „The moment that you feel that, just possibly, you’re walking down the street 

naked, exposing too much of your heart and your mind and what exists on the 
inside, showing too much of yourself, that’s the moment you may be starting 
to get it right” (Neil Gaiman, The View from…, s. 464). Fragment pochodzi 
z przemówienia Make Good Art, można zatem uznać, że, występując w roli 
autorytetu w tytułowej kwestii, Gaiman przypisany jest do twórców odnoszą-
cych w tej dziedzinie pewien sukces – a zatem i odpowiednio szczerych.

połączon[e] intencją autobiograficzną (a w konsekwencji posiadając[e] 
często wspólnego bądź podobnego bohatera-narratora, powiązan[e] 
wzajemnymi odniesieniami, odznaczając[e] się tożsamością, ciągłością 
lub pokrewieństwem świata przedstawionego oraz powtarzalnością 
motywów), […] nie mające przy tym formalnych cech cyklu”24. Trudno 
z całą pewnością wyrokować o „intencji autobiograficznej” wszystkich 
przedsięwzięć Gaimana – niewątpliwie jednak można mówić w jego 
przypadku o istotnym tu „zaciera[niu] granic[y] między »życiem« 
a »twórczością«”25 i „dopuszczaniu” czytelników „do swojej prywatności”26. 

Wołk wskazuje także (za Philippe’em Lejeune’em), iż sugestie, że 
poszczególne utwory stanowią zapis „fantazmatów odkrywających 
prawdy o osobowości autora” rozciągają pakt autobiograficzny na 
cały dorobek tego ostatniego27 – i sugestie takie, jak choćby przyto-
czona w poprzednim akapicie, powracają w wypowiedziach Gaimana 
niejednokrotnie. Wreszcie – jako ważny warunek zaistnienia ACN 
Wołk wymienia manifestację autobiografizmu w „przestrzeni mię-
dzytekstowej”, a zatem we wspomnianych już podobieństwach 
motywów, tematów i tak dalej pomiędzy różnymi dziełami danego 
autora28. Podobieństwa takie, choć w różnym stopniu, pojawiają się 
w znacznej części utworów Gaimana i towarzyszących im metatek-
stów – najwyraźniejszym z nich, co znaczące, jest zaś jak sądzę sposób 
konceptualizacji autorstwa oraz aktu opowiadania w ogóle, które to 
zagadnienia chciałabym omówić w następnej kolejności.

Światy takie jak ten to światy ludzkiej wyobraźni: ich rzeczywistość 
bądź brak rzeczywistości nie mają znaczenia. Ważne jest to, że są. Te 
światy dają alternatywę, możliwość ucieczki. […] Nadają sens twojemu 
światu. Nie istnieją i właśnie dlatego tylko one się liczą, rozumiesz?29.

 24 Marcin Wołk, Autobiografizm i cykliczność, [w:] Cykl i powieść, red. Krystyna 
Jakowska et al., Białystok 2004, s. 19.

 25 Ibidem, s. 32.
 26 Odbywającym się w dużej mierze poprzez dużą aktywność Gaimana w me-

diach społecznościowych.
 27 Marcin Wołk, Autobiografizm…, s. 22.
 28 Ibidem, s. 24.
 29 Neil Gaiman et al., Księgi magii, przeł. Paulina Braiter, Warszawa 2006.
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Powyższy fragment wypowiedzi jego interpretacji postaci Tyta-
nii dość dobrze pokazuje istotny aspekt mówienia przez Gaimana 
o fikcji – podobne opinie pojawiają się bowiem w jego utworach oraz 
wypowiedziach niejednokrotnie. Opowiadanie historii nie jest tu 
czymś, co robi się wyłącznie z osobistej potrzeby. To niemal moralny 
obowiązek: „Uważam, że opowiadanie historii to coś, co jesteśmy so-
bie winni. Jeśli w ogóle mam czy będę miał jakieś credo, to właśnie 
takie”30. Opowieści mają moc – poza umożliwianiem chwilowej uciec-
zki od trudności stanowią ważny budulec kolektywnej tożsamości31, 
elementy rytuałów przejścia32, sposób rozrywki, budowania wspólnoty 
i udowodnienia swojej wartości towarzyskiej33 – a w związku z tym 
konkretną wartość, pozwalającą na przykład traktować je jako walutę34.

Taki obraz opowieści implikuje niebagatelny status ich autorów: 
a zatem i samego Gaimana. Jako twórca należy on do grupy, której 
przypisuje dużą moc; z potrzebą posiadania tej ostatniej zupełnie się 
zaś nie kryje. W latach 90. napisał scenariusz miniserialu Nigdzie-
bądź, realizację którego wspomina z dużą niechęcią: przeszkadzały 
mu zmiany wymuszane przez producentów, kondycję aktorów czy 
ograniczenia przestrzenne. Jego odpowiedzią na nie było spisanie 
historii z serialu w powieści pod tym samym tytułem: „powieść była 
dla mnie sposobem utrzymania kontroli”, zapewniającym „moc »Po-
nieważ Tak Twierdzę«. Wiecie, czemu ta postać to robi? Ponieważ 
tak twierdzę”35. Jeszcze bardziej komfortowo czuje się zaś, tworząc 
komiksy, w których jego zdaniem „ma się większą kontrolę nad tym, 
jak odbierane są informacje, niż w prozie”36 – co zarazem pokazuje, 

 30 Neil Gaiman, Rzeczy ulotne, przekł. Paulina Braiter, Warszawa 2015, s. 17.
 31 „[M]amy prawo, czy może obowiązek, opowiadać stare historie na własne 

sposoby, ponieważ są naszymi historiami i muszą być opowiadane” [„we have 
the right, or the obligation, to tell old stories in our own ways, because they are 
our stories, and they must be told”] (Neil Gaiman, The View from…, s. 196).

 32 Por. Historie z piasku, [w:] Neil Gaiman et al., Dom lalki, cz. 1, s. 12–13.
 33 Por. Neil Gaiman et al., Koniec światów, przeł. Paulina Braiter, Warszawa 2006.
 34 Por. Neil Gaiman, Morderstwa i tajemnice, [w:] idem, Dym i lustra…, s. 282.
 35 „The novel, for me, was my way of asserting control. […] the power of »Be-

cause I Say So«. You know, why is this character doing that? Because I say 
so” (wypowiedź Gaimana [za:] Claire E. White, A Conversation With…).

 36 „One has greater control of how the information is received in comics than 
you do in prose” (Neil Gaiman, The View from…, s. 250).

iż nawet współpracując z innymi artystami (sam Gaiman bowiem 
nie rysuje) sprawuje on ścisły nadzór nad ostatecznym efektem37. 
Jako podobną próbę zwiększenia kontroli recepcji tekstów można 
też postrzegać opatrywanie przez niego opowiadań zapewniającymi 
pewien kontekst wstępami38. Również w tekstach niefikcjonalnych 
wyraźnie zaznacza on swoją obecność: większość z pisanych przez 
niego wstępów do cudzych utworów relacjonuje jego związane z nimi 
osobiste przeżycia. Doskonały przykład stanowi wprowadzenie do 
Jonathana Strange’a i pana Norrella Susanny Clarke: pisarz okre-
śla je jako „mizerne” (meager), stwierdza jednak: „niemniej, jest to 
moja historia i opowiem ją na swój sposób, będący historią tego, jak 
dowiedziałem się o Susannie Clarke i jej książce”39.

Takie przywiązanie do swobody kreacji oraz odciskania swoich 
śladów w tekstach może pozornie kontrastować z faktem, iż dorobek 
Gaimana jest bardzo mocno intertekstualny i często powstaje z wy-
korzystaniem istniejących już fantastycznych światów. Tworzył on 
komiksy dla uniwersów DC i Marvela; opowiadania lovecraftowskie, 
z czego jedno (Studium w szmaragdzie) traktujące zarazem o Sher-
locku Holmesie; zatytułowane Problem Zuzanny uzupełnienie Lwa, 
czarownicy i starej szafy C. S. Lewisa; odcinki serialu Doktor Who; 
Księgę cmentarną formalnie i konceptualnie nawiązującą do Księgi 
dżungli Rudyarda Kiplinga40; wersję mitologii nordyckiej; powieści 

 37 Proces ten opisuje np. Hy Bender (The Sandman Companion, New York 1999, 
s. 6), a problematyzuje Cly Smith (Get Gaiman? PolyMorpheus Perversity 
in Works by and about Neil Gaiman, [on-line:] http://www.english.ufl.edu/
imagetext/archives/v4_1/smith/ [dostęp: 6.07.2018]).

 38 Gaiman sam zwraca uwagę na funkcję wstępów jako sposobu podkreślania 
jednostkowości ich twórców: „Szanowałem autorów niepiszących wstępów, 
ale nie potrafiłem pokochać ich tak mocno jak tych, którzy pozwalali mi zro-
zumieć, że każde z opowiadań antologii zostało napisane […] przez jakiegoś 
człowieka” (Neil Gaiman, Drażliwe tematy. Krótkie formy i punkty zapalne, 
przeł. Paulina Braiter, Warszawa 2015, s. 12).

 39 „Notwithstanding, it is my story, and I shall tell it my way, which is the story of 
how I became aware of Susanna Clarke and of her book” (Neil Gaiman, The 
View from…, s. 446).

 40 Por. np. Jennifer McStotts, The Jungle, The Graveyard and the Feral Child. 
Imitating and Transforming Kipling Beyond Pastiche, [w:] Neil Gaiman in the 
21st Century. Essays on the Novels, Children’s Stories, Online Writings, Comics 
and Other Works, ed. Tara Prescott, Jefferson 2015.
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Amerykańscy bogowie i Chłopaki Anansiego wykorzystujące różnorodne 
systemy wierzeń41; własne opowieści o postaciach historycznych – wy-
liczać można by długo. Gotowe ramy wydają się stanowić dla niego 
jednak bardziej wyzwanie niż ograniczenie. Pracę nad komiksem 
1602 dla Marvela wspomina na przykład jako okazję, by połączyć 
w jednej narracji swoich ulubionych bohaterów, cofając ich w czasie 
do tytułowej daty i mając „zupełną kontrolę nad wszystkim”42. Częste 
opieranie się przez Gaimana na już istniejących utworach bądź jed-
nostkach światotwórczych w połączeniu z silnym zaznaczaniem jego 
obecności jako autora można zatem odczytywać raczej jako swoiste 
odciskanie własnego piętna na kolejnych opowieściach, tak, by stać 
się swego rodzaju obecnym wszędzie panautorem.

Owo przeciwieństwo bloomowskiego lęku przed wpływem ma 
jednak chyba jeszcze drugi wymiar, stanowiąc jeden z elementów 
z dostrzegalnej – jak sądzę – u Gaimana tęsknoty za pierwotną oral-
nością. Byłaby to oczywiście tęsknota nierealizowalna, jak bowiem 
pisze Walter J. Ong, nie tylko „literatura oralna” nie może istnieć, ale 
też „osoba piśmienna” nie jest nawet w stanie „w pełni uzmysłowić 
sobie, czym jest słowo dla człowieka czysto oralnego”43. Żywy kontakt 
z fanami utrzymywany przez Gaimana za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, częste występy publiczne44 i upodobanie do czy-
tania swoich tekstów na głos wpisują się w „generowanie poczucia 
wspólnoty” wskazywane przez Onga jako charakterystyczne także 
dla oralności wtórnej45. Już opisane wyżej przedstawianie opowieści 

 41 Predylekcja Gaimana do wykorzystywania motywów wywodzących się 
z rozmaitych mitologii jest zresztą kolejnym elementem jego twórczości 
interpretowanym przez pryzmat biografii, jako skutek wychowywania w kon-
takcie z kilkoma systemami religijnymi – por. Cyril Camus, The „Outsider”: Neil  
Gaiman and the Old Testament, „Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish 
Studies” 2011, No. 2, s. 77.

 42 Neil Gaiman, John Romita Jr, Przedwieczni, s. 249.
 43 Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef 

Japola, Lublin 1992, s. 33.
 44 Fabuła przywoływanego już dokumentu Dream Dengerously zbudowana jest 

wokół kilkumiesięcznego cyklu spotkań autorskich towarzyszących premie-
rze Oceanu na końcu drogi, tak intensywnego, że od pewnego momentu 
podpisującemu książki Gaimanowi stale towarzyszył służący chłodzeniu 
przemęczonej ręki kubeł z lodem.

 45 Walter J. Ong, op. cit., s. 183.

jako wartościowych, quasi-magicznie działających oraz sfunkcjonali-
zowanych46 odwołuje się jednak raczej do ich anachronicznego obrazu, 
tak jak i podobnie wyrażane tęsknoty:

Spisując na nowo owe mity, próbowałem wyobrazić sobie samego 
siebie, jak dawno, dawno temu w krainach, w których powtarzano je 
po raz pierwszy, może podczas długich zimowych nocy, w blasku zorzy 
polarnej albo na dworze, siedząc do ranka pod niegasnącym niebem 
północy, opowiadam je zasłuchanym ludziom, którzy chcą dowiedzieć 
się, co jeszcze zrobił Thor, czym jest tęcza, jak przeżyć swoje życie 
i skąd się biorą złe wiersze47.

Przede wszystkim oralność pierwotną przywodzi jednak na myśl 
– jak mam nadzieję udało mi się dowieść, bardzo w jego przypadku 
wyraźna – sama obecność Gaimana w jego twórczości. Ryszard Nycz 
analizowane na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „pisanie 
sobą” (konceptualnie porównywalne, jak sądzę, do gaimanowskiego 
„obnażania zbyt wiele” ze swojej osobowości) wskazuje jako część

zamysł[u] powrotu do najbardziej tradycyjnej, przednowoczesnej […] 
postaci sztuki narracyjnej, sięgającej do zasobów doświadczenia wła-
snego czy cudzego i przekazywanego w celu wzbogacenia doświadczeń 
słuchaczy. Obecność opowiadającego ujawnia się tutaj w opowiadanej 
materii, jeśli nie jako ślad przeżyć własnych, to jako ślad ponownego 
podjęcia opowieści48.

Sądzę, że właśnie tu splatają się wszystkie poruszane w niniejszym 
tekście wątki: autobiograficzne odniesienia w tekstach Gaimana 
(w zaznaczaniu obecności których pomaga spójny i kreowany na 
wielu płaszczyznach wizerunek autora, także wykorzystywany jako 
tworzywo jego utworów); częste pojawianie się postaci artystów jako 

 46 W przemówieniu How Stories Last Gaiman wskazuje też m.in. opisywaną przez 
Onga rolę opowieści jako nośników ważnych dla społeczności informacji – por. 
Neil Gaiman, How Stories Last, [on-line:] http://longnow.org/seminars/02015/
jun/09/how-stories-last/ [dostęp: 6.07.2018]; Walter J. Ong, op. cit., s. 186‒187.

 47 Neil Gaiman, Mitologia nordycka, przeł. Paulina Braiter, Warszawa 2017, s. 9.
 48 Ryszard Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, [w:] idem, 

Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze 
polskiej, Kraków 2001, s. 68.
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takich; tematyzowanie aktu opowiadania historii oraz kulturowego 
znaczenia tych ostatnich. Zgodnie z nyczowską koncepcją współcze-
snej „pozycji autora wobec dzieła i świata” także w utworach fikcjo-
nalnych „przedstawia [on] coś, jednocześnie przedstawiając siebie 
i swoje przedstawianie”49. Twórczość jest zatem dla niego sposobem 
tak wyrażania, jak i konstruowania swojej tożsamości; chyba najdo-
bitniej pokazuje to zaś krótki tekst These Not Our Faces, negujący 
wiarygodność fotografii portretujących pisarzy. Zdaniem Gaimana 
to nie one, lecz

ich słowa opisują ich prawdziwe twarze: te, które noszą pod spodem. 
To dlatego ludzie natykający się na pisarzy fantastyki rzadko są usa-
tysfakcjonowani całkowicie poślednią osobą, którą spotykają. […] 
„Nie wyglądam w ten sposób”, mówię im. „To nie jest moja twarz”50.
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Filmografia
Neil Gaiman: Dream Dangerously, reż. Patrick Meaney, USA 2016.

Streszczenie
Celem tekstu jest analiza wizerunku publicznego Neila Gaimana w połą-
czeniu z (deklarowanym) autobiograficznym wymiarem jego prac. Przeba-
dane zostały jego twórczość (ze szczególnym uwzględnieniem literackiej 
i komiksowej), a także wypowiedzi medialne i aktywność publiczna. Z tych 
ściśle ze sobą powiązanych obszarów jego działalności wyłania się spójny 
wizerunek figury autora w ogóle, a także samego Gaimana. Jego utwory, 
choć fikcjonalne, mogą być odczytywane jako służące wyrażaniu jego toż-
samości oraz jej budowaniu.
Słowa kluczowe: Neil Gaiman, autokreacja, autobiograficzność, wizerunek 
publiczny

Summary
“Of course, he wants to become a character” – 
Neil Gaiman’s Autocreation 
The aim of the text is to analyze Neil Gaiman’s public image in conjunction 
with the (declared) autobiographic dimension of his texts. His works, es-
pecially those belonging to the literature and comic books fields, as well as 
his media opinions and public activity were examined. Out of those strongly 
connected areas of his life, there emerges a consistent image of both an 
author figure and of Gaiman himself. Albeit fictional, his works can be seen 
as the means of both expression and construction of his identity.
Key words: Neil Gaiman, autocreation, autobiography, public image

Magdalena Kozyra

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 61–73

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

„Believe Me. I’m Real” 
O chęci urzeczywistnienia samego siebie  
na przykładzie Amandy Palmer

„Przez całe życie miałam problem z poczuciem prawdziwości”1 –  
pisze Amanda Palmer w swojej autobiografii The Art of Asking. How 
I Learned to Stop Worrying and Let People Help. Artystka mówi też 
o „Prawdziwym Życiu” (Real Life), „PRACY pracy” (JOB job), „Praw-
dziwym Artyście” (Real Artist), „»prawdziwych« dorosłych” („real” 
grown-ups) czy strachu przed byciem traktowanym jak oszust. Jest 
to jedynie przedsmak obsesji Palmer, związanej z poczuciem „bycia 
prawdziwym”, która z jednej strony wiąże się z wymaganiami sta-
wianymi przed artystami, z drugiej zaś z codziennym doświadczenie 
kobiety, która pragnie być zrozumiana, dostrzeżona i… „wierzona-w”2. 
Na przykładzie solowych projektów3 Amandy Palmer postaram się 
ukazać, w jaki sposób sztuka kształtuje i urzeczywistnia tożsamość 
artystki oraz pozwala jej zakotwiczyć swoją tożsamość – zwykłej 
kobiety i artystki – w otaczającym ją świecie.

 1 „I’ve had a problem feeling real all my life” (Amanda Palmer, The Art of Asking 
or How I Learned to Stop Worrying and Let People Help Me, New York 2014, 
s. 42). Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie przekłady z języka angielskiego 
we własnym tłumaczeniu Autorki.

 2 „To be believed” (ibidem, s. 33).
 3 Postanowiłam przyjrzeć się wyłącznie solowym projektom artystki, ponieważ 

to właśnie w nich jest w stanie najmocniej wpływać na powstające dzieła 
i odnieść je do własnej biografii. Wyjątkiem jest muzyczny duet The Dresden 
Dolls, ponieważ twórcą wszystkich tekstów była Amanda Palmer.

Amanda Palmer
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Amanda Palmer niejednokrotnie podkreślała, że od zawsze chciała 
zostać artystką, jednak podświadomie zawsze zdawała sobie sprawę, 
że nie jest to prosta ścieżka kariery:

Chciałam być Gwiazdą Rocka. Nie gwiazdą popu. GWIAZDĄ ROCKA. 
[…] Taką, która wygląda jakby Żyła Swoją Sztuką. Kochałam grać 
na pianinie, kocham pisać piosenki i wiedziałam, że jeśli będę mogła 
wybrać, TO będzie praca, którą chcę wykonywać4.

W wypowiedzi artystki pojawia się stwierdzenie „Żyć Swoją Sztu-
ką”, które podkreśla chęć rozmycia granicy między życiem codzien-
nym a sztuką. Jest to również gest wskazujący na pewną zależność 
i niekończącą się pętlę łączącą oba elementy: z jednej strony poprzez 
sztukę możemy mówić o zwykłych doświadczeniach codzienności, 
z drugiej natomiast – zamienić każde wydarzenie w swoiste dzieło. 
Oba te wątki z łatwością odnajdziemy w działalności artystycznej 
Amandy Palmer – jej teksty piosenek odnoszą się między innymi 
do jej własnej biografii5, o czym pisze nie tylko na swoim blogu, ale 
i w przywoływanej już książce: 

Moje utwory są osobiste i intymne; wiele z nich odzwierciedla moje 
wewnętrzne życie. Eksploruje głębie swojego własnego doświadczenia 
i przelewam je na papier, czasami nagie, czasami przebrane6.

 4 „I wanted to be a Rock Star. Not a pop star. A ROCK STAR […] The ones who 
looked like they Lived Their Art. I loved playing the piano, I love writing songs, 
and I knew that if I had any choice in the matter, THAT’s the job I wanted” 
(Amanda Palmer, The Art…, s. 21).

 5 Przykładem może być między innymi piosenka The Perfect Fit zespołu The 
Dresden Dolls, w którym Amanda Palmer opisuje przeżycia związane z pracą 
performerki ulicznej: „Mogę pomalować twarz / I stać bardzo bardzo nieru-
chomo / Nie jest to bardzo praktyczne / Ale przynajmniej zapłacę rachunki” 
(„I can paint my face / And stand very very still /Its not very practical / But it 
still pays the bills”). Innym przykładem jest opublikowany na platformie Patreon 
utwór Bigger on the Inside, w którym artystka mierzy się ze śmiercią dobrego 
przyjaciela, a także opisuje swój stan emocjonalny w którym znajdowała 
się od dłuższego czasu: „Zapytał mnie / Jak nadal walczysz? / I naprawdę 
tego nie wiem / To zabawne, że mnie zapytał / Bo ostatnio nie czuje się wo-
jowniczką / Jestem zbyt nieszczęśliwa” („He asked me / How do you keep 
fighting? / And the truth is I don’t know / I think it’s funny that he asked me / 
Cause I don’t feel like a fighter lately / I am too unhappy”).

 6 „My songs are personal and intimate; a lot of them chronicle my inner life. 

Z drugiej strony – charakterystyczną cechą działalności artystki 
jest performatywność, związana często ze spontanicznym aranżowa-
niem koncertowych sytuacji (nazwanych przez nią „ninja gigs”) przez 
platformę społecznościową Twitter czy zachęcaniem publiczności do 
odejścia od pozycji biernego widza na rzecz współtwórcy zdarzenia 
czy nawet samych utworów Palmer7. Artystka dokonuje recyklingu 
swoich własnych doświadczeń i biografii, często wykorzystując swoje 
ciało jako materiał, nawiązując tym samym – świadomie bądź nie8 – 
do performansów z drugiej połowy XX wieku i działalności artystów 
takich, jak Marina Abramović9. Podczas koncertów Amanda Palmer 
podkreśla cielesną obecność, pozwalając fanom na przykład pisać 
po swoim ciele, odsyłając w ten sposób do głównych cech estetyki 
performatywności opisanych przez Erikę Fischer-Lichte, takich jak 
cielesna współobecność twórcy i widza, zatarcie granicy między wy-
konawcą i obserwatorem czy działanie pętli feedbacku, wpływającej 
na niepowtarzalność wydarzenia i jego „nażywość” (liveness)10.

Pierwszą pracą związaną ze sztuką, jakiej podjęła się Palmer 
i z której mogła się sama utrzymać, był właśnie uliczny performans. 
Godziny spędzone na kartonowych pudełkach w białej sukni Panny 
Młodej i kontakt z przypadkowymi przechodniami ukształtowały 

I mine the depths of my own experience and lay it on the page, sometimes 
naked, sometime in costume” (Amanda Palmer, The Art…, s. 141).

 7 Więcej o performatywnym wymiarze twórczości Amandy Palmer znajdzie 
się w moim tekście – por. Magdalena Kozyra, „Liveness” poprzez media? 
Skracanie dystansu i tworzenie aury bliskości w działalności Amandy Palmer, 
który ukaże się we wrześniu tego roku w publikacji pokonferencyjnej MUTE 2: 
Live (konferencja odbywała się 26‒28 maja 2017 roku w Krakowie).

 8 Chociaż Palmer w swojej twórczości nie powołuje się bezpośrednio na Abra-
mović, niejednokrotnie komentowała projekty artystki na platformie Twitter.

 9 Przykładem performansu Abramović, który zdaje się pełnić tożsamą funk-
cję z aktem „oddania” się w ręce fanów przez Amandę Palmer, ukazując 
tym samym całkowite zaufanie, a także zmianę statusu swojej sprawczości 
i podmiotowości jako artystki – jest Rhythm 0 wykonywany przez Abramović 
w 1974 roku. Stojąc bez ruchu pozwalała odwiedzającym naznaczać swoje 
ciało za pomocą wystawionych przedmiotów, tym samym zmieniając samą 
siebie w przedmiot i obiekt sztuki.

 10 Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. Mateusz Borowski, 
Małgorzata Sugiera, Kraków 2008.
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spojrzenie Amandy na rolę, jaką powinna pełnić sztuka. Rzecz dotyczy 
specyficznej więzi pojawiającej się pomiędzy performerką i widzem:

Jak większość wykonawców [performers], zawsze najgorliwiej wycze-
kiwałam ostatniej fazy: dzielenia się […] Jestem od tego uzależniona. 
Jednak niezależnie od skali i oprawy pozostaje prawdą, że akt dzielenia 
się, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz, jest cholernie trudny11.

Ten trud związany jest z obnażeniem swojego wnętrza przed innym 
człowiekiem. Z perspektywy artystki „Żyjącej Swoją Sztuką”12, która 
ma odzwierciedlać jej wewnętrzne życie i doświadczenia, odrzucenie 
twórczości oznacza odrzucenie jej samej jako czującej i żyjącej osoby. 
Amanda Palmer pisze o dosłownym strachu przed widownią i ciągłym 
narażaniem się na jej krytykę13:

moje piosenki były konfesyjne i mroczne, najczęściej inspirowane moją 
zakłopotaną walką by zrozumieć siebie […] Nie mogłam znieść żadnej 
krytyki, nawet tej wypowiedzianej w dobrej wierze, a dzielenie się 
moimi utworami albo granie ich na żywo po prostu mnie przerażało, 
ponieważ każde odrzucenie mojej twórczości odbierałam jak bezpo-
średnie odrzucenie mnie14.

Tak silna relacja istniejąca pomiędzy artystą i jego dziełem do-
prowadza do sytuacji, w której jedno zlewa się z drugim. Gerald C. 
Cupchik, autor tekstu I Am, Therefore I Think, Act, and Express both 
in Life and in Art, pisze:

Dzieła sztuki czy literatury, które są silnie związane z podstawowym 
poczuciem osobistej lub zbiorowej osobowości, zdecydowanie mają 

 11 „Like the most performers, I’ve always been most passionate about the final 
phase: the sharing […] I’m a sharing addict. But no matter the scale or setting, 
one truth remains: the act of sharing, especially when you’re starting out, is 
fucking difficult (Amanda Palmer, The Art…, s. 16).

 12 „Lived Their Art (ibidem, s. 21).
 13 Por. ibidem, s. 102.
 14 „[…] my songs were confessional and dark, drawing mostly from my conn-

founded struggle to understand myself […] I couldn’t handle any criticism, 
no matter how well-intentioned, and sharing my songs or playing live simply 
terrified me, since any rejection of the material felt like a direct rejection of 
me (ibidem, s. 86).

wpływ na naszą tożsamość. Znika granica pomiędzy osobą i dziełem, 
będącym ściśle związanym z poczuciem własnej tożsamości15.

Sztuka nie tylko pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat, 
ale również otwiera dostęp do własnego wnętrza i lepszego poznania 
samego siebie.

Jednak skąd bierze się owo poczucie mistyfikacji i strach związany 
z brakiem wiary w swoją prawdziwość? Pierwszego źródła niepokoju 
Palmer dopatruje się w pewnym uniwersalnym doświadczeniu:

Przez całe życie miałam problem z poczuciem prawdziwości.
Do niedawna nie wiedziałam, że jest to całkiem powszechne uczucie. 

Przez długi czas myślałam, że jestem sama. Psychologowie mają na to 
określenie: syndrom oszusta. Ale zanim dowiedziałam się o istnieniu 
tego określenia, stworzyłam swoje własne: Policja Fałszu.

Policja Fałszu jest wymyśloną, przerażającą mocą „prawdziwych” 
dorosłych i podświadomie wierzysz, że pewnej nocy zapukają do twoich 
drzwi, mówiąc: „Obserwujemy cię i mamy dowód, że nie NIE MASZ 
POJĘCIA, CO ROBISZ. Zostajesz osądzona o zbrodnie kompletnej 
improwizacji, jesteś winna zmyślania wszystkiego czego się chwycisz, 
nie zasługujesz na swoją pracę, więc zabieramy od ciebie wszystko 
i POWIEMY O TYM WSZYSTKIM”16.

 15 „Art or literary works which are closely tied to a person’s core sense of either 
personal or collective self clearly have an impact on identity. The boundary 
disappears between a person and works which are closely related to his or 
her sense of personal identity” (Gerald C. Cupchik, I Am, Therefore I Think, Act, 
and Express both in Life and in Art, [w:] Art and Identity. Essays on the Aesthetic 
Creation of Mind, eds. Tone Roald, Johannes Lang, New York 2013, s. 82).

 16 „I’ve had a problem feeling real all my life.
  I didn’t know until recently how absolutely universal that feeling is. For a long 

time, I thought I was alone. Psychologists have a term for it: imposter syndrome. 
But before I knew that phrase existed, I coined my own: The Fraud Police.

  The Fraud Police are the imaginary, terrifying force of “real” grown-ups who 
you believe – at some subconscious lever – are going to come knocking on 
your door in the middle of the night, saying:

  We’ve been watching you, and we have evidence that you have NO IDEA 
WHAT YOU’RE DOING. You stand accused of the crime of completely winging it, 
you are guilty of making shit up as you go along, you do not actually deserve 
your job, we are taking everything away and we are TELLING EVERYBODY” 
(Amanda Palmer, The Art…, s. 42–43).
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To uczucie niedopasowania do sytuacji, w której się znajdujemy, 
a także poczucie, że wszystko nam się w życiu udało tylko dlatego, że ktoś 
nie zorientował się, iż nie jesteśmy dobrzy w swoim fachu, ściśle wiąże 
się z samą profesją artysty, która zamiast udzielać odpowiedzi, stawia 
kolejne pytania o zasadność istnienia sztuki i mnoży kolejne wątpliwości:

Zdałam sobie sprawę, że czułam się chronicznie winna za to, że po-
stanowiłam zostać artystką. Wtedy tego nie rozumiałam. Po prostu 
bezustannie czułam wewnętrzną torturę: coś ciągnęło mnie w stronę 
życia w sztuce, ale jednocześnie czułam, że podjęcie tej decyzji było 
głupie i nierozsądne17.

Przywołany cytat obrazuje pewien paradoks związany z wyborem 
takiego stylu życia – chociaż artystka czuje potrzebę scalenia sztuki 
ze swoim życiem, gnębi ją jednak ciągły niepokój związany z konse-
kwencjami, jakie niesie ze sobą „życie w sztuce”. Jak stwierdza Palmer 
w innym fragmencie swojej książki, nikt nie pojawi się przed nami 
w pewnym momencie naszej kariery i nie wręczy nam zaświadczenia 
o gotowości do sprawowania pracy jako Prawdziwy Artysta18, który 
nie musi się już martwić o przyszłość i jakość kolejnych dzieł, które 
trafią do rąk oddanych fanów, gotowych na wyrażenie swojej opinii 
na temat nowego albumu. Myślę, że pojawiająca się bez przerwy 
w życiu Amandy Palmer mantra “PROSZĘ UWIERZ MI. JESTEM 
PRAWDZIWA. TO SIĘ ZDARZYŁO, NAPRAWDĘ. TO BOLAŁO”19, 
związana jest również z nieświadomą chęcią uznania i potwierdzenia 
swojej pozycji w polu sztuki. Zdaje się, że istnienie takiego autoryte-
tu, nadającego oficjalny tytuł Prawdziwego Artysty, zawsze będzie 
podane w wątpliwość. Jednak sama sztuka może być narzędziem 
samozwrotnym, a także odpowiedzią na brak tej tajemnej siły wyż-
szej, będącej w stanie zweryfikować potencjał artysty i tym samym 
potwierdzić oraz urzeczywistnić jego tożsamość.

Jak już wcześniej wspominałam, twórczość artystyczna ma potencjał 

 17 „I realize now that I felt chronically guilty about having chosen to be an artist. 
I didn’t understand this at the time; I just felt a consistent kind of inward tor-
ture, pulled towards a life in art while simultaneously feeling foolish for having 
made that choice” (ibidem, s. 75).

 18 Por. ibidem, s. 21‒22.
 19 PLEASE BELIEVE ME. I’M REAL. NO REALLY, IT HAPPENED. IT HURT (ibidem, s. 31).

scalający dzieło z jednostkową osobowością. Jednak nie jest to jedyna 
rola sztuki, którą badacze odnajdują i opisują w swoich tekstach. Zależy 
mi na przywołaniu dwóch koncepcji, jednej traktującej sztukę jako 
projekcję siebie, drugiej natomiast traktującej muzykę jako terapię, 
umożliwiającej zrozumienie i przepracowanie pewnych doświadczeń.

Henk Smeĳsters dostrzegł pewne cechy muzyki umożliwiające 
zrozumienie emocji, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie 
wyrazić, i opisał w następujący sposób: „Elementy muzyczne, takie 
jak melodia, rytm, tempo, dynamika i forma, są symbolicznym ekwi-
walentem ekspresyjnych cech nie-muzycznych działań”20. Muzyka 
tworzona przez Amandę Palmer charakteryzuje się dużą ekspresją 
– już w pierwszym założonym przez nią duecie o nazwie The Dresden 
Dolls21, który posługiwał się głównie pianinem, perkusją i głosem, na 
pierwszy plan wydobyte zostały emocje korespondujące z tekstem daj-
nego utworu. Owe emocje zostają wydobyte poprzez modulację głosu 
(szept, krzyk, śmiech czy zawodzenie), dynamikę (niektóre piosenki 
zdają się smutne i melancholijne, inne natomiast przywołują skoja-
rzenia niecierpliwości, zdenerwowania czy nawet agresji) czy poziom 
głośności. Warto również zaznaczyć, że wiele utworów wykonywanych 
przez The Dresden Dolls trudno nazwać przyjemnymi do słucha-
nia. Niekiedy zbyt szybkie zmiany tonacji czy głośności sprawiają, 
że piosenki są hałaśliwie i męczące, melodia zdaje się chaotyczna, 
a głos Amandy Palmer, kiedy przekracza swoje możliwości wokalne, 
wywołuje dreszcze. Artystka zresztą zdaje sobie sprawę ze swoich 
ograniczeń i w piosence The Perfect Fit śpiewa:

Potrafię napisać piosenkę
Ale nie umiem śpiewać w kluczu
Potrafię grać na pianinie
Ale nigdy nie nauczyłam się czytać nut22.

 20  „Musical elements, such as melody, rhythm, tempo, dynamics and form, are 
a symbolic equivalent of the expressive characteristics of a non-musical 
action” (H. Smeĳsters, Music Therapy and Psychotherapy, „The Arts in Psycho-
therapy” 1993, No. 3, [on-line:] https://doi.org/10.1016/0197-4556(93)90017-V 
[dostęp: 12.07.2018], s. 226).

 21  Muzyczny duet The Dresden Dolls został założony w Bostonie w 2000 roku przez 
Amandę Palmer i Briana Viglione’a.

 22 „I can write a song / But I can’t sing in key / I can play piano / But I never 
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Właśnie ten aspekt muzyki tworzonej przez Palmer jest dla mnie 
niezwykle ważny, ponieważ wydobywa niezwykle istotną cechę 
sztuki, która nie powinna być związana jedynie z przyjemnością 
czerpaną podczas obcowania z nią. Mam na myśli tę cechę sztuki, 
która „wywołuje przeżycia estetyczne […] dopatruje się swoistej cechy 
sztuki w jej działaniu na odbiorców. A więc nie w samych dziełach”23. 
Prowokuje odbiorcę, wywołuje u niego skrajne emocje, a tym samym 
zmusza do zatrzymania się nad pewnym dziełem i zastanowienia się 
nad sensem jego istnienia. Odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle 
słucham utworów, które wcale nie sprawiają mi przyjemności, może 
być wyjątkowo prosta – ponieważ chcę coś poczuć i przeżyć emocję, 
którą wywołuje dany utwór. Również tą cechę Palmer przedstawiła 
w piosence The Killing Type, przypisując muzyce zdolność wyzwalania 
niedostępnych czy wręcz zakazanych emocji:

Mogłabym zabić, żebyś coś poczuł
Nie mówię o zabijaniu kogoś naprawdę
Nie mogłabym tego zrobić, to jest niewłaściwe
Ale mogę to powiedzieć w piosence24.

Podobny efekt terapeutyczny, który badacze przypisują między 
innymi autobiografii, można odnieść nie tylko do książki napisa-
nej przez Amandę Palmer, ale również do samego procesu pisania 
tekstów piosenek czy publikowanych na osobistym blogu artystki 
wpisów: „Efektywny wysiłek samopoznania dokonywany w trakcie 
pisania […] albo terapeutyczne działanie prowadzenia dziennika […] 
świadczą o tym, że literatura dokumentu osobistego może stanowić 
nie tylko osiągnięcie intelektualne i artystyczne, ale odgrywa czynną 
rolę w sytuacji życiowej piszącego”25. 

learned to read” (The Dresden Dolls, The Perfect Fit z płyty The Dresden Dolls, 
Roadrunner Records, 2004; tekst Amandy Palmer).

 23 Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011, s. 43.
 24 „I would kill to make you feel / I don’t mean kill someone for real / I couldn’t 

do that, it is wrong / But I can say it in a song” (Amanda Palmer & The Grand 
Theft Orchestra, The Killing Type z płyty Theatre Is Evil, 8 Ft. Records, 2012; tekst 
Amandy Palmer).

 25 Małgorzata Czermińska, O autobiografii i autobiograficzności, [w:] Autobio-
grafia, red. Małgorzata Czermińska, Gdańsk 2009, s. 11.

Kiedy w 2009 roku ukazał się klip wideo do opowiadającego o gwałcie, 
aborcji i koncercie brytyjskiego zespołu utworu Oasis Palmer została 
posądzona o wyśmiewanie i lekkie traktowanie poważnego tematu. 
Odpowiedź na te zarzuty pojawiła się szybko na blogu artystki, w ten 
sposób artystka wykorzystała okazję do poruszenia znacznie szerszego 
tematu związanego z celowością istnienia sztuki:

powinnam móc pisać, śpiewać, żartować o wszystkim co mnie porusza.
ty też powinieneś. wszyscy powinni.
wolność artysty (i innych ludzi), aby to robić bez strachu przed karą 
jest kamieniem węgielnym tego, co sprawia, że świat porusza się do 
przodu, nie do tyłu, nie stoi w miejscu. 
jestem pewna, że istnieje część mnie (wydaje się to oczywiste), która 
przetwarzała ból, chciała pogodzić się z moimi doświadczeniami po-
przez piosenkę.
to właśnie robię. jestem autorką piosenek, która pisze o osobistych 
sprawach.
[…] w sztuce wszystko musi być dozwolone, wszystko musi być po-
znawalne, wszystko musi być wypowiadalne, inaczej zaczniemy się 
COFAĆ! UPADNIEMY!26

Nie ma więc wątpliwości, że sztuka pozwala Amandzie Palmer prze-
pracować pewne wydarzenia ze swojego życia, a także mówić głośno 
o tym, co ją denerwuje, trapi, porusza i cieszy. Muzyka pozwala jej 
wyciągnąć rękę do innego człowieka i nawiązać z nim nić porozumie-
nia, chociaż na moment trwania jednego utworu. Jak podsumowała 

 26 „i should be allowed to write about, sing about, joke about anything that 
moves me.

  so should you. so should everyone.
  an artist’s (and a human being’s) freedom to do that, without fear of retribution, 

is the cornerstone of what keeps the world moving forward, not backwards, 
not standing still.

  i’m sure there’s a part of me (it seems obvious) that was processing my pain, 
coming to terms with my experiences through the song.

  that’s what i do. i’m a songwriter who writes about personal shit.
  […] in art, everything must be fair game, everything must be explorable, 

everything must be speakable, or we go BACKWARDS! we go DOWN!” 
(Amanda Palmer, On Abortion, Rape, Art and Humor [on-line:] http://blog.
amandapalmer.net/on-abortion-rape-art-and-humor/ [dostęp: 12.07.2018]).
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jeden z epizodów swojego życia: „Opowieść była zmyślona, ale jej 
wpływ był prawdziwy”27.

Używając określenia Gregory’ego Victora Loewena, sztukę po-
traktować można również jako „projekcję siebie” [self-projection]28. 
Kanadyjski filozof rozpoczyna swoje rozważanie od diagnozy bardzo 
podobnej do przedstawionych już odczuć Amandy Palmer – stwier-
dza, że sztuka pozwala zaistnieć w świecie, ponieważ ludzie tylko 
pragną przejąć kontrolę nad materią, ale również – liczyć się i być 
znaczącym dla kogoś innego29. Cytuje również innych uczestników 
badania, opisując znaczenie sztuki w życiu człowieka: 

Wydaje mi się, że obecność sztuki jest nam potrzebna żeby przeżyć 
w najpełniejszej formie człowieczeństwa […] Nie możemy żyć pośród 
autoenografii, zwracając uwagę tylko na znikomość i drobiazgowość 
naszego życia jako ludzi. Sztuka przekracza życie doczesne, zamie-
niając je samo w dzieło30.

Możemy uznać, że jest to nieco pretensjonalne stwierdzenie, na-
wiązujące do wykorzystania pełni człowieczeństwa i przekraczania 
granic ziemskiego życia. Jednak pojawia się tutaj wątek sztuki po-
siadającej zdolność nobilitacji zwykłego życia i banalnych (z pozoru) 
doświadczeń codzienności. Amanda Palmer, przemieniając w dzieło 
sztuki elementy codzienności i związanych z nią procesów tożsamo-
ściowych, nadaje im wyższą rangę, a także poczucie wyjątkowości 
i celowości. Życie zyskuje nową wartość i zmienia się w coś znacznie 
większego, posiadającego moc wpływania na innych ludzi. W tym 
wypadku muzyka staje się niejako pretekstem do podjęcia dialogu31, 

 27 „The story was fake, but the impact was real” (eadem, The Art…, s. 167).
 28 Gregory Victor Loewen, The Role of Art in the Construction of Personal Identity. 

Toward a Phenomenology of Aesthetic Self-consciousness, New York 2012, s. 64.
 29 Por. ibidem, s. 64.
 30 „I feel that the presence of art is necessary for us to survive in our fullest 

humanity […] We cannot live in the midst of an autoethnography, paying 
attention only to the minuteness of how we live as a people. Art transcends 
the mundane life by making it into a work like itself” (ibidem, s. 84).

 31 Palmer niejednokrotnie podkreśla wyjątkowość relacji, jaką udało się 
jej wypracować ze swoimi fanami przez lata dzięki listom e-mailingo-
wym oraz platformom społecznościowym. Artystka często spotyka się 
z fanami poza planowanymi koncertami, odpisuje na ich wiadomości, 

wprowadzenia zmiany czy – w końcu – próby zrozumienia samego 
siebie. Na swoim blogu Amanda Palmer pisze:

to jest to. chodzi o coś znacznie więcej niż o muzykę, jeśli rozumiecie 
o co mi chodzi. muzyka jest wierzchołkiem góry lodowej: jest nicią, 
która łączy gigantyczny i niewidzialny sweter: nas, ludzi, życie, raka, 
depresje, przyjaźń, opowieści. tym właśnie jesteśmy32.

Nie tylko wytwarzanie sztuki, ale również samo z nią obcowanie 
– sprawia, że głębiej poznajemy świat, a także nas samych. Tak jak 
wspominałam, muzyka może być jedynie pretekstem i siłą, która 
wprawia zdarzenia w ruch – czy jest to spotkanie z innym człowie-
kiem, czy próba zrozumienia swojego wnętrza i wyrażenia własnej 
tożsamości. To, jak dzieło wpływa na naszą osobowość, podsumowuje 
przywoływany już Gerald C. Cupchik:

Zatem dzieło sztuki może ucieleśniać czyjeś poczucie tożsamości 
i dotyczy to zarówno twórcy, jak i widza. Ale dzieło może być również 
częścią czyjegoś stawania się, ponieważ podczas aktu wytwarzania 
go on albo ona próbuje odnaleźć siebie33.

a także stara się pomagać osobom, które zwracają się do niej z prośbą  
o słowa wsparcia czy poradę.

 32 „this is the thing. this is all about so much more than music, if you get what 
i mean. the music is the tip of the iceberg: it’s the thread that ties a gigantic 
unseen sweater together: us, the people, the life, the cancer, the depression, 
the friendship, the stories. this is who we are” (Amanda Palmer, On Crying At 
Work, [on-line:] blog.amandapalmer.net/20150614/ [dostęp: 12.07.2018]).

 33 „Thus, a work of art can embody a person’s sense of being and this applies 
both to artist and viewer alike. But a work can also be part of a person’s 
becoming, because in the act of executing the work, he or she tries to find 
himself or herself” (Gerald C. Cupchik, op. cit., s. 86).
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Streszczenie
Celem artykułu jest próba analizy relacji między artystką i jej sztuką na 
przykładzie muzycznej działalności Amandy Palmer, która zdaje się tkwić 
w nieprzerwanym procesie twórczym: występując z zespołem, kształtuje 
wizerunek muzyka, udostępniając zdjęcia na platformach społecznościowych, 
zespala swój wizerunek publiczny z prywatnym, organizując spontaniczne 
performanse, podkreśla zdarzeniowość i płynność granicy rozdzielającej życie 
i sztukę. Palmer w swojej autobiografii przywołuje problem „poczucia realno-
ści”, wiążący się z nieustannym lękiem przed unieważnieniem i odrzuceniem 
sztuki samej w sobie, a co za tym idzie – profesji artysty. Autorka artykułu 
pokazuje, odwołując się do wybranych elementów działalności Amandy Pal-
mer, w jaki sposób sztuka jest w stanie wpłynąć na integralność tożsamości 
artystki, a także sam proces akceptacji i formowania jej osobowości.
Słowa kluczowe: Amanda Palmer, artysta, muzyka, sztuka, tożsamość, 
performance

Summary
“Believe Me. I’m Real”. About the Desire to Become Real 
Based on the Example of Amanda Palmer
The main aim of this article is to analyze the relationship between the artist 
and her art, based on the example of Amanda Palmer’s works. She seems 
to reside in a never-ending process of creation: while touring with her band, 
she appears as a rock star, by sharing photos and personal stories on social 
media she connects her personal and public images, by organizing sponta-
neous events she highlights the liveness of her performances and the thin 
border separating life and art. In her autobiography, Amanda focuses on 
the problem of “feeling real” and “realness” in general, connected with the 
image of herself. It is also related to the fear of being rejected and receiving 
the importance of art’s and artist’s statuses. Analyzing Amanda Palmer’s 
chosen works, I want to show how art is able to affect the integrity of an 
artist’s identity and the process of acceptance and forming her personality.
Key words: Amanda Palmer, artist, music, art, identity, performance
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Tęsknota za obecnością 
Przypadek Benjamina Jordane’a1

Odniesienie gestu Mariny Abramović z wystawy zatytułowanej  
The Artist is Present z 2010 roku – stwarzającego możliwość bezpo-
średniego doświadczenia obecności artysty przez odbiorcę – do lite-
ratury wydaje się przedsięwzięciem dość ryzykownym ze względu na 
zasadnicze ograniczenie tej ostatniej wynikające z jej powstawania 
w języku i w piśmie. Pragnę jednak podjąć to ryzyko, odwołując się do 
biograficznego projektu współczesnego pisarza i krytyka francuskiego, 
Jeana-Benoît Puecha, który w szczególny sposób mierzy się z zagad-
nieniem obecności twórcy, wymyślając postać i dzieło pisarza, Ben-
jamina Jordane’a. Aby to uczynić, przywołam najpierw dwa istotne 
dla mojej refleksji konteksty.

O granicę między rzeczywistością a fikcją
Pierwszy z nich związany jest z pewnym wydarzeniem z października 
2017, zorganizowanym w następstwie publikacji książki francuskiej 

 1 W niniejszym tekście, w części „Powrót autora jako osoby”, wykorzystuję 
fragmenty mojego, opublikowanego w języku francuskim, artykułu poświę-
conego przemianom w podejściu do fikcji biograficznej w literaturoznawstwie 
francuskim od lat 90. XX wieku – por. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Fictions biogra-
phiques contemporaines en France: entre le narratif et le visuel, „Kwartalnik 
Neofilologiczny” 2018, nr 2018, s. 372‒381.

Katarzyna Thiel-Jańczuk

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 75–86

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

BenjaminJordane



7776

badaczki Françoise Lavocat zatytułowanej Fait et fiction2, której 
podtytuł – Pour une frontière – postuluje wyraźnie przywrócenie 
zamazywanej od lat 70. granicy między tytułowymi faktem i fikcją. 
Nie bez znaczenia były też niepokojące głosy docierające zza oceanu 
po wyborze Donalda Trumpa, wywołane użyciem określenia „fakty 
alternatywne” przez doradcę prezydenta, Kellyanne Conway, w stycz-
niu 2017 roku. Wydarzenie to przybrało formę procesu sądowego 
w sali paryskiego ratusza i zgromadziło pisarzy, historyków, inte-
lektualistów i filozofów. Oskarżyciele kierowali swe zarzuty przeciw 
odziedziczonej po postmodernizmie schedzie panfikcjonalizmu: rów-
ności wszystkich interpretacji i konstruktywistycznego podejścia do 
rzeczywistości. Padły, między innymi, zarzuty wobec „ducha czasów” 
o przyzwolenie na tak zwane fake news, powodujące zamieszanie 
w planie politycznym i epistemologicznym, o wprowadzenie do obie-
gu takich kategorii jak postprawda oraz o zredukowanie polityki do 
konfliktu opinii i konieczności ich weryfikacji przez coraz bardziej 
popularnych w świecie mediów fact checkers. Padły ponadto zarzuty 
pod adresem dzieł literackich o niejasnym statusie, takich jak au-
tofikcje i biofikcje, za spowodowanie procesów wydawców i pisarzy 
– gdy na przykład wzięto postaci literackie za rzeczywiste osoby3 – 
a także oskarżenia o błędy filozoficzne i naukowe, wreszcie o utratę 
„przyjemności fikcji”. Panfikcjonaliści zostali uznani za oddalonych od 
rzeczywistości, a sam panfikcjonalizm – za błąd intelektualny i błędną 
wizję świata, mającą niewiele wspólnego z tym, jak ludzie żyją, myi-
ślą i się bawią4. Jeśli wspominam tutaj to wydarzenie, które należy 
oczywiście traktować z przymrużeniem oka, to dlatego, że wydaje się 
ono symptomatyczne dla – sygnalizowanego już od pewnego czasu –  

 2 Por. Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris 2016.
 3 Warto przywołać tu tzw. aferę Botul – skandal spowodowany powołaniem się 

w swej książce przez współczesnego filozofa, Bernarda-Henry’ego Lévy’ego, 
na opinię fikcyjnego filozofa Jeana-Baptiste’a Botula, wymyślonego przez 
dziennikarza z satyrycznego tygodnika „Le Canard enchaîné”, Frédérica Pa-
gès’a, który miał wygłosić cykl konferencji poświęconych Życiu seksualnemu 
Immanuela Kanta.

 4 Filmowy zapis tego wydarzenia dostępny jest na kanale YouTube – por. Le 
Procès de la Fiction. Le peuple qui manque. Nuit Blanche 2017, [on-line] 
https://www.youtube.com/watch?v=C3Hd0iQP-fk [dostęp: 14.06.2018].

wyczerpania się  narracyjnego paradygmatu i  powrotu  
zainteresowania problematyką przedstawienia.

„Powrót autora jako osoby”
Drugi kontekst to intensywnie rozwijający się od lat 80. we Francji 
nurt pisarstwa określany jako „fikcja biograficzna”, będący pokłosiem 
owego zatarcia granic między rzeczywistością a fikcją, w ramach 
którego ożywa – po okresie jego oddalenia zarówno z refleksji teo-
retycznej, jak i praktyk literackich przez późną nowoczesność – za-
interesowanie postaciami pisarzy, ich biografiami, określane jako 
„renesans autora” czy też „powrót autora jako osoby”5. Znamienne 
jest to, że główny sprawca owego „wygnania” autora, czy wręcz jego 
„śmierci” – Roland Barthes – w tym właśnie czasie, w ramach cy-
klu wykładów w Collège de France dokonuje znanego rozróżnienia 
pomiędzy „proustyzmem” – czyli miłością do dzieła czy literackiej 
maniery, a „marcelizmem” – czyli ciekawością, jaką wzbudza samo 
życie Marcela Prousta, a także omawia współczesne formy „powrotu 
autora”, lansując ideę życia twórcy jako dzieła6. 

„Fikcje literackie w formie biograficznej (żywot wyobrażonej po-
staci albo żywot wyobrażony postaci rzeczywistej)” 7 – taka definicja 
fikcji biograficznej, której autorem jest Alexandre Gefen – jest wy-
nikiem nowego odczytania przez tego badacza Żywotów urojonych 
Marcela Schwoba, uznanych przez niego za model odnowy współ-
czesnego pisarstwa biograficznego, zapoczątkowanego we Francji 
publikacją zbioru opowiadań Żywoty maluczkich Pierre’a Michona 
(1984). Według Gefena, fikcja biograficzna to próba pochwycenia 
odrębności, jednostkowości opisywanych postaci, lecz naznaczona już 
estetyką końca XX wieku, gdzie „powrót podmiotu” dokonuje się na 
sposób „narracyjnej tożsamości”, „nowego intymizmu” utworzonego 

 5 Alain Buisine, Biofictions, „Revue des sciences humaines” 1991, n° 224, s. 9. 
Jeśli nie podano inaczej, wszystkie przekłady z języka francuskiego stanowią 
tłumaczenia filologiczne Autorki.

 6 Por. Roland Barthes, La préparation du roman I et II. Cours et séminaires au 
Collège de France, Paris 2013.

 7 Alexandre Gefen, Le genre des noms. La biofiction dans la littérature française 
conteporaine, [w:] Le roman français au tournant du XXIe siècle, éd. Bruno 
Blankeman, Aline Mura-Brunel, Marc Dambre, Paris 2005, s. 305.
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z „obserwacji codzienności i etnologicznego dystansowania się od niej”8. 
Podobnie jak Żywoty urojone Marcela Schwoba, czy też Żywoty ludzi 
niegodziwych Michela Foucaulta, fikcja biograficzna każe właściwie 
swoim postaciom istnieć w języku, stawiając na drugim miejscu 
kwestię ich rzeczywistej obecności, tworząc zatem raczej „efekt ży-
cia”9, jak można by powiedzieć, parafrazując znane sformułowanie 
Rolanda Barthes’a, niż weryfikowalną opowieść. Owa dyskusja nad 
fikcją biograficzną, w której chodzi właściwie o próbę zdefiniowania 
współczesnej biograficzności, wkroczyła na nową drogę wraz z coraz 
powszechniejszym odwoływaniem się pisarzy i artystów, a także 
krytyków, do szeroko rozumianej wizualności, obejmującym zarówno 
wykorzystanie obrazu – zwłaszcza fotograficznego – w praktykach 
literackich i artystycznych zorientowanych (auto)biograficznie10, 
jak i coraz większe zainteresowanie tym, co moglibyśmy określić 
jako społeczny wizerunek twórcy/pisarza11. Zagadnienie to, które 
podejmuje Roland Barthes począwszy od słynnego tekstu Pisarz na 
wakacjach po próbę uporania się ze społecznym wizerunkiem same-
go siebie w Le lexique de l’auteur czy w Roland Barthes par Roland 
Barthes, spopularyzują w latach 90. – choć w specyficznym kontekście 
choroby – tacy pisarze, jak cierpiący z powodu AIDS Hervé Guibert, 
czy chorująca na raka piersi Annie Ernaux. Paradoks kryjący się 
w określeniach „fikcja biograficzna” oraz „żywot wyobrażony”, pod 
postacią których dokonuje się ów „powrót autora jako osoby” w latach 
90., wydaje się zatem przybierać obecnie nową formę, w której gra 
pomiędzy fikcją a rzeczywistością w rekonstruowaniu życia postaci 
zostaje zastąpiona zagadnieniem jego społecznej widoczności albo, 
inaczej mówiąc, rozmaitymi formami jego społecznej obecności bądź 

 8 Ibidem.
 9 Dominique Viart, Dis-moi qui te hante. Paradoxes du biographique, „Revue 

des sciences humaines” 2001, n° 263, s. 24.
 10 Wspomnieć tutaj można choćby, należące już do klasyki, fototeksty Sophie 

Calle, manifest fotobiograficzny Gilles’a Maura i Claude’a Noriego czy ko-
lekcję wydawniczą „Traits et portraits” w Mercure de France, istniejącą od 
2005 roku, która z założenia publikuje autoportrety łączące tekst z obrazem, 
nie tylko zresztą fotograficznym. 

 11 Przy czym, jak podkreśla Piotr Jakubowski, „wizerunek nie jest narracją” (Piotr 
Jakubowski, Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą, Kraków 2016).

nieobecności12. Jean-Benoît Puech bardzo celnie ujmuje tę nową sy-
tuację współczesnej biograficzności: 

Moim zdaniem biograficzność określają wszystkie działania, zarówno 
dyskursywne jak i niedyskursywne, które przyczyniają się do przed-
stawiania osoby i życia autora, albo – mówiąc bardziej precyzyjnie – 
które przekształcają rzeczywistą osobę w postać. Jest to rozległy zespół 
działań, spośród których biografia stanowi jedynie jeden z elementów, 
być może dyskursywną i ikoniczną syntezę 13.

Od dzieła do życia – Benjamin Jordane
Jean-Benoît Puech (ur. 1947), twórca biograficznego projektu do-
tyczącego postaci wymyślonego pisarza Benjamina Jordane’a, sam 
jest nie tylko pisarzem, ale również – a może przede wszystkim – 
wykładowcą uniwersyteckim i badaczem, związanym intelektualnie 
z ojcem francuskiej szkoły narratologicznej, Gérardem Genettem. 
Pod jego kierunkiem przygotowuje w 1982 roku rozprawę doktorską 
poświęconą tak zwanym domniemanym autorom (auteurs supposés), 
czyli „rozmaitym formom mistyfikacji pozwalającym uwierzyć czy-
telnikowi w istnienie pisarza całkowicie zmyślonego”14. Podobnie jak 
praca naukowa, jego twórczość literacka pozostaje również w kręgu 
„literatury drugiego stopnia”. W 1979 roku Puech publikuje swoją 
pierwszą książkę literacką, nawiązującą do Borgesowskich Fikcji, La 
Bibliothèque d’un amateur (1979), będącą studium opowieści, które nie 

 12 Warto tu wspomnieć o rozwijających się intensywnie, nie tylko we Francji, ba-
daniach nad społecznym wizerunkiem pisarza w ramach socjologii literatury, 
a także refleksji nad dyskursem literackim. Na szczególną uwagę w kontek-
ście niniejszego artykułu zasługuje książka Jérôme’a Meizoza, La Littérature 

„en personne”. Scène médiatique et formes d’incarnation (Genève 2016), 
w której badacz, przywołując zresztą performans Mariny Abramović, analizuje 
różne autorskie postawy (postures) jako formy fizycznej obecności pisarzy we 
współczesnym społeczeństwie.

 13 Jean-Benoît Puech, Fiction biographique et biographie fictionnelle. L’auteur 
en représentation, [w:] Les nouvelles écritures biographiques La biographie 
d’écrivain dans ses reformulations contemporaines, éd. Robert Dion, Frédéric 
Regard, Lyon 2003, s. 30. 

 14 Roger Picard, Artifices et mystifications litteraires, Montréal, 1945, [za:] 
Jean-François Jeandillou, Supercheries littéraires. La vie et l’œuvre des auteurs 
supposées, Genève 2001, s. 470.
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zostały jeszcze napisane, by wkrótce wyrwać się z biblioteki – nawet 
jeśli nieskończonej – i wymyślić postać pisarza, Benjamina Jordane’a, 
a także jego dzieło, którego część została rzeczywiście opublikowana 
(Apprentissage du roman w 1993 roku, krytyczne wydanie dziennika 
intymnego pisarza, którego wydawcą staje się sam Puech, oraz Toute 
ressemblance w 1995, zbiór wydanych pośmiertnie opowiadań, z ko-
mentarzem i przypisami Stefana Pragera, wymyślonego krytyka lite-
rackiego). Pozostała twórczość Jordane’a jest natomiast znana jedynie 
z tytułów i omówień wzmiankowanych w innych tekstach. Jeśli jednak 
wymyślanie pisarza i jego dzieła nie jest niczym nowym w historii 
literatury, czego dowodem są chociażby przywoływani wyżej autorzy 
domniemani, to Puech w swoim projekcie idzie krok dalej. Uzupełnia 
dzieło samego Jordane’a komentarzami krytycznymi (autorstwa wspo-
mnianego już Stefana Pragera oraz własnymi, przy czym każdy z nich 
reprezentuje inną szkołę krytyczną), wydaje jego biografię (napisaną 
przez wymyślonego biografa Yves’a Savigny’ego), a także – wspólnie 
z owym wyobrażonym biografem – numer krytycznych zeszytów po-
święconych literackiemu życiu Benjamina (Benjamine Jordane, une 
vie littéraire w ramach mających cyklicznie pojawiać się „Cahiers 
Benjamin Jordane” – numer 1, 2008). Wreszcie dwukrotnie organi-
zuje wystawę poświęconą Jordane’owi: Jordane intime w 2012 roku, 
przy okazji konferencji poświęconej Obecności Jeana-Benoît Puecha 
zorganizowanej na uniwersytetach Paris VII i Paris III oraz Jordane 
et son temps w 2016 roku w bibliotece Université de Bourgogne. Na 
wystawach pojawiają się przedmioty codziennego użytku, fotografie 
rodzinne, fotografie samego Jordane’a, manuskrypty, dokumenty 
osobiste – akt urodzenia, akt zgonu, prywatna korespondencja – 
w tym z Jakiem Lacanem, dedykacja od Patricka Modiano i tak 
dalej. W książce o znaczącym dla moich rozważań tytule Présence de 
Jordane, Puech tak wyjaśnia swoje przedsięwzięcie:

Marzyłem o stworzeniu imitacji hołdów, jakie oddaje się wielkim 
pisarzom, a na które składają się niepublikowane teksty, studia, bio-
grafia i bibliografia, ikonografia, a zwłaszcza świadectwa o autorze 
i o człowieku […]. Specjalnie użyłem określenia: imitacja, bowiem 
całość miała być poświęcona pisarzowi wyimaginowanemu15.

 15 Jean-Benoît Puech, Présence de Jordane, Champ Vallon, 2002, s. 11‒12.

Kim zatem jest ów wyimaginowany pisarz, Benjamin Jordane? 
Rodzi się – podobnie jak Puech – w 1947 roku, w rodzinie mieszczań-
sko-arystokratycznej. Ojciec, Pierre-Henri, zwolennik Charles’a de 
Gaulle’a, jest wojskowym w randze podoficera, a następnie oficera 
rezerwy, wyjeżdżającym często z misjami pokojowymi do Berlina 
Zachodniego. Matka, Solange de Coupage, wykształcona w Paryżu, 
wywodzi się z drobnej akwitańskiej arystokracji. Benjamin wraz 
z młodszym bratem wychowuje się w wygodnym domu w miejscowości 
Etampes, niedaleko Paryża i od wczesnego dzieciństwa przejawia 
skłonność do fantazjowania. Wymyśla na przykład krainę Volkanię, 
która zostanie włączona później do jednej z jego książek, pociągają 
go przygody i techniczne wynalazki, książki Jules’a Verne’a, Karla 
Maya i komiks o Tintinie. Konstruuje miniaturowe modele samolotów, 
statków morskich i kosmicznych, a model atomu żelaza, Atomium, 
inspiruje jedną z jego pierwszych nowel science fiction. Stopniowo 
wdraża się również do poważniejszej lektury: od angielskich książek 
dydaktycznych przechodzi do biografii słynnych ludzi, a pośród ulu-
bionych pisarzy znajdą się Henry James, Truman Capote czy Marcel 
Schwob, a później Maurice Blanchot, Jorge Luis Borges i Fernando 
Pessoa. W szkolnych ćwiczeniach pisemnych ujawnia talent do pa-
rodii i pastiszu. Wkrótce opuszcza rodzinne miasto, by studiować 
literaturę współczesną na Sorbonie. Pasjonują go modne w latach 60. 
idee: strukturalizm i psychoanaliza, awangarda „Tel Quel” i „tekstu-
alność”. Zdobywa pierwsze literackie szlify, współtworzy literackie 
studenckie pisemko. Pod wpływem lektur dzieł szkockiego psychiatry, 
Ronalda Davida Lainga, tworzy utopijną koncepcję pisania samowy-
starczalnego – bez czytelnika i bez autora. Pisze rozprawę doktorską 
poświęconą autorowi science fiction, Raymondowi Sandé, którego 
podziwiał w dzieciństwie. Zostaje pracownikiem naukowym w pre-
stiżowym Centre national de la recherche scientifique, gdzie bada 
między innymi specyficzną formę plagiatu, jaką stanowi kradzież życia 
prawdziwej osoby w celu stworzenia postaci fikcyjnej, i kontynuuje 
twórczość literacką. Pod koniec lat 80. wycofuje się jednak stopnio-
wo z działalności naukowej i przyjmuje posadę w niewielkiej szkole 
na prowincji, gdzie – prowadząc warsztaty pisarskie i tworząc wraz 
z uczniami wyobrażone krainy – odnajduje radość swych dziecięcych 
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marzeń. Żeni się, a wkrótce umiera nagle, 9 kwietnia 1994 roku, 
w wieku 47 lat, z powodu wrzodu jelita.

W biografii tej odnajdujemy wszystkie obowiązkowe elementy 
życiorysu pisarza, a zarazem przedstawiciela pokolenia żyjącego 
w czasach zimnej wojny i francuskich „chwalebnych trzydziestu lat” 
– dostatnie dzieciństwo, konflikt z mieszczańskim ojcem, wyobraźnię 
rozbudzoną przez młodzieńcze lektury, literackich mentorów, inte-
lektualną formację, która pozwala mu oderwać się od tradycyjnego 
rodzinnego świata, następnie uznanie krytyki, a wreszcie wycofanie 
z życia literackiego, powrót do dzieciństwa i przedwczesną śmierć. 
Jordane znika z życia publicznego, porzuca naukę o literaturze na 
rzecz praktykowania literatury jako aktu, w przekonaniu, że – jak 
twierdzi – „sztuka języka werbalnego nie może się ograniczyć do 
realizacji dzieł drukowanych i handlu nimi”16.

Tożsamość Jordane’a jest w dużej mierze inspirowana życiową 
drogą jego twórcy: staje się on właściwie heteronimem Puecha jako 
uczestnika debaty nad biograficznością, a zarazem jest pastiszem owej 
debaty. Puech, wykorzystując możliwości, jakie stwarza narracyjna 
figura metalepsy, miesza rzeczywistość z fikcją, urzeczywistnia-
jąc postać Jordane’a (przy czym efekt rzeczywistości osiąga raczej 
dzięki drobiazgowej dokładności w tworzeniu owej tożsamości, niż 
jej realnemu odniesieniu) i fikcjonalizując samego siebie (gdy staje 
się wydawcą pism Jordane’a albo jego fikcyjnym przyjacielem). Po-
dążając za Barthes’em, traktującym autora jako reprezentację, czy 
za Foucaultem, dla którego autor jest wytworem dyskursu, Puech 
jednak nie odczuwa już potrzeby demaskowania ani uwiarygodnienia 
owego zmyślenia. Fikcja stanowi dla niego, jak się zdaje, naturalne 
uzupełnienie rzeczywistości, dlatego też nie widzi potrzeby udawania, 
że to, co fikcjonalne – takim nie jest. Interesują go raczej sposoby upa-
miętniania autora, które zarazem są formami jego uobecniania, choć 
z konieczności zapośredniczonego. W Une biographie autorisée Puech 
fikcyjny jako przyjaciel również fikcyjnego biografa Yves’a Savigny’ego, 
proponuje, aby owo upamiętnienie przyjęło formę literackiej piel-
grzymki, w powiązaniu z pobytem na rodzinnej ziemi pisarza oraz 

 16 Jean-Benoît Puech, Yves Savigny, Benjamine Jordane et son temps, Catalogue 
de l’exposition de la Bibliothèque de l’Université de Bourgogne, Paris 2017.

naśladowaniem godnych pamięci poprzedników17. Zresztą, podobnie 
Puech rzeczywisty w jednym z wywiadów wspomina z nostalgią 
muzea pisarzy, które odwiedzał jako dziecko ze swoim ojcem (jest 
to zresztą inspiracja dla zorganizowania wspominanych już wystaw 
poświęconych Jordane’owi oraz publikacji katalogów). Wszystko to 
zdaje się wyrażać potrzebę zetknięcia się z twórcą, rzeczywistym 
bądź fikcyjnym, doświadczenia jego (choćby wyobrażonej) obecności: 
pamięć żywi się nie tylko ulotnym słowem, lecz również materią, 
wydaje się przypominać współorganizator drugiej wystawy poświę-
conej fikcyjnemu pisarzowi, nie zadowalając się „czystą Obecnością”18 
Jordane’a (nieliteracką i niedostępną, „człowiekiem bez dzieła”) i de-
cydując na gromadzenie śladów jego egzystencji, będących jednak nie 
tyle świadectwem obecności, co jej wytwarzaniem. 

Podsumowanie
Widzimy zatem, że Puech gra z funkcjonującymi w społeczeństwie 
francuskim za pośrednictwem akademickiego dyskursu kodami zwią-
zanymi z postacią pisarza: opowieścią biograficzną (której początek 
i koniec są zbieżne z narodzinami i śmiercią Jordane’a), portretem 
pisarza (w którym życie i dzieło Jordane’a prezentowane są wedle  
wymagań dawnych wzorców krytyki literackiej, rozpowszechnionych we 
Francji przez szkolne podręczniki), czy też hołdami, jakie tradycyjnie 
krytyka akademicka składa pisarzowi w postaci zeszytów, opracowań 
tematycznych czy wystaw. Owa gra dotyczy również materialnych 
śladów obecności zmyślonego twórcy (już sam katalog ostatniej wy-
stawy jest wzorowany na autentycznych katalogach wydawanych 
przez Bibliotekę Narodową), a także dyskusji wokół wspomnianego 
wcześniej zjawiska, określanego przez krytykę jako „powrót autora 
jako osoby”, a która w gruncie rzeczy dotyczy niemal wyłącznie au-
torów rzeczywiście istniejących. Puech postuluje, aby kategorię fikcji 
biograficznej uzupełnić o kategorię „biografii fikcyjnej”, biorącej pod 
uwagę właśnie autorów wyimaginowanych19. 

Obecność Jordane’a, a właściwie efekt jego obecności, jako wy-
nik owej gry, za którą kryje się wszak – jak w przypadku autorów 
 17 Por. Yves Savigny, Une biographie autorisée, Paris 2010, s. 280.
 18 Jean-Benoît Puech, Yves Savigny, Jordane et son temps…., s. 12.
 19 Por. Jean-Benoît Puech, Fiction biographique…
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domniemanych w ogóle – „jedna z poważniejszych kwestii zachodniej 
metafizyki”20, nie jest zatem (wyłącznie) wytworem opowieści, jak 
chciały przywoływane wcześniej narracyjne ujęcia biograficzności, lecz 
zakłada również wyjście poza tekst, zerwanie narracyjnego continuum 
i zwrot ku materialnym śladom obecności pisarza, nawet jeśli są one 
sfingowane. Wyjście to, które właściwie jest tożsame z – jakby powie-
dział Paul Ricœur – porzuceniem przedstawienia [représentation] na 
rzecz zastąpienia [représentance]21, przywraca referencyjność, a więc 
granicę między „faktem” a „fikcją”, lecz w innym, afektywnym wymiarze. 
Zarazem Puech nie pretenduje do tego, aby jego fikcja konkurowała 
z rzeczywistością, to znaczy z realną obecnością twórcy. W takim sen-
sie stanowi ona, jak sądzę, odwrotność gestu Abramović, choć pojawia 
się pytanie, które z nich popełnia większą mistyfikację – czy Puech, 
który ujawnia ową grę z kodami, czy Abramović, która ją właściwie 
skrywa. Obecność, rozumiana przez twórcę Benjamina Jordane’a jako 
gra z konwencjami i kodami – i to gra jawna – przywraca raczej „przy-
jemność fikcji” (co zresztą potwierdza on w jednej z wypowiedzi, gdy 
wspomina, że traktuje Jordane’a jako piękniejszą część siebie), co 
nie przeszkadza mu zarazem traktować owej fikcji serio, przyznając 
jej wręcz pewne właściwości terapeutyczne (Jordane umiera niejako 
w miejsce Puecha, który cierpiał na tę samą chorobę, co jego literacki 
heteronim). Ów tradycyjny sposób powrotu autora proponowany przez 
Puecha, wykorzystujący środki typowe dla pozytywistycznej krytyki 
literackiej, traktowane być może również jako przeciwwaga do tego, co 
Vincent Kaufmann nazwał spektakularyzacją autora (spectacularisation 
de l’auteur) we współczesnym świecie, rozumianą jako

nowy sposób jego konfiguracji, zdeterminowany przez nowe media – 
najpierw telewizyjne, a następnie numeryczne – stanowiącej powód, 
dla którego niektórzy woleliby, aby autor był raczej martwy, niż ba-
nalny. Mówiono o śmieci autora, a tymczasem zmartwychwstał jako 
funkcjonariusz na służbie ekonomii uwagi i widoczności22.

 20 Frédéric Pagès, Sur un fragment peu connu de J.-B. Botul, Paris 1998, cyt. za: 
Jean-François Jeandillou, op. cit., s. 465.

 21 Por. Paul Ricœur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Jacek Trznadel, Kraków 
2006, s. 330.

 22 Vincent Kaufmann, Dernières nouvelles du spectacle. Ce que les médias font 
à la littérature, Paris 2017.

W konflikcie między wizerunkiem a pamięcią Puech pozostaje, 
podobnie zresztą jak wielki współczesny mu pisarz znikania, jakim 
jest Patrick Modiano, po stronie pamięci i niemedialności, a więc po 
stronie pewnej formy nieobecności.
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Streszczenie
W artykule został poddany analizie biograficzny projekt francuskiego pisarza 
i krytyka Jeana-Benoît Puecha, dotyczący zmyślonego pisarza, Benjamina 
Jordane’a. Wykorzystując biograficzne konwencje rozpowszechnione w spo-
łeczeństwie francuskim za pośrednictwem krytyki uniwersyteckiej, Puech 
nie tylko tworzy efekt obecności wyimaginowanego twórcy, ale również 
wydaje się stawiać opór coraz powszechniejszemu współcześnie zjawisku 
„spektakularyzacji” autora.
Słowa kluczowe: biografia fikcyjna, fikcja biograficzna, Jean-Benoît Puech, 
efekt obecności, powrót autora, spektakl

Summary
Longing for Presence. The Case of Benjamin Jordane
The article analyses the biographical project of a French writer and critic, 
Jean-Benoît Puech which involves a fictitious author, Benjamin Jordane. 
Using some of the biographical conventionalities circulating within the French 
society through the academic critique, Puech not only creates an effect of 
a presence of the invented writer, but also seems to defy the increasingly 
more common phenomenon of the “spectacularization” of the author.
Key words: fictitious biography, biographical fiction, Jean-Benoît Puech, 
effect of the presence, return of the author, spectacle

Klaudia Węgrzyn

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 87–102

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

Ilustracje dystopii 
Paradoks intencji artysty oraz intencji dzieła  
na przykładzie Zdzisława Beksińskiego

Nie interesują mnie spory między awangardą i tradycjo-
nalistami, a ponadto uważam, że spory te w ogóle mnie 
nie dotyczą. Mam do tego wszystkiego stosunek podobny, 
jaki miałby zapewne gnostyk, zetknąwszy się ze sporami 
ostatnich dwóch wieków europejskiej filozofii. Jeszcze raz 
podkreślam, że z faktu, iż sam maluję obrazy, nie musi 
wynikać zainteresowanie dla zagadnień estetycznych. 
Człowiek, który wpadł do morza, musi pływać, ale to wcale 
nie znaczy, że od razu rodzi się w nim zainteresowanie 
stylem pływania, pływactwem światowym i jego historią. 
Pływa po prostu, by nie utonąć.

–Zdzisław Beksiński1

Renesans Beksińskiego / Beksiński renesansu 
Zaproponowane w powyższym tytule wstępu pojęcie „renesansu” zdra-
dza nieco ironiczne podejście do współczesnego odkrywania „Mistrza 
z Sanoka”, nie umniejsza jednak szacunku dla tego wszechstronnie 
uzdolnionego artysty. Beksińskiego jeszcze dekadę temu należało 
przedstawiać kontekstowo, wyjaśniać szczegółowo pochodzenie 

 1 Wypowiedź Zdzisława Beksińskiego w wywiadzie dla magazynu „Nowy Wy-
raz” w kwietniu 1976 r. pt. Sztuka jako odcisk palca przeprowadzonym przez 
Waldemara Siemińskiego [on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/
library. php [02.07.2018]. Zachowano pisownię oryginalną. 

BEKSIŃSKI
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i poczynania – współcześnie, w kręgu zainteresowanych, czasami 
wystarczy samo „Mistrz”, żeby jasne stało się, że to właśnie o nim 
mowa. Kamil Śliwiński2, internetowy kustosz dorobku Beksińskiego od 
2014 roku prowadzi stronę na Facebooku gromadzą fanów twórczości 
sanockiego artysty, którą w lipcu 2018 roku obserwowały 443 tysiące 
osób z całego świata3: 153 tysięcy z Polski, 37 tysięcy ze Stanów Zjed-
noczonych, 26 tysięcy z Meksyku, po 17 tysięcy z Wielkiej Brytanii 
i Brazylii, 11 tysięcy z Niemiec; od 8 do 6 tysięcy z Francji, Argentyny, 
Hiszpanii, Kolumbii i Chile. Statystyki, pomimo ograniczenia tylko 
do jednej platformy internetowej, dostarczają jednak informacji o spo-
sobach odbioru sztuki: jego dzieła największą liczbę fanów skupiają 
w Warszawie – 27 tysięcy; w Krakowie to „jedynie” 13 tysięcy; we 
Wrocławiu, w Meksyku i Poznaniu po 9 i 8 tysięcy; Łodzi, Gdańsku 
i Londynie po 5 tysięcy. Fani Beksińskiego są między 18 a 34 rokiem 
życia, kobiety stanowią 46%, a mężczyźni 53% spośród nich4.

Popkulturowy „renesans Beksińskiego” objawia się nie tylko 
w statystykach wirtualnego podziwu, ale w dużo mówiących mecha-
nizmach popytu i podaży – portal beks.pl w swojej aktualnej ofercie 
posiada reprodukcje obrazów i grafik (w cenach od 300 do 900 złotych), 
afisze i plakaty (100–450 złotych), puzzle (149 złotych) oraz oczywi-
ście książki na temat artysty5. Sam rynek publikacji pokazuje skalę 
zainteresowania: poza wznowieniami i uzupełnieniami starszych 
albumów i katalogów, lawinowo pojawiają się pozycje mówiące o sa-
mym Beksińskim lub odkrywające nieznane dotąd listy czy dzienniki. 
Fala popularności zapoczątkowana w 2016 roku przez Magdalenę 
Grzebałkowską (Beksińscy. Portret podwójny) nasiliła się po publikacji 
listów Beksińskiego do Jerzego Lewczyńskiego, nieznanych dotąd 

 2 Kamil Śliwiński wraz z Jarosławem M. Skoczeniem i Pauliną Karpińską byli gośćmi 
panelu dyskusyjnego podczas konferencji Zdzisław Beksiński: detoks w dniu 
27.04.2018 roku. 

 3 Oficjalny fanpage Beksińskiego zmieniał swoją nazwę kilkukrotnie, Kamil Śli-
wiński w porozumieniu z Wiesławem Banachem dąży do ujednolicenia profili 
i prezentowania ich pod jedną nazwą Zdzisław Beksiński [on-line:] https://
www.facebook.com/zdzislawbeksinski [dostęp: 02.07.2018].

 4 Dane udostępnione przez Kamila Śliwińskiego.
 5 Oficjalna strona informuje m.in.: „Oferujemy Państwu unikatowe reprodukcje 

dzieł Zdzisława Beksińskiego z certyfikatem jakości Muzeum Historycznego 
w Sanoku” (Witryna beks.pl [on-line:] https://beks.pl/ [dostęp: 02.07.2018]). 

opowiadań oraz niepublikowanych wcześniej dzienników (Beksiński. 
Dzień po dniu kończącego się życia). Po sukcesie filmu Ostatnia Rodzi-
na w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego do dyskursu biograficznego 
dołączył Wiesław Weiss (Tomek Beksiński. Portret prawdziwy), co 
ponownie podsyciło zainteresowanie i zakończyło się realizacjami 
filmowymi: Beksińscy. Album wideofoniczny i Pars Pro Toto; to z kolei 
zainspirowało kolejne opracowanie epistolografii – Detoks. Zdzisław 
Beksiński, Norman Leto. Korespondencja, rozmowa6.

Proces zwielokrotnienia, reportażowego i dokumentalnego poznawa-
nia Beksińskiego przybiera teraz formy zmierzające do rozpracowania 
raczej tożsamości niż obecności Beksińskiego, dominantę bowiem 
stanowią wciąż publikacje epistolografii lub fragmentów dzienników. 
Znajdujemy się aktualnie w momencie, w którym uwaga odbiorców 
dzieł sztuki kierowana jest na podmiotowość samego autora: zwie-
lokrotniony, autoironiczny quasi-auto-portret7 Beksińskiego tworzy 
nowe odsłony postaci-autora – dlatego też proponuję przeniesienie 
akcentu z obszaru tożsamości artysty (odsunięcie się od opracowań 
biograficznych) na względną i paradoksalną obecność samych jego 
dzieł w kulturze polskiej. Na Beksińskiego pragnę więc spojrzeć przez 
pryzmat kilku obrazów, które arbitralnie, właściwie bez bezpośredniej 
zgody autora, wykorzystane zostały na okładkach książek. Książki 
te z kolei dodały do obrazów metanarrację dopełniającą/rozbijającą 
status intencji autora, intencji dzieła oraz intencji odbiorcy8. Dodat-
kowo zwrócę również uwagę na mniej popularny aspekt twórczości 
Beksińskiego, to jest opowiadania powstałe w latach 1963‒19659.

 6 Dla zachowania klarowności przypisów pełne adresy bibliograficzne wspo-
mnianych tytułów podano bibliografii końcowej.

 7 Gesty i praktyki Beksińskiego przywołują na myśl modernistyczne ruchy Stani-
sława Ignacego Witkiewicza, por. np. Michał Paweł Markowski, Polska litera-
tura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007; Tomasz Bocheński, 
Witkacy i reszta świata, Łódź 2010.

 8 Por. Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów oraz Pomiędzy autorem i tek-
stem [w:] Umberto Eco et al., Interpretacja i nadinterpretacja, red. Stefan 
Collini, przeł. Tomasz. Bieroń, Kraków 1996, s. 51–75, 90–96.

 9 Opowiadania zostały wydane w Polsce po raz pierwszy w 2015 roku (Zdzisław 
Beksiński, Opowiadania, oprac. Tomasz Chomiszczak, Olszanica 2015), ich 
analiza – por. np. Elżbieta Hak, Obszar nieoczywisty („Plac egzekucji” Zdzisła-
wa Beksińskiego), „Projektor. Kielecki magazyn kulturalny” 2018, z. 2(29), s. 9;  
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Ilustracja pierwsza
Beksiński znany jest głównie z okresu „malarstwa fantastycznego” lat 
70., w celu rozbicia mitu owej „fantastyczności” obrazów, dopatrywa-
łam się dominant jego twórczości w znacznie wcześniejszej fotografii, 
„kryptoscenariuszach” i antyfotografii. Eksperymenty i gesty wyko-
nywane za pomocą aparatu (lata 50. i 60.), dekonstruowane zostają 
w późniejszych latach na obrazach (od lat 60. do 90.), by domknąć 
się w końcu w procesie tworzenia kolaży komputerowych (lata 90.), 
które stanowią kwintesencję nie tyle fantastyczności, ile na przykład 
realizmu magicznego10. Porządek chronologicznego rozwoju artysty 
dopełniają również opowiadania pisane przez artystę w latach 60. – 
Beksiński zajmował się nie tylko sztukami stricte wizualnymi, ale 
również literaturą (należy jednak zaznaczyć, że proza pisana była 
przez niego raczej do szuflady). Niemniej, zaobserwować można w tym 
ujęciu paradoksalny sposób, w jaki często wypierane i zaprzeczane 
stwierdzenia w ogólnodostępnych wywiadach, przedostają się między 
wierszami na światło dzienne:

Nigdy, przenigdy nie będę, nie chcę, nie potrafię reprezentować ni-
czego. To jest rozwinięcie pewnych tez Gombrowicza, doprowadzanie 
ich do skrajności. Przypominając, skoncentruje to tak, że Gombrowicz 
postulował pisarstwo WŁASNE przeciw literaturze NARODOWEJ – 
nie jestem, nie chcę być pisarzem „polskim” lecz Gombrowiczem. 
Jeżeli o mnie chodzi, to chciałbym by mi w ogóle dano spokój i nie 
wymagano bym „był”11.

Problem Beksińskiego z formą oraz reprezentacją – a raczej 
„antyreprezentacją artystyczną” – pozostawiam na razie bez ko-
mentarza, podkreślę jedynie szczególną intelektualną i teoretyczną 

eadem, Literackie prezentacje brzydoty na przykładzie wybranych opo-
wiadań Zdzisława Beksińskiego, [w:] Materialność i sensualność tekstu, t. 1,  
red. Jarosław Bedyniak, Częstochowa 2018, s. 219–228. 

 10 Por. Klaudia Węgrzyn, Zdzisław Beksiński – klisze (nie)pamięci. Wprowadzenie 
do analizy przypadku, [w:] Identyfikacje Zagłady. Szkice historyczne i praktyki 
kulturowe, red. Monika Gromala, Marta Świetlik, Sylwia Papier, Kraków 2017, 
s. 145–158.

 11 Listy Zdzisława Beksińskiego do przyjaciela, kwiecień 1968 – czerwiec 1969 [on-
-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/library.php [dostęp: 02.07.2018].

kompatybilność z Witoldem Gombrowiczem12. Uwikłanie tekstowe 
i ideowe Beksińskiego, znajduje swoje ujście w skrajnej (auto)iro-
niczności i sarkastyczności, świadczy również o głębokim zrozumie-
niu polskiej kultury i sztuki. Nieprzewidywalność, paradoksalność 
obecności i tożsamości oraz zwykłe zbiegi okoliczności sprawiły, że 
w 1993 roku niezatytułowany obraz Beksińskiego z 1975 roku (ogólnie 
nazywany „Pełzającą śmiercią”13) znalazł się na okładce polskiego 
wydania Roku 1984 George’a Orwella14. Zreprodukowany na okładce 
zaraz pod tytułem dzieła Orwella obraz Beksińskiego przedstawia 
człowieczo-zwierzęcą postać pełzającą po zgliszczach zrujnowanego 
miasta, z bandażem okalającym głowę, szukającą długimi palcami 
drogi. Okładka książki, stanowiąca bardzo często w ogólnym odbiorze 
ekfrazę fabuły przenosi obraz Beksińskiego z rejestru fantastycznego 
do dystopijnego. Rok 1984 w serii wydawniczej Da Capo ukazał się 
po trzech latach od pierwszego wydania jako lektura szkolna – obraz 
Beksińskiego również w tym wypadku posłużył jako jego ilustracja.

Rok 1984 opublikowany jednocześnie w Anglii i Stanach Zjedno-
czonych w 1949 roku, zaraz na początku zimnej wojny, stał się uni-
wersalnym głosem reprezentującym terror stalinizmu. Adekwatność 
powieści Orwella nie dotyczyła jedynie anglojęzycznego dyskursu 
polityczno-historycznego:

Jennifer McDowell czytała Rok 1984 jako quasi-dokument podsumo-
wujący życie w Związku Radzieckim, a Matthew Hodgart „interpre-
tował” Rok 1984 jako portret życia w Rosji oraz w Chinach. Arthur 
Calder-Marshall […] bez wątpienia czytał powieść jako atak na 
Związek Radziecki15.

 12 Beksińskiego z Gombrowiczem zestawiłam już kilkukrotnie, skupiając się na 
auto-biograficznych konstrukcjach wspomnień oraz ich projektowaniu, de-
konstruowaniu w tworzonych przez siebie dziełach – por. np. Klaudia Węgrzyn, 
Zdzisław Beksiński…. 

 13 Obraz w wirtualnym archiwum Piotra Dmochowskiego sygnowany jest nume-
rem DG-2447 ([on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/galeria_karta.
php?artist=52&picture=2447 [01.07.2018]). Szerzej o obrazie – por. Klaudia 
Węgrzyn, Pełzająca śmierć i strażnik-kret. O traumatycznym posthumanizmie 
Czesława Miłosza i Zdzisława Beksińskiego” [przygotowany do publikacji 
w serii wydawniczej „Poszerzanie Pola”].

 14 Por. George Orwell, Rok 1984, przeł. Tomasz Mirkowicz, Warszawa 1993.
 15 „Jennifer McDowell read Ninety Eighty-Four as a quasi-dosumentary account 
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Amerykańskie dzieci czytały Rok 1984 jako lekturę szkolną16. Po-
wieść Orwella po raz pierwszy na język polski przetłumaczona została 
przez Juliusza Mieroszewskiego w 1953 roku i wydana w Instytucie 
Literackim w Paryżu – Beksiński miał wtedy 24 lata. Do upadku 
komunizmu w Polsce powieść objęta była cenzurą i ukazywała się 
w drugim obiegu17. Antyutopijny kontekst powieści Orwella zdecydo-
wanie wykraczał poza świadomość i tożsamość narodową. Nie dziwi 
zatem, że Orwell zarezonował właśnie z twórczością Beksińskiego:

Miałbym dużo trudności z odnalezieniem we własnych obrazach śladu 
lektur. I tych dawniejszych, i tych nieco nowszych. [Franz] Kafka, 
[Fiodor Michajłowicz] Dostojewski, [Jorge Luis] Borges, Tomasz 
Mann, [Bruno] Schulz, Gombrowicz, Witkacy, [Alain] Robbe-Grillet, 
[Eugène] Ionesco, O r w e l l , Gustav Meyrink etc., idiotyczna plątanina 
nazwisk: wielcy i średni, wizjonerzy i klasycy, gdzie szukać u siebie 
zniekształconych ech tamtych lektur?18

To jedna z nielicznych odpowiedzi Beksińskiego na temat inspiracji 
lekturami w procesie tworzenia obrazów. Bolesność orwellowskiej 
fikcji w podobnym stopniu jak Amerykanów, Anglików, Rosjan i Chiń-
czyków, bezpośrednio mogła dotknąć również polskich czytelników. 

W Roku 1984 kontynent europejski – a zatem i Polska – przeradza 
się w Eurazję – monstrualną karykaturę opanowaną przez Związek 
Radziecki. Eurazja od dekad znajduje się w nieustannym konflikcie 
z Oceanią – syntezą obu Ameryk, Wielkiej Brytanii, Afryki i Australii. 

of life in Soviet Union and Matthew Hodgart ‘interpreted’ Ninety Eighty-Four 
as a portrait of life in Russia and China. Arthur Calder-Marshall […] no doubt 
read it as an attack on the Soviet Union” (Alok Rai, Orwell and the politics 
of despair. A critical study of the writing of George Orwell, Cambridge 1988, 
s. 118). Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady z języka angielskiego 
stanowią tłumaczenia filologiczne Autorki.

 16 Por. Abbott Gleason, Martha C. Nussbaum, Introduction, [w:] On Nineteen 
Eighty-Four. Orwell and Our Future, eds. Abbott Gleason, Jack Goldsmith, 
Martha C. Nussbaum, Princeton, 2005, s. I.

 17 Por. „1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. Kamila Budrowska, 
Wiktor Gardocki, Elżbieta Jurkowska, Warszawa 2015. Nie znalazłam bezpo-
średniej informacji potwierdzającej, kiedy i w jakich okolicznościach Beksiński 
mógł zetknąć się z powieściami Orwella.

 18 Wypowiedź Zdzisława Beksińskiego w programie Sztuka jako odcisk palca, 
podkreślenie moje – K. W.

Winston Smith, główny bohater powieści, to członek Partii Zewnętrz-
nej oraz pracownik Ministerstwa Prawdy – powstającego wokół niego 
narracja to bezpośredni głos z samego serca antyutopijnego państwa.

Olbrzymi, niekończący się w żadnym kierunku budynek, zalane brud-
nosrebrnym światłem korytarze, białe lśniące drzwi biur i pokoi […]. 
Ostre, nieosłonięte niczym białe światło lampy bezcieniowej, setki 
segregatorów i skoroszytów, biurka pokryte szkłem […]. Oglądam się 
niespokojnie za siebie, widząc tylko tę samą, uporczywą, beznadziejną 
pracę setek lamp emanujących promień po promieniu, blask po blasku. 
[…] Uruchomiono nowe szubienice na skrzyżowaniu ulic, na placach, 
przed domami użyteczności publicznej. […] Wydaje mi się, że jestem 
dezerterem, że jestem człowiekiem, który przyjąwszy i wykorzystaw-
szy wszelkie uprawnienia wypływające z ustalonych reguł, nie chce 
przyjąć wypływających z tych reguł obowiązków. Ukrywam się, lecz 
zdaję sobie sprawę, że wszyscy moi znajomi i wszyscy moi sąsiedzi 
stali się moimi wrogami19.

Powyższy wyimek z opowiadania Beksińskiego zatytułowanego 
Centrala snów, tak samo jak w przypadku Roku 1984, pełen jest 
przemocy fizycznej i psychicznej systemu skierowanego przeciwko 
jednostce i w pełni ilustruje antyutopijny świat Orwella. Klaustro-
fobiczność i traumatyczność doświadczeń podjęta zostaje przez Bek-
sińskiego również w opowiadaniu Informator, w którym narrator 
zamknięty w budynku-labiryncie otoczonym ogrodem i ceglanym 
murem odgrodzony zostaje fizycznie i mentalnie od „świata po drugiej 
stronie”. „Sytuacja podwójnego zamknięcia – dość oczywistego toposu 
dystopijnego – rodzi w bohaterze nie całkiem wiarygodne przekona-
nie o istnieniu wewnątrz budynku jakiegoś informatora-nadzorcy”20 
zostawiającego bohaterowi wskazówki i uwagi. Protoplastą informa-
tora posiadającego bezwzględną władzę oraz wiedze może być Wielki 
Brat z Roku 1984. 

 19 Zdzisław Beksiński, Centrala snów, [w:] idem, Opowiadania, oprac. Tomasz 
Chomiszczak, Olszanica 2015, s. 40.

 20 Tomasz Chomiszczak, „Zaledwie okruchy, bezużyteczne szczątki, niedoje-
dzone przez czas resztki”. Prozatorskie do-myślenia Zdzisława Beksińskiego  
[w:] Zdzisław Beksiński, Opowiadania, s. 362. 
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Ilustracja druga
Obrazy Beksińskiego wykorzystane zostały również przez wydawnic-
two słowo/obraz terytoria, które od 2005 roku rozpoczęło wznawienie 
książek Adama Wiśniewskiego-Snerga. Powieści z nurtu science fiction 
pierwotnie wydawane były od 1973 roku (Robot, Według Łotra, Nagi 
cel, Arka) oraz pośmiertnie – po roku 1995 – jak na przykład Oro21. 
Wiśniewski, ukrywający się pod pseudonimem Snerg, był „fizykiem 
bez matury, samoukiem posługującym się teorią względności jak 
przeciętny człowiek nożem i widelcem. Człowiekiem […] przelewa-
jącym na papier w niezwykle przejmujący sposób swoją syntetyczną, 
oryginalną wizję rzeczywistości”22 – co ciekawe, zyskał potem przy-
domek „samotnik z Falenicy”23, co przywodzi na myśl czas, w którym 
Beksińskiego określono mianem „samotnika z Sanoka”24. Chciałabym 
zwrócić uwagę tylko na jedną z powieści Snerga, w której, nomen 
omen, Zdzisław podpisany zostaje jako Zbigniew. Powieść Według 
Łotra, traktując o różnych rodzajach bycia-w-świecie, rozpisuje świat, 
w którym zamiast ludzi z krwi i kości żyją głównie manekiny:

Ubrałem się szybko i wszedłem do kuchni, gdzie odkryłem kolejne 
atrapy. Winogrona były sztuczne, […] mleko imitowała biała farba 
[…]. Kiedy jadąc pociągiem rozejrzałem się wokoło, mogłem w pierw-
szej chwili sądzić, że przeżywam jakieś halucynacje. Cały wagon 
wypełniały manekiny. […] Miały wygląd niezdarnie ulepionych figur 
woskowych lub zmierzały jedynie do zachowania tylko obrysu ciała. 
Zobaczyłem drugą stronę, podszewkę tego wszystkiego […]. Pozorne 
mury […], kukły ludzi […], te cholerne dekoracje! To drobiazg na tle 
innej strasznej prawdy. Czy sam tego nie widzisz ani nie czujesz, że 
całe ciało masz zbudowane ze sztucznego tworzywa25?

 21 Por. Adam Wiśniewski-Snerg, Robot, Kraków 1973; idem, Według łotra, Kra-
ków 1978; idem, Nagi cel, Warszawa 1980; idem, Arka, Warszawa 1989; idem, 
Oro, Warszawa 1997.

 22 Arka – strona o życiu i twórczości Adama Wiśniewskiego-Snerga [on-line:] 
http://www.snerg.lh2.pl/ [dostęp: 02.07.2018].

 23 Ibidem.
 24 Wojciech Nowakowski przypomina w wywiadzie w 1987 r określenie prof. Bog-

dana Suchodolskiego [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=VAT4ZC-
n6hBQ [02.07.2018].

 25 Adam Wiśniewski-Snerg, Według łotra, Gdańsk 2005. 

Tekstowy świat Snerga dzięki rysom dystopijnym wpisuje się w dys-
kurs wytworzony przez Orwella – razem składają się na uniwersum, 
które ilustrują obrazy (oraz opowiadania!) Beksińskiego. Manekiny, 
w nieco innym ujęciu niż u Snerga, pojawiają się również w jednym 
z tekstów Beksińskiego: 

Manekiny stoją w całym domu, w hallu w salonie i na korytarzu, 
dobre manekiny wykonane z gumy mikroporowatej, lateksu i poliure-
tanu, zaopatrzone wewnątrz w zawiasy i sprężyny, pokryte zewnątrz 
imitacją skóry, ogrzewane od środka energią elektryczną z ukrytych 
w czaszkach akumulatorów. Ci co projektują manekiny powinni iść do 
nieba. Manekiny nie mówią, nie żądają, nie pragną niczego dla siebie, 
to najważniejsze, nie pragną niczego dla siebie i nie przeszkadzają, 
pozwalają się oglądać, pozwalając się wykorzystywać, same nie oglą-
dają i nie wykorzystują26.

Co więcej, tekstowy Beksiński, zapośredniczony przez motywy 
witkacowskie, gombrowiczowskie oraz schulzowskie27, w połączeniu 
ze światem wizualnym Beksińskiego wydaje się tworzyć jakość wy-
jątkowo koherentną. „Uniwersalność” sztuki Beksińskiego nie będzie 
zatem polegała na wyczytaniu z niej jedynie śladów historii28, ale na 
możliwości zobaczenia w niej równie przerażającej przyszłości,

[a]rtystycznej kreacji ogólnokulturowego lęku przed degradacją jed-
nostki, przed przyszłością, w której sprowadzony do roli bezmyślnego 
manekina człowiek zacznie pełnić funkcję przedmiotu; a równocześnie 
 
 

 26 Zdzisław Beksiński, op. cit., s. 291. 
 27 Chodzi głównie o strategię tworzenia modernistycznego uniwersum tekstowe-

go, por. np. Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), 
„Teksty Drugie” 1993, nr 1: Polowanie na postmodernistów, s. 7–24; Agnieszka 
Dauksza, Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji 
relacyjnej, Warszawa 2017. O fascynacji Beksińskiego Schulzem czy Stanisła-
wem Lemem wspomina również Tomasz Chomiszczak, op. cit., s. 358. 

 28 Nawiązania Beksińskiego do polskiej historii wyczytywano w jego obrazach 
kilkukrotnie, dla przykładu: „Starsi widzieli w tym malarstwie jakby ślady wojny, 
zbyt wiele z niej strzępów” (Stanisław Jaworski, Wśród nowych spojrzeń, [w:] 
Zdzisław Beksiński a kultura współczesna, red. Stanisław Jaworski, Jolanta 
Mazur-Fedak, Renata Gadamska-Serafin, Sanok 2014, s. 9).
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stanowi rejestrację obsesyjnej wręcz obawy przed chaosem jutra, przed 
świtem, nad którym człowiek przestanie panować29.

Człekokształtne postaci na obrazach Beksińskiego – pojawiają 
się w środowisku zniszczonym i zdegradowanym do wysypiska, 
resztek i ruin – znajdują się na granicy bycia człowiekiem lub już te 
granicę przekroczyły. Postaci często, jak na przykład w „Pełzającej 
śmierci”, są ślepe (bez rysów twarzy oraz oczu), nieme (brak ust) 
głuche (zagubione, odizolowane). Absolutna alienacja i anonimowość 
postaci stanowią niejako syntezę trzech mądrych małp z japońskiego 
folkloru: kolejno mają zasłonięte uszy, usta oraz oczy – zatrzymane 
w niekończącym się geście: „nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, 
nie mówię nic złego”.

Ilustracja trzecia
W 1996 roku, trzy lata po wydaniu Roku 1984, Da Capo opracowuje 
publikację Rzeźni numer pięć Kurta Vonneguta30 – autobiografizującą 
opowieść o dramacie wojny oraz jej cywilnych ofiarach podczas zbom-
bardowania Drezna w 1945 roku. Za jej ilustrację również posłużył 
niezatytułowany obraz Beksińskiego z 1986 roku, przedstawiający 
postać w masce gazowej połączoną materią z motocyklem lub weń 
wrośniętą31. 

Vonnegut-świadek, działa jako moralny zwiadowca – przemycający 
samego siebie przez linie bojowe, by dotrzeć do frontu świadomości, 
w nadziei na znalezienie ostatecznego argumentu przeciw zabijaniu. 
Jego kompas moralny stanowi o rzadkiej sympatii dla ukochanego 
miasta należącego do zdeklarowanego wroga i społeczności niemiec-
kiej, […] w którym obie strony polityczne zagubione są w wysiłku 
o zachowanie ludzkiej godności32.

 29 Dariusz Wojtczak, Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie,  
Poznań 1994, s. 7.

 30 Por. Kurt Vonnegut, Rzeźnia numer pięć, przeł. Lech Jęczmyk, Warszawa 1996.
 31 Obraz znajduje się w internetowym archiwum Piotra Dmochowskiego pod 

numerem DG-2521 [on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/gale-
ria_karta.php?artist=1&picture=2521 [02.07.2018]. 

 32 „Vonnegut, the witness, acts as a moral scout, smuggling himself across 
battle lines to reach the front consciousness where he hopes to find final 

Pojawiające się w przywołanym eseju krytycznym określenie Von-
neguta jako „moralnego zwiadowcy” nie mogło być oczywiście znane 
grafikom Da Capo projektującym okładkę książki – niemniej, określenie 
to idealnie wpisuje się w wizję człowieka-po-katastrofie namalowaną 
przez Beksińskiego. Oto samotny wędrowiec, przemieszczając się 
zdezelowanym motocyklem po ziemi niczyjej, odgradza się od toksycz-
nego świata płachtami, ubraniem, fragmentami własnego ciała oraz 
maską gazową, trzyma przed twarzą coś na kształt mapy lub księgi. 

Rzeźnia numer pięć wydana dopiero po sporym upływie czasu od 
jej napisania, nabraniu dystansu i dopracowaniu/przepracowaniu 
tekstu, ujrzała światło dzienne w 1968 roku, po czterech wcześniej 
wydanych książkach Vonneguta. Po raz pierwszy wydana w Polsce 
została w 1972 roku – Zdzisław Beksiński miał wtedy 43 lata, 5 lat 
później przeprowadził się z Sanoka do Warszawy. Wspólny mianownik 
obu autorów nie sprowadzi się jednak do arbitralnego zestawienia 
tekstu powieści z obrazem przez wydawnictwo Da Capo. Przyjmując, 
że dyskurs autobiograficzny Vonneguta został opracowywany i zga-
dza się ze stwierdzeniami/wspomnieniami samego autora33, wciąż 
niejasne i niejednoznaczne są wojenne wspomnienia Beksińskiego. 
Wstępne rozeznanie reminiscencji z wydarzeń historycznych z życia 
Beksińskiego rozpisałam już w jednym studium34, powołam się za-
tem w tym miejscu na konkretne wydarzenie: nastoletni Beksiński 
doświadczył sowieckiego ataku bombowego na Sanok 28 lipca 1944 
roku35 – bomby skierowane zostały w pole uprawne, w wyniku czego 
życie straciły dwie kobiety. 

Należy poruszyć jeszcze kwestię podtytułu powieści: Rzeźnia numer 

resistance to killing. His moral awareness accounts for the uncommon affec-
tion for a cherished city of the declared enemy and for the German people 
themselves. […] both political sides lost in the struggle for human decency” 
(Rachel McCoppin, [cyt. za:] Richard Giannone, “God Damn It, You’ve Got 
to Be Kind”. War and Altruism in the Works of Kurt Vonnegut, [w:] New Critical 
Essays on Kurt Vonnegut, ed. David Simmons, New York 2009, s. 58)

 33  Por. David Simmons, “The War Parts, Anyway, Are Pretty Much True”: Negotiating 
the Reality of World War II in Slaughterhouse-Five and Catch-22, [w:] Critical 
Insights. Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut, ed. Leonard Mustazza, Penn 
State Abington, Amenia 2011. 

 34 Por. Klaudia Węgrzyn, Zdzisław Beksiński…
 35 Beksiński wspomina swoje wrażenia z tego wydarzenia w liście do  
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pięć, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią. 
Nawiązanie do makabrycznej historii dewastacji wojennych/wyzna-
niowych uzupełnione zostaje w strukturze książki nawiązaniami 
czysto politycznymi: pojawiają się odwołania do ofensywy w Arde-
nach, wojny wietnamskiej czy wyborów prezydenckich i kampanii 
Ronalda Reagana. 

Po dokładnym zbadaniu, znajdziemy w powieściach Vonneguta ocenę 
współczesnej kondycji naszej planety, która prowadzi go do wniosku 
o absuralności świata. Jednakże Vonnegut nie ulega mrocznym 
aspektom tych wniosków. Jego pisarstwo jest prorocze – jego historie 
o posępnej przyszłości składniają czytelnika do spojrzenia na współ-
czesną sytuację naszej planety i jej mieszkańców, zarazem oferując 
pozycję etyczną, która nadaje sens ludzkiemu życiu. Przekonanie 
Vonneguta o bezsensowności świata to nie główny motyw jego dzieł, 
to jedynie jego przypuszczenia36.

Antyutopijny charakter powieści Orwella oraz antymilitarny cha-
rakter powieści Vonneguta37 wydają się znajdować między wierszami 
opowiadań oraz obrazów Beksińskiego: „[d]ystopia dość gładko łączy 
się u Beksińskiego z wątkiem antymilitarnym”38.

Retroaktywnie zestawiając Orwella, Snerga, Vonneguta oraz Bek-
sińskiego, zaproponuję hermeneutyczny związek: Orwell, projektując 
antyutopię opisuje potencjalny przebieg historii (w roku 1948 pisze 
o 1984 roku); Vonnegut snuje przypuszczenia i opis historii z perspek-
tywy świadka (do 1968 roku opisuje wydarzenia z 1945) – Beksiński 

Piotra mochowskiego – por. Piotr Dmochowski, Moja trzytomowa koresponden-
cja z Beksińskim, list z 16.04.2003 [on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.
net/library.php [dostęp: 07.07.2018].

 36 „Upon closer examination, what we find in Vonnegut’s work is an appraisal 
of our current conditio on the planet that leads him to conclude that the 
universe is indeed absurd. Yet Vonnegut does not succumb to the darkness. 
His writing is prophetic; his stories of a bleak future prompt the reader to look 
at the current condition of the planet and its inhabitants while offering an 
ethical position that gives meaning to human life. Vonnegut’s belief that 
the universe is purposeless is not his main theme; it is his assumption” (David 
Simmons, op. cit., s. 10).

 37 Por. ibidem. 
 38 Tomasz Chomiszczak, op. cit., s. 374. 

(piszący w latach 1963‒1965, i malujący od lat 50. XX wieku do 
początku wieku XXI) oraz Snerg (fantastyczne utopie piszący od lat 
70.) wydają się uzupełniać/dopełniać luki dyskursu (po)wojennego 
z polskiej perspektywy. Nie mogę stwierdzić z pewnością, że Vonne-
gut intencjonalnie nawiązuje do Orwella, niemniej w powieści raz 
pojawia się rok 1948, który jest awersem Roku 1984: 

Nad ogrodem żyraf zapadła noc i Billy Pilgrim początkowo spał bez 
snów, a potem przeniósł się w czasie. Obudził się z głową pod kocem 
na oddziale dla nerwowo chorych w szpitalu dla weteranów wojennych 
nad jeziorem Placid w stanie Nowy Jork. Było to wiosną 1948 roku, 
trzy lata po wojnie39.

Ze względu na charakter tego szkicu, ograniczę się jedynie do 
przypuszczenia, że można doszukać się jeszcze licznych związków 
pomiędzy autorami. 

Trzy przywołane „wykorzystania” dzieł Beksińskiego, niepowią-
zane bezpośrednio z twórczą inicjatywą samego artysty, stawiają 
artystę z Sanoka w świetle nie tylko m i s t y k i , ale przede wszystkim 
m i t o l o g i i . Mit autora rozpisywany na liczne biografie przechodzi 
kolejne mutacje i deformacje, sukcesywnie zaciemnia znaczenie jego 
tożsamości i obecności we współczesnej (pop)kulturze i sztuce pol-
skiej. Mit tworzony za życia Beksińskiego nie tylko dość skutecznie 
odciągnął uwagę odbiorców sztuki od faktycznej sztuki, ale podsycił 
dyskurs niejasności, względności, fantastyczności, nakierunkowany 
głównie na t o ż s a m o ś ć , a nie na o b e c n o ś ć . Polscy odbiorcy dzieł 
Beksińskiego tracą bardzo wiele – jak widać, sanocki artysta w analizie 
komparatystycznej i wizualnej, dość dobrze znosi porównania z Wi-
toldem Gombrowiczem, Brunonem Schulzem, George’em Orwellem, 
Adamem Wiśniewskim-Snergiem czy Kurtem Vonnegutem – a to 
tylko szczyt góry lodowej – wizualnej jak i tekstowej. 

 39 Kurt Vonnegut, op. cit., s. 109.
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Podziękowania
Za sugestie i uwagi dotyczące tekstu dziękuję Romie Sendyce. 

Serdecznie dziękuję Kamilowi Śliwińskiemu za udostępnienie 
danych statystycznych z profilu Zdzisław Beksiński.

Bibliografia
„1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. Kamila Budrowska, 

Wiktor Gardocki, Elżbieta Jurkowska, Warszawa 2015.
Beksiński Zdzisław, Opowiadania, oprac. Tomasz Chomiszczak, Olszanica 2015.
Bocheński Tomasz, Witkacy i reszta świata, Łódź 2010.
Bolecki Włodzimierz, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty 

Drugie” 1993, nr 1: Polowanie na postmodernistów, s. 7‒24.
Chomiszczak Tomasz, „Zaledwie okruchy, bezużyteczne szczątki, niedojedzo-

ne przez czas resztki”. Prozatorskie do-myślenia Zdzisława Beksińskiego 
[w:] Zdzisław Beksiński, Opowiadania, oprac. Tomasz Chomiszczak, 
Olszanica 2015, s. 356‒409.

Critical insights. Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut, eds. Leonard 
Mustazza, Penn State Abington, Amenia 2011. 

Dauksza Agnieszka, Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska 
w interpretacji relacyjnej, Warszawa 2017.

Eco Umberto, Culler Jonathan, Brooks-Rose Christine, Interpretacja i nadin-
terpretacja, red. Stefan Collini, przeł. Tomasz Bieroń, Kraków 1996.

Hak Elżbieta, Obszar nieoczywisty („Plac egzekucji” Zdzisława Beksińskiego), 
„Projektor. Kielecki magazyn kulturalny” 2018, z. 2, s. 9. 

Hak Elżbieta, Literackie prezentacje brzydoty na przykładzie wybranych 
opowiadań Zdzisława Beksińskiego, [w:] Materialność i sensualność tekstu, 
t. 1, red. Jarosław Bedyniak, Częstochowa 2018, s. 219‒228. 

Markowski Michał Paweł, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, 
Witkacy, Kraków 2007.

New Critical Essays on Kurt Vonnegut, ed. David Simmons, New York 2009.
On Nineteen Eighty-Four. Orwell and Our Future, eds. Abbott Gleason, Jack 

Goldsmith, Martha C. Nussbaum, Princeton 2005.
Orwell George, Rok 1984, przeł. Tomasz Mirkowicz, Warszawa 1993.
Rai Alok, Orwell and the politics of despair. A critical study of the writing 

of George Orwell, Cambridge 1988.
Vonnegut Kurt, Rzeźnia numer pięć, przeł. Lech Jęczmyk, Warszawa 1996.

Węgrzyn Klaudia, Pełzająca śmierć i strażnik-kret. O traumatycznym 
posthumanizmie Czesława Miłosza i Zdzisława Beksińskiego” [przygo-
towany do publikacji].

Węgrzyn Klaudia, Zdzisław Beksiński – klisze (nie)pamięci. Wprowadzenie 
do analizy przypadku, [w:] Identyfikacje Zagłady. Szkice historyczne 
i praktyki kulturowe, red. Monika Gromala, Marta Świetlik, Sylwia 
Papier, Kraków 2017, s. 145‒158.

Wiśniewski-Snerg Adam, Robot, Kraków 1973 
Zdzisław Beksiński a kultura współczesna, red. Stanisław Jaworski, Jolanta 

Mazur-Fedak, Renata Gadamska-Serafin, Sanok 2014.
Wiśniewski-Snerg Adam, Według łotra, Kraków 1978 
Wiśniewski-Snerg Adam, Nagi cel, Warszawa 1980 
Wiśniewski-Snerg Adam, Arka, Warszawa 1989
Wiśniewski-Snerg Adam, Oro, Warszawa 1997.
Wojtczak Dariusz, Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, 

Poznań 1994.
Biografie i korespondencja Zdzisława Beksińskiego
Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia, z Wiesławm Banachem 

rozmawia Jarosław Michał Skoczeń, [wyb. i oprac. Wiesław Banach, 
Magdalena Jaworska], Warszawa 2016.

Detoks. Zdzisław Beksiński, Norman Leto. Korespondencja, rozmowa,  
red. Paulina Karpińska, Warszawa 2018. 

Grzebałowska Magdalena, Beksińscy. Portret podwójny, Kraków 2014.
Śnieg-Czaplewska Liliana, Bex@. Korespondencja mailowa ze Zdzisławem 

Beksińskim, Warszawa 2005.
Weiss Wiesław, Tomek Beksiński. Portret prawdziwy, Poznań 2016.
Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego Lewczyńskiego, oprac. Olga Ptak, 

Gliwice 2014.
Filmy o Zdzisławie Beksińskim
Beksińscy. Album wideofoniczny, reż. Marcin Borchardt, Polska 2017.
Ostatnia rodzina, reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016. 
Pars Pro Toto, reż. Katarzyna Łęcka, Polska 2017.



103

Streszczenie
Tekst podejmuje próbę rekapitulacji popularności mitu Zdzisława Beksińskiego 
oraz sposobów jego obecności we współczesnym społeczeństwie, kulturze oraz 
sztuce. Analizując obrazy Beksińskiego wykorzystane na okładkach powieści 
George’a Orwella, Kurta Vonneguta oraz Adama Wiśniewskiego-Snerga, 
poddaje interpretacji oraz podejmuje próbę poszerzenia sposobu rozumienia 
artysty nie tylko jako twórcy obrazów (i opowiadań!) fantastycznych, ale 
przede wszystkim odwołującego się do dyskursu dystopii. 
Słowa kluczowe: Zdzisław Beksiński, George Orwell, Adam Wiśniewski 
Snerg, Kurt Vonnegut, dystopia, wizualność, antyutopia

Summary
Zdzisław Beksiński’s (Non)Attendance  
Author’s and Artwork’s Intentions As Paradox
The aim of this article is to recapitulate the popular myth concerning 
Zdzisław Beksiński’s presence within contemporary Polish society, culture 
and art field. Examining novels by George Orwell, Kurt Vonnegut and Adam 
Wiśniewski-Snerg which featured Beksiński’s artworks as covers, the article 
draws a conclusion that Beksiński was a painter (and an author!) of not 
only fantastical but also dystopian works. 
Key words: Zdzisław Beksiński, George Orwell, Adam Wiśniewski Snerg, 
Kurt Vonnegut, dystopia, visual studies

Paulina Woźny dos Santos

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 103–117

badaczka niezależna

Sztuką jest być artystą 
Mitologia i misja artysty  
na przykładzie krakowskiej grupy Wprost 

W historycznej perspektywie bycie artystą wiązało się z przywilejami. 
Było widziane w kategoriach talentu łączonego z powołaniem, a nie 
profesji. W antyku wierzono, że „z jednej prostej linii, którą nakreślił 
Apelles, zaraz odgadł Protogenes rękę mistrza”1. Silnie oddziaływał 
sięgający korzeniami renesansowych Włoch mit artysty-geniusza. 
Zadaniem artystów czynnych w epoce odrodzenia było możliwie naj-
wierniejsze oddanie natury. W XIX wieku (romantyzm) rozwinięto tę 
ideę i przyznano artyście prawo do wolności od społecznych ograniczeń, 
dostrzeżono także jego indywidualność (niepowtarzalność)2. Artysta 
romantyczny miał również za zadanie służyć „Duchowi [Dziejów] 
w prowadzeniu ludzkości ze stanu tyrani, ku wolności, ku emancypa-
cji”3. Andrzej Osęka, omawiając mitologie artysty, podkreślił różnicę 
między artystą renesansowym a romantycznym, charakteryzując tego 
pierwszego jako świadomego swojej odpowiedzialności za to, co tworzy, 

 1 Andrzej Osęka, Mitologie artysty, Warszawa 1978, s. 28. Pliniusz Starszy o Apel-
lesie wypowiedział słowa: „Nulla dies sem linea”, które Adam Hoffmann, 
nauczyciel i przyjaciel wprostowców polecał wpisywać na pierwszej stronie 
szkicowników.

 2 Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i po-
lityka, Warszawa 2014, s. 16.

 3 Maciej Mazurek, Koniec świata artystów?, [w:] idem, O sztuce. Krytyka, teoria, 
rozmowy, Poznań 2017, s. 199.
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skupionego na poznawaniu natury i otoczenia. Artysta romantyczny 
miał być natomiast skupiony na ustaleniu, jakie miejsce zajmuje on 
sam w świecie, na mówieniu o sobie – gdy artysta „zaczyna od »ja«, 
nieustannie obnaża się, ujawnia”4. Koniecznym komponentem mitologii 
artysty było w tamtej epoce odczuwanie cierpienia – jako cena geniu-
szu. Prototyp cierpiącej jednostki stanowił Werter, bohater utworu 
Johanna Wolfganga von Goethego. Warto dodać, że w potocznym 
rozumieniu tej kwestii życie dawnych mistrzów oscylowało gdzieś 
pomiędzy tworzeniem wielkiej sztuki a „głębią ludzkiego upadku”5. 
Artyści – jako wybrańcy losu – mieli odczuwać silniej zarówno na-
miętności, jak i ból, a jednocześnie potrafili żyć pełnią życia. George 
Byron napisał słowa, które z powodzeniem można odnieść do takich 
jednostek: „Wielkim celem życia jest doznanie – czuć, że istniejemy, 
choć nawet w bólu”6. Twórców sztuki postrzegano w kategoriach 
proroków, myślicieli, kapłanów, nauczycieli, czyli niemal bogów. 
Sami artyści utożsamiali się niejednokrotnie z nadaną im rolą, by 
po jakimś czasie (zwykle po zakończonej fazie młodzieńczego buntu) 
próbować się z niej wyzwolić. Osoba artysty stała się mitem, który 
zarazem pracował 

na uzasadnienie i prawomocność tego mitu, o czym zaświadcza hi-
storia sztuki. Dzisiaj siłę tego mitu […] [umacnia] obietnica, którą 
stwarza przemysł artystyczny: że z każdego śmiertelnika może zrobić 
van Gogha7.

Z postrzeganiem artysty jako nadzwyczajnej jednostki rozprawić 
się próbował dopiero postmodernizm ze swoim egalitarnym widzeniem 
sztuki i uznaniem, że każdy może być artystą. 

Badaniami nad fenomenem twórczości plastycznej i talentu zain-
teresowali się w XX wieku psycholodzy – sztuka przestała stanowić 
wyłącznie domenę badań specjalizujących się w niej historyków. 
Stanisław Leon Popek, analizując studia przypadków największych 
mistrzów (między innymi Fidiasza, Leonarda da Vinci, Albrechta Düre-
ra), wysunął tezę, że najważniejszym komponentem warunkującym 

 4 Andrzej Osęka, op. cit., s. 70.
 5 Ibidem, s. 14.
 6 Za: ibidem, s. 65.
 7 Maciej Mazurek, op. cit., s. 200‒201.

twórczość plastyczną jest wysoki poziom intelektualny jednostki8. 
Analizy psychologów nie potwierdziły korelacji między zaburzeniami 
psychicznymi a zdolnościami artystycznymi, tym samym podważono 
popularne przekonanie, że artysta, by tworzyć, potrzebuje pierwiastka 
szaleństwa (tym tłumaczono chociażby wyjątkowość sztuki Vincenta 
van Gogha)9. Na tej podstawie od artystów można zatem wymagać 
więcej niż od innych śmiertelników: ich ponadprzeciętna inteligen-
cja oraz talent sprawiać powinny, że zaprezentują ciekawą formę 
ważnego przekazu. 

Natomiast w XX wieku pojęcie sztuki oddzieliło się od kategorii 
piękna, bowiem „Twórca coraz mniej przedstawia, a bardziej wy-
raża, przyjmując za podstawę niektóre atrybuty twórczości, takie 
jak: nowość, oryginalność, generatywność (przy wyraźnym odrzuce-
niu społecznej akceptacji)”10. W Polsce postrzeganie artysty uległo 
zmianie po drugiej wojnie światowej, gdy do władzy doszła partia 
komunistyczna. Sytuacja artystów w latach 70. XX wieku – według 
Osęki – była bardzo trudna11. Twórcy w tamtym okresie zmuszeni 
byli do większego skupienia się na sprawach przyziemnych (starania 
o pracownie, katalogi, materiały plastyczne) niż na twórczości per se. 
W okresie PRL-u rzadko powstawały również manifesty artystyczne. 
Postawy artystów były bardzo sprzeczne – pozwalali sobie na nieod-
powiedzialność i zarazem chcieli być zaangażowani, czuli się ludźmi, 
„których wola jest prawem, a jednocześnie mówili o kształtowaniu 
świata według zasad logiki matematycznej”12.

Zakładając, że społeczeństwo potrzebuje sztuki (choćby z uwagi 
na jej użyteczny charakter), warto się zastanowić, czy społeczeństwo 
potrzebuje samych artystów13. Odnosząc się do kwestii, co twórcy mogą 
i powinni dać społeczeństwu, Zbylut Grzywacz mówił w 1972 roku, 
że od plastyków oczekuje się przede wszystkim zdobienia otoczenia 
człowieka (zadanie rozumiane przez niego jako „walka ze szmirą 

 8 Por. Stanisław Leon Popek, Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010, s. 95.
 9 Na powiązanie geniuszu z szaleństwem wskazywał na przykład Cesare Lom-

broso w pracy Geniusz i obłąkanie (pierwsze wydanie 1864, w Polsce 1887).
 10 Stanisław Leon Popek, op. cit., s. 27‒28.
 11 Por. Andrzej Osęka, op. cit., s. 179.
 12 Ibidem.
 13 Por. ibidem, s. 181.
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artystyczną”14). Artysta w tym samym wystąpieniu skrytykował 
również przypinanie łatki artysty zaangażowanego, twierdząc, że do-
puszczalny przez władze sposób angażowania się artystów (skupiony 
wokół zagrzewania do wysiłku i ciężkiej pracy) jest w zasadzie kolejną 
formą „umajania życia społeczeństwu […] [poprzez użycie] ładnych 
i dekoracyjnych haseł”15. Sztuka miała być kolejnym narzędziem 
indoktrynowania odbiorców. Grzywacz sprzeciwił się również postu-
lowanemu przez niektórych kolegów ze Związku Polskich Artystów 
Plastyków przyznawaniu społeczeństwu ważniejszej roli niż twórcom; 
uważał, że między społeczeństwem a artystą nie ma (i nie powinno 
być) żadnego podziału. W wersji idealnej artysta tworzący w trudnych 
czasach PRL-u miał być społecznikiem i moralistą. Niewielu było 
jednak twórców chętnych podjąć się tego zadania. Wielu artystów  
(np. II Grupa Krakowska, której członkami byli tacy nestorzy pol-
skiej sztuki powojennej jak: Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Jerzy  
Nowosielski, Jonasz Stern) współpracowało z władzą w zamian za 
przywileje (przydzielenie pracowni, zgodę na wystawy i publikacje 
katalogów). Inni dystansowali się wobec spraw politycznych. Popular-
ne wtedy w polskiej sztuce były taszyzm (jego przedstawicielami byli  
Tadeusz Kantor, Alfred Lenica i Tadeusz Dominik) – sztuka pozbawiona 
treści ideowych i moralnych oraz koloryzm – skupiony na budowaniu 
form malarskich przy pomocy barw. Kolorystami byli między innymi 
Józef Pankiewicz, Wacław Taranczewski i Emil Krcha16. Byli również 
tacy artyści, przez krytyków nazywani „zaangażowanymi”, którzy 
nie bali się pokazywać rzeczywistości, w której żyli (kolejek po mię-
so, przemocy ze strony służb mundurowych, szarych i zaniedbanych 
ulic polskich miast), i dlatego popadali w konflikt z władzą. Takimi 
artystami byli Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Leszek Sobocki 
i Jacek Waltoś, wspólnie organizujący w latach 1966‒1986 wystawy 
pod hasłem „Wprost”. Warto zaznaczyć, iż mimo że dla uproszczenia 

 14 Zbylut Grzywacz, Co twórcy mogą i powinni dać społeczeństwu?, [w:] idem, 
Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce, oprac. Tadeusz Nyczek, Kraków 2009, 
s. 126. Tekst jest zapisem wystąpienia artysty na XIII Walnym Zjeździe Delegatów 
Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu w kwietniu 1972 roku.

 15 Ibidem, s. 127.
 16 W jego pracowni na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1958‒1962 

studiowali Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz i Leszek Sobocki.

przyjęło się mówić o nich jako o „grupie Wprost”, formalnie grupą 
artystyczną nie byli, nigdy się jako grupa nie zarejestrowali, by i tym 
niedopełnieniem formalności wyrazić swój sprzeciw wobec władzy. 
Świadomie także zrezygnowali z możliwych przywilejów towarzy-
szących rejestracji. 

Na ich sztuce odcisnęły piętno wydarzenia marcowe. Po atakach 
na studentów „trudno się było łudzić co do dobrych intencji ustroju; 
wprostowcy […] byli już przygotowani, by porzucić język ezopowy 
i zabrać głos wprost także w sprawach publicznych. […] podjęli wy-
zwanie tak wspaniale sformułowane przez Alberta Camusa w jego 
mowie noblowskiej z 1957 roku: jeśli płyniesz w galerze niewolników, 
wiosłuj z nimi, zamiast opiewać księżyc”17. W ślad za myślą Juliana 
Kornhausera i Adama Zagajewskiego zadaniem artystów żyjących 
w latach 70. ubiegłego wieku było „Dawać świadectwo […], »ocalać 
od zapomnienia«, to znaczy wydźwignąć do wyżyn kultury przeżycia 
człowieka żyjącego w świecie. »Ocalić od zapomnienia«, to zarazem 
ocalić od zniszczenia, od dehumanizacji”18. Wprostowcy właśnie 
w takich kategoriach widzieli swoją misję artystyczną. W swój mak-
nifest opublikowany w katalogu 1. wystawy, a rozwinięty w katalogu 
wystawy 6., wpisali programowy powrót do sztuki przedstawiającej 
oraz wyrażanie możliwie bezpośrednio treści własnych przeżyć – 
w nadziei, że okażą się bliskie każdemu19. Chcieli, by ich sztuka była 
blisko ludzi. Krytycy określali ich różnie: jako „outsiderów Nowej 
Figuracji”20, albo mniej pochlebnie – barbarzyńców w ogrodzie sztuki; 
podejrzewani byli niejednokrotnie o flirt z władzą.

Urząd Cenzorski (właściwie Główny Urząd Kontroli Prasy, Publi-
kacji i Widowisk) nie odpuszczał wprostowcom. Z wystawy 9. (1972) 
zdjęto Zarastanie Waltosia – obraz na poły abstrakcyjny, przedsta-
wiający pochłanianie przez zieleń napisu „Arbeit macht frei”. Jak 

 17 Tadeusz Nyczek, Niepokonani, [w:] Wprost 1966‒1986 [katalog wystawy], 
red. Anna Król, Jacek Waltoś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha, 
Kraków 2016, s. 38.

 18 Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974, 
s. 140.

 19 Por. 6. wystawa Wprost [katalog wystawy], BWA Zakopane, 1969, s. 1.
 20 Tadeusz Nyczek, Paradoksy grupy „Wprost” [1979], [w:] Świat przedstawiony? 

O grupie „Wprost”, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lublin 2006, s. 71.
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zauważył Marek Maksymczak pokazanie tej pracy na wystawie 
zbiegło się w czasie z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych mię-
dzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec 
i mogłoby negatywnie rzutować na zbliżenie obu państw21. W 1976 
roku, kilka dni po wernisażu zamknięto wystawę Bieniasza w war-
szawskiej Kordegardzie. Artysta pokazał na niej rysunki i tempery 
dokumentujące trud życia codziennego na Górnym Śląsku (cykl 
Portret miasta). Gdy trwały przygotowania do wystawy w szwedzkim 
Lundzie (1976) – wprostowcy jako jedyni artyści z kraju socjalistycz-
nego dostali propozycję organizacji wystawy zagranicznej – władza 
odmówiła wydania paszportów Sobockiemu i Grzywaczowi (Bieniasz 
i Waltoś solidaryzując się z kolegami odmówili wyjazdu). Organiza-
torów szwedzkiej wystawy poinformowano oficjalnie, że przyczyną 
odwołania przyjazdu jest choroba artystów (nieoficjalnie przekazano 
im informację o rzeczywistych powodach, taka też wersja została 
opublikowana w prasie szwedzkiej). 

Artyści anagażowali się w walkę z władzą i poprzez sztukę, i prywata-
nie, w konsekwencji czego w stanie wojennym Bieniasz (autor bodaj 
najbardziej znanego wiersza tego czasu, Idą Pancry na Wujek, który 
do obiegu wszedł jako wiersz anonimowego autora i jako taki dostał 
nagrodę „Solidarności”) musiał się przez jakiś czas ukrywać. Grzywacz 
był jedną z pierwszych osób internowanych w stanie wojennym. Dwa 
tygodnie spędził w więzieniu w Nowym Wiśniczu. Po jego opuszczeniu 
namalował cykl obrazów Rekolekcje wiśnickie dokumentujący te wy-
darzenia. O zainteresowaniu wywrotową działalnością wprostowców 
świadczy także prowadzona przez Służbę Bezpieczeństwa od 1976 
roku Sprawa Operacyjnego Sprawdzania „Filantropia”22.

Pierwszym wystawom towarzyszył młodzieńczy zapał i bunt („czło-
wiek musi się buntować aby być”23), który w przypadku wprostowców 

 21 Por. Marek Maksymczak, Sztuka, która się wtrąca. O krytycznej postawie i sztuce 
grupy Wprost, [w:] Wprost 1966‒1986, s. 51.

 22 Por. Krystyna Samsonowska, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Filantro-
pia”, [w:] Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba 
Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945–1990, red. Filip Musiał, Michał Wenklar, 
Kraków 2009.

 23 Albert Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. Waleria Szydłowska, [w:] Waleria 
Szydłowska, Camus, Warszawa 2002, s. 142.

wynikał z ich postawy wobec świata i samych siebie (prymat prawdy 
względem piękna u Grzywacza) i najpełniej wyrażał się w twórczości. 
Sztuka była ich życiem i (zwłaszcza w przypadku Grzywacza i Wal-
tosia) stała na pierwszym miejscu. Bieniasz przyznał otwarcie, że 
dla niego ważniejsza od sztuki była rodzina, której musiał zapewnić 
byt24. Wraz z kolejnymi wystawami akcent coraz bardziej przesuwał 
się z tematów interwencyjnych na emocje i prywatne doświadczenia 
artystów. Pojawiło się poczucie niezrozumienia. Artyści z właściwą dla 
młodego wieku energią zaangażowali się w swoją działalność całkowicie. 
Wierzyli, że ich sztuka może coś zmienić. Byli nastawieni na dialog 
z odbiorcą, ale ich sztuka nie była prosta, wymagała intelektualnego 
przygotowania, bez którego trudną ją było zrozumieć. Wprostowcy 
widzieli swoją twórczość w kategoriach apelu do intelektualistów 
niezwiązanych zawodowo ze sztuką. Zapewne z braku zrozumienia 
wyniknął brak chęci widzów do dyskusji, interakcji z artystami. Pra-
gnienie nawiązania żywego kontaktu z widzem kończyło się coraz 
większym rozczarowaniem artystów wraz z kolejnymi wystawami. 
Tadeusz Nyczek ubolewał, że 

wbrew intencjom i realizacjom, wbrew dziełom tak otwartym na co-
dzienność, współczesność, na dialog społeczny, kontakt międzyludzki, 
samopoczucie samych artystów staje się coraz gorsze. Jakby zyskiwali 
poczucie, że rozeszły się drogi nadziei i spełnień. Jakby oni sobie, 
a ludzie sobie. Nie pomogły spotkania, rozmowy, obrazy, montaże, 
rzeźby, narażanie się środowisku, utrwalanie tematów rzekomo tak 
obchodzących wszystkich25.

W zeszytach wystaw pojawiają się komentarze pozytywne („Naresz-
cie prawdziwa manifestacja przeżywania świata”26), ale nie brakuje 
także uwag krzywdzących dla artystów, które można sprowadzić do 
stwierdzenia: „To nie jest sztuka, ja też tak potrafię!”. Wprostowców 
nazwano „maluczkimi duchowo” w tych pięknych czasach, w któ-
rym dane im było żyć27. Niewiele łaskawsze uwagi notowali koledzy  

 24 Rozmowa z Maciejem Bieniaszem, Koszyce, 26.09.2013, nagranie w archiwum 
autorki.

 25 Tadeusz Nyczek, Paradoksy grupy „Wprost”…, s. 61.
 26 Zeszyt towarzyszący 2. wystawie, archiwum Jacka Waltosia.
 27 Por. zeszyt towarzyszący 7. wystawie, archiwum Jacka Waltosia.
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po fachu. Bieniaszowi przykładowo zarzucali braki warsztatowe 
(nieumiejętne stosowanie zestawów kolorystycznych), a Sobockiemu 
sugerowali, by wstąpił do partii twierdząc, że ze swoimi wcierkami 
idealnie by się w niej odnalazł28. Wprostowcy nie uniknęli naprawdę 
ostrej krytyki ze strony środowiska plastycznego: 

Zarzucano im antyestetyzm, antymalarskość, antyawangardyzm, 
niechlujstwo formy, doktrynalność, martyrologię, turpizm. […] Śro-
dowisko drażniła też ich eurydycja malarska29.

W katalogu 9. wystawy (1972) Grzywacz przyrównał działalność 
Wprost do gimnastyki w cyrku, mechanicznego i czasem bezreflek-
syjnego wykonywania czynności, których oczekuje publiczność30. 
16. wystawa (1980), na której pokazano Portret miasta Bieniasza, 
Opuszczoną Grzywacza, wybrane Autoportrety Sobockiego i Pietę 
w trójnasób Waltosia, spotkała się z kiepskim przyjęciem krytyki. 
Miażdżące dla wprostowców były zwłaszcza słowa Mirosława Rataj-
czaka, który manifest nazwał młodzieńczą mistyfikacją artystyczną, 
a pracom zarzucał pouczający charakter i banalność w doborze te-
matów31. Waltoś wspominał tę krytykę jako ostatnią czarę goryczy, 
która zakończyła ich zapał do wspólnych wystaw32. W 1982 roku na 
rynku pojawił się pierwszy numer tygodnika „Wprost”, co artyści 
odebrali jako nóż wbity w plecy. Proreżimowy konstrukt (musiano 
przecież wydać zgodę na jego ukazanie się) zabrał im nazwę (do której 
formalnie nie mieli prawa)33. W stanie wojennym więcej artystów od-
woływało się w swojej sztuce do rzeczywistości społeczno-politycznej. 
Efekty prezentowano na wystawach przykościelnych. Wprostowcy 

 28 Por. Zeszyt towarzyszący 2. wystawie, archiwum Jacka Waltosia. Wcierka – 
technika, w której powstawały portety ważnych notabli partyjnych wieszane 
na budynkach i noszone w pochodach; w tej technice Sobocki wykonał 
pracę Idol (1966) prezentowaną na wystawach Wprost.

 29 Tadeusz Boruta, Niepokorny ogrodnik sztuki [2004], [w:] Świat przedstawiony?… s. 174.
 30 Por. 9. wystawa Wprost [katalog wystawy], BWA Nowy Sącz, [Nowy Sącz] 1972, s. 1.
 31 Por. Mirosław Ratajczak, [16. wystawa grupy Wprost] [1980], [w:] Świat 

przedstawiony?…, s. 291‒293.
 32 Rozmowa z Jackiem Waltosiem, Kraków, 21.05.2013, nagranie w archiwum autorki.
 33 Por. Agnieszka Gralińska-Toborek, Wycieczka do obozu wroga, rozmowa ze 

Zbylutem Grzywaczem [on-line:] http://www.tygielkultury.eu/10_12_2001/
aktual/24ram.htm [dostęp: 25.08.2012].

brali udział w wystawach organizowanych w krużgankach kościo-
ła dominikanów w Krakowie (Bieniasz uczestniczył w wystawach 
przykościelnych w Katowicach). Kultura niezależna lat 80. XX wieku 
widziała w artystach nadzieję dla społeczeństwa. W 1990 roku war-
szawska galeria Zachęta otworzyła wystawę (później przeniesioną 
do Muzeum Narodowego w Krakowie) pod znamiennym tytułem 
Coż po artyście w czasie marnym? Tadeusz Boruta, kurator wystawy, 
podejmując próbę odpowiedzi na to pytanie stwierdził, że „Artysta 
czasu marnego, wbrew rozsądkowi świata, kierowany jakąś absur-
dalną wiarą, stara się ocalić coś, co jemu samemu umyka a co mimo 
swej ulotności go konstytuuje – obraz własnego człowieczeństwa”34. 
W odpowiedzi na szeroko obecny relatywizm wartości artysta musiał 
zdefiniować swoją postawę wobec świata i ludzi. Gdy spodziewano się, 
że wprostowcy w tym trudnym czasie poprowadzą innych artystów 
jako doświadczeni przewodnicy, oni postanowili się wycofać. Wtedy, 
gdy – jak mówili – rzeczywistość była bardziej wprost niż oni sami35, 
zrezygnowali ze wspólnych wystaw, a w przypadku Grzywacza nawet 
z twórczości w ogóle (artysta skupił się przez jakiś czas jedynie na 
kolekcjonowaniu minerałów i przestał malować). 

Andrzej Osęka, krytyk towarzyszący wprostowcom, w swojej pu-
blikacji na temat figury i znaczenia artysty zauważył, że „Paradoks 
sztuki widzi się w tym, że osoba artysty nie ma […] najmniejszego 
znaczenia. […] Sztuka nie wymaga, by artysta dobrze postępował, 
lecz by tworzył dobre dzieło”36. Wprostowcy nieczęsto wypowiadali 
się na temat roli artysty we współczesnym im świecie. Nie podawali 
jednoznacznych definicji, kim jest artysta, ani czy sami siebie za ar-
tystów uważają. Jedynie Bieniasz przyznał, że nie myśli o sobie jako 
o artyście, a jedynie jako o rzemieślniku; różnicę między obydwoma 
doprecyzował mówiąc, że „rzemieślnikiem się jest, a artystą się by-
wa”37. Z tego powodu prace zawsze (za jednym wyjątkiem) sygnował 
na odwrocie. Sobocki inaczej – skoncentrowany jest wokół samego 

 34 Tadeusz Boruta, [Wydarzenia lat osiemdziesiątych…], [w:] Cóż po artyście 
w czasie marnym? Sztuka niezależna lat 80. [katalog wystawy], red. Tadeusz 
Boruta, Galeria Zachęta, Warszawa 1990, s. 4. 

 35 Rozmowa z Jackiem Waltosiem, Kraków, 21.05.2013, nagranie w archiwum autorki.
 36 Andrzej Osęka, op, cit., s. 5‒6.
 37 Rozmowa z Maciejem Bieniaszem, Koszyce, 26.09.2013, nagranie w archiwum autorki.
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siebie w całej twórczości, posądzany o narcyzm i megalomanię, swo-
im całym dorobkiem zdaje się mówić: „Artysta to ja”, ale gdy głębiej 
się przyjrzeć jego pracom, to raczej zamiast spodziewanego w nich 
półboga widzimy figurę człowieka, z ułomnościami, widocznym na 
ciele upływem czasu, cierpieniem. W 1999 roku Sobocki odniósł się 
do posądzeń o megalomanię, pisząc: 

Mówię swoim głosem, we własnym imieniu, skoro już wiem i potrafię 
odróżnić dobro od zła, wyjaśniam drugim te kategorie, malując obrazki. 
Potrafię wywołać rzeczywistość minioną, wzorując się na kształtach, 
barwie, świetle. Te umiejętności pozwalają mi odtworzyć, unaocznić 
zdarzenia, przeżycia i przedstawić innym pod rozwagę. Sam także 
zażywam oczyszczającej kąpieli zwanej katharsis38.

Sobocki przyznał po latach, że jest mu wstyd, że wprostowcy, 
reprezentując bogoojczyźniane zachowania, wpisali się w konwen-
cję dziewiętnastowiecznej sztuki historycznej. Sam malował siebie 
chętnie jako tradycyjnego Sarmatę. Przed jego obrazem Polak ’78 na 
wystawie Polaków portret własny w Muzeum Narodowym w Krako-
wie (1979), jak sam wspominał z konsternacją, klękali i modlili się 
odwiedzający muzeum, czasem nawet zostawiając kwiaty. Obraz 
został namalowany na zamówienie Marka Rostworowskiego, kustosza 
Muzeum Czartoryskich i kuratora tej pamiętnej wystawy. W roku 
1978, kiedy Karol Wojtyła został wybrany nowym papieżem, dostęp 
do mediów w Polsce był utrudniony. Dlatego, jak tłumaczył artysta39, 
portret papieża jest bardziej duchowy niż ukazujący cielesne podo-
bieństwo. Nie da się jednak ukryć, że fizycznie mężczyzna z portretu 
przypomina bardziej samego Sobockiego niż Wojtyłę.

Grzywacz niczym trybun ludowy przemawiał niejednokrotnie 
w imieniu artystów i w obronie wolności artystycznej. Za obowiąa-
zek artysty uważał rysowanie, rozumiejąc je jako „obrysowywanie 
świata, oddzielanie jego elementów [zamiast] zacierania »malara-
skiego«”40. Grzywacz przesiąknięty był naukami Adama Hoffmanna, 
nauczyciela i przyjaciela wprostowców, który zalecał uczniom brać 

 38 Leszek Sobocki, Fajrant II, 1999, archiwum Leszka Sobockiego.
 39 Rozmowa z Leszkiem Sobockim, Kraków, 17.05.2013, nagranie w archiwum autorki.
 40 Zbylut Grzywacz, Druga strona rzeki [1996], [w:] Czapski i krytycy. Antologia tek-

stów, oprac. Małgorzta Kitowska-Łysiak, Magdalena Ujma, Lublin 1996, s. 459. 

odpowiedzialność za tworzoną przez nich sztukę. Grzywacz za swoim 
mistrzem powtarzał studentom:

już dziś pracujesz na swoją wystawę pośmiertną. To, co malujesz, ma 
być ważne i prawdziwe, bo to jest coś, co po Tobie zostanie”41.

Motyw non omnis moriar wpisuje się w takie podejście, wynika 
jednak nie ze świadomości śmiertelności, ale z poczucia odpowiedziale-
ności za własną twórczość. Grzywacz podkreślał, że powszechnym 
przekonaniem literatów od czasów Alberta Camusa była świadomość, 
że sztuka ma czemuś służyć, a 

artysta nie ma się wozić w łódce i oglądać widoczki, tylko wiosłować 
z innymi. Więc wiosłowaliśmy. A teraz już się trochę wożę…42

Grzywacza u wielu artystów irytował brak pokory, przyjmowanie 
póz. Zarzucał taką postawę zwłaszcza kapistom. Nie podobało mu 
się zdanie wypowiedziane przez Hannę Rudzką-Cybisową, że nie 
przerwała pracy w trakcie bombardowania43. Skomentował to, pisząc: 

takich rzeczy się nie mówi, bo to jest stawianie siebie ponad, jako 
bohatera oddanego sztuce. Wstyd by mi było napisać, że jestem takim 
artystą – że wobec bombardowania maluję brzoskwinie44.

Według Waltosia „artysta to ktoś, kto myśli i odczuwa za pomocą 
przetwarzania świata w formę”45, dlatego właśnie podkreślał ko-
nieczność oglądania się w swojej sztuce na poprzedników. Ubolewał, 
że młodzi artyści odnoszą się do dawnych twórców nieprzychylnie: 

Artysta […] nie może odwrócić oczu i serca od rzeczywistości, w której 
żyje. Być może, skazuje się na rozdarcie pomiędzy czystymi kryteriami 
sztuki a poczuciem służebności wobec społeczeństwa. Ta sprzeczność, 
to rozdarcie musi znamionować artystę. […] Odkrycie tradycji, nawet 
pełnej sprzeczności, daje artyście współczesnemu mocniejsze poczucie 

 41 Rekonstrukcja wypowiedzi Grzywacza według Joanny Bonieckiej, na podsta-
wie rozmowy z nią, 16.04.2018.

 42 Zbylut Grzywacz, Druga strona rzek, s. 461.
 43 Ibidem, s. 460.
 44 Ibidem.
 45 Nawojka Cieślińska, Album podręczny [1985], archiwum Jacka Waltosia.
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własnej tożsamości46.

Waltoś namalował w roku 1973 Śmierć Caravaggia, obraz, który 
mógłby stanowić metaforę losu artysty – jego udrękę do granic męczeń-
stwa. Do postaci martwego mistrza barokowego tenebryzmu pozował 
mu (jak zwykle nagi) Sobocki. Tło pozostało niedopracowane, jakby 
artysta celowo nie chciał umieszczać tej sceny w konkretnym miejscu. 
Całość utrzymana jest w tonach ciepłego ugru, z którymi kontrastuje 
tylko niewielka plama błękitu w prawej dolnej części obrazu. Jedynie 
ona osadza scenę na brzegu morza, czyli tam, gdzie możliwe, że zmarł 
Caravaggio47. Śmierci artysty (nie wiadomo, czy widzimy tutaj agonię, 
czy już martwe ciało) towarzyszy trzech świadków – z czego tylko 
jeden podejmuje jakikolwiek trud wyciągając Caravaggia z wody. 
Mężczyźnie przyglądającemu się ciału artysty Waltoś nadał rysy 
samego Caravaggia. Tylko jego twarz wyraża współczucie dla losu 
martwego nieszczęśnika. Waltoś wydaje się poprzez ten obraz mót-
wić, że artysta pozostaje samotny, niezrozumiany, a jedyną pociechą 
pozostaje to, że owo niezrozumienie jest ogniwem łączącym twórców. 
Powraca tym samym do motywu artysty cierpiącego. 

Pytanie, kim jest artysta, jest tak samo fundamentalne jak pytanie, 
czym jest sztuka – i tak samo trudno na nie odpowiedzieć. Omówienie 
ewolucji rozumienia kategorii artysty na przykładzie grupy Wprost 
pokazuje, że artyści, którzy nawet początkowo, w okresie młodości, 
identyfikują się z mitem, z czasem próbują go odrzucić. Jego miej-
sce zajmuje poczucie misji (o „misyjno-kronikarskim” charakterze 
twórczości grupy Wprost mówił Bieniasz48), które w wieku dojrzałym 
zostaje zastąpione poczuciem wolności i chęcią opowiadania na wła-
sne potrzeby przy użyciu medium Kontakt ze sztuką wprostowców 
nasuwa pytania: czy powinniśmy podziwiać artystę czy jego dzieło? 

 46 Jacek Waltoś, Wypowiedź z okazji przewodu I stopnia, Kraków 1976, archiwum 
Jacka Waltosia.

 47 Okoliczności śmierci Caravaggia pozostają niewyjaśnione, artysta zmarł 
w 1610 roku, a Waltoś w swoim obrazie nawiązuje do jednej z hipotez – że 
artysta zmarł w trakcie powrotu łodzią do Rzymu. Taką wersję przedstawił  
m.in. Gilles Lambert (Caravaggio. 1571‒1610, przeł. Edyta Tomczyk, Warszawa 
2005, s. 89‒90).

 48 Rozmowa z Maciejem Bieniaszem, Koszyce, 26.09.2013, nagranie w archiwum 
autorki.

Czemu artyści zasługujący na uznanie często pozostają zapomniani? 
Wprostowcy jako nestorzy polskiej sztuki krytycznej i interwencyjnej 
z całą pewnością zasługują na miejsce w historii sztuki polskiej.
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Streszczenie
Pojmowanie kategorii artysty zmieniało się w perspektywie historycznej, 
twórców sztuki postrzegano w kategoriach proroków, myślicieli, kapłanów, 
nauczycieli. Specyficzną kategorię stanowili artyści zaangażowani, którzy za 
pomocą swojej sztuki chcieli wypowiadać się na tematy społecznie aktualne 
i ważne. Do takich należą artyści krakowskiej grupy Wprost, czynni twór-
czo od połowy lat 60. XX wieku. Artykuł analizuje ich wybrane działania, 
kładąc szczególny nacisk na konflikt z władzami Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, w który artyści, stawiając sobie za cel dialog z odbiorcą, niejed-
nokrotnie popadali. 
Słowa kluczowe: grupa Wprost, artysta renesansowy, artysta romantyczny, 
artysta zaangażowany, mit, misja 

Summary
It Is an Art To Be an Artist. Mythology and Mission of 
the Artist on the Example of the Wprost Group
The perception of the person and the role of the artist has been changing 
in a historical perspective. Artists were seen as prophets, thinkers, priests 
and teachers. Artists socially involved, the ones who wanted to express 
opinions about socially valid and important topics through their works, 
were a specific category. This was the case for the artists from the Wprost 
group. They had been active since the mid-1960s. The article examines 
their selected works and emphasises their attempts at a dialogue with the 
recipients of their art because of which they often came into conflict with 
the authorities of Polish People’s Republic.
Key words: Wprost group, Renaissance artist, artist of Romanticism, artist 
socially involved, myth, mission
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Julia Lizurek

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 119–132

Uniwersytet Jagielloński

Artysta? Obecny! Artysta wobec (wyobrażonej) 
wspólnoty

1993‒2013 – to lata pracy Adama Ziajskiego, pomysłodawcy i założy-
ciela Centrum Rezydencji Artystycznej – Scena Robocza w Poznaniu, 
z Teatrem Strefa Ciszy. W tym czasie powstało blisko trzydzieści 
wydarzeń teatralnych: spektakli, happeningów, akcji ulicznych. Po 
20 latach intensywnej pracy doszło jednak do transformacji Strefy 
Ciszy – pojawiła się Scena Robocza. Kim jednak stał się dotychcza-
sowy lider grupy, Ziajski? 

Piotr Dobrowolski, opisując pięcioletnią historię miejsca (przede 
wszystkim w formie wywiadów z pracującymi tam artystami), wspo-
mina o początkowych trudnościach związanych z brakiem akceptacji 
i zrozumienia dla „koncepcji organizacyjnej” Ziajskiego. Broni jej jed-
nak, obrazując Scenę Roboczą jako przestrzeń ścierania się różnych 
wizji sztuki i rzeczywistości, wykorzystującą potencjał poznańskich 
grup offowych1. 

Istotnym tropem prowadzącym do zbadania kwestii wspomnianych 
potencjału i koncepcji organizacyjnej wydaje się sformułowana przez 
Chantal Mouffe teoria sztuki agonistycznej, ujmująca sztukę jako 
przestrzeń dialogu i miejsce dla zaistnienia twórczych konfliktów. 
Według badaczki politycznym zadaniem artystów jest uwidacznianie 

 1 Por. Piotr Dobrowolski, Wolność, równość, teatr. Pięć lat Sceny Roboczej, 
Poznań 2017.

KrystianLupa
Adam Ziajski
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istniejących w społeczeństwie konfliktów, wytwarzanie relacji i potrzeb 
społecznych oraz wskazywanie alternatywnych wartości w procesie 
dialogu2. Czy jednak celem Ziajskiego jest aktywizacja społeczeństwa 
służąca podniesieniu świadomości społecznej jego członków? 

Pierwszym projektem Ziajskiego po trzyletniej przerwie od reżyse-
rowania jest Nie mów nikomu3 – przedstawienie o, jak określa reżyser, 
kryzysie językowej wspólnoty. W opisie spektaklu pisze:

Mam nieodparte wrażenie, że używanie słów i ich znaczeń z coraz 
większą intensywnością staje się narzędziem zbiorowej konfronta-
cji, walki wszystkich ze wszystkimi. Nie budujemy przestrzeni do 
spotkania w dialogu, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Daliśmy 
przyzwolenie na życie w świecie budowanym ze strachu i uprzedzeń, 
w świecie, w którym zawłaszczanie języka realizuje się w fakcie od-
bierania innym prawa do głosu. Do realizacji spektaklu zaprosiłem 
osoby niesłyszące. Wśród nich jest również jedna osoba niewidoma. 
Na początku czułem się zawstydzony tym jak reaguję i co o nich 
wiem. Dzisiaj chciałbym krzyknąć: wybieram milczenie! Ale jak tu 
wykrzyczeć takie wyznanie4?

Na wypowiedź tę składają się następujące elementy: wymagająca 
naprawy wspólnota w kryzysie, kryzys kluczowego w koncepcji Mouffe 
dialogu oraz usunięcie z pola debaty publicznej osób niepełnosprawnych, 
a nawet – nieposługujących się językiem w sposób normatywny, ogól-
nie przyjęty, wskutek czego pełnosprawni podchodzą do nich z pewną 
rezerwą czy strachem. Nie traktują ich jako partnerów w rozmowie, 
nawet nie przez brak szacunku, ale poczucie, że nie są w stanie się 
z nimi skomunikować.

Ziajski odsłania czuły społeczny nerw: dialog nie może zaistnieć 
nie tylko z niechęci i nienawiści wobec innego, ale też z obawy przed 
niezrozumieniem, z poczucia komunikacyjnej „ściany”, której zbu-
rzenie jest jego celem. Żeby to jednak zrobić, musi stanąć w szeregu 
przeżywających kryzys porozumienia i pokazać im, że można go 

 2 Por. Chantal Mouffe, Agonistyka, przeł. Barbara Szelewa, Warszawa 2015.
 3 Nie mów nikomu, reż. Adam Ziajski, Scena Robocza – Centrum Rezydencji 

Teatralnej w Poznaniu, premiera: 25.11.2016.
 4 Opis spektaklu Nie mów nikomu, [on-line:] http://www.scenarobocza.pl/

spektakl/1600-nie-mow-nikomu/ [dostęp: 25.06.2018].

przezwyciężyć. Przyjrzyjmy się więc wizerunkowi scenicznemu, jaki 
Ziajski kreuje dla siebie w przedstawieniu. 

Wchodząc na salę, widzowie otrzymują słuchawki wytłumiające 
dźwięki, Ziajski również je zakłada. W ten sposób osoby obecne 
w przestrzeni teatralnej zostają oznaczone jako słyszące i niesłyszące. 
Ten podział nie przebiega tradycyjnie – pomiędzy sceną a widownią. 
Ziajski – choć jest obecny na scenie – należy do wspólnoty, która 
w większości reprezentuje widownię. W konsekwencji staje się on 
przedstawionym obserwatorem świata głuchych. W pierwszej 
scenie pojawia się jednak na scenie sam: w czarnym kombinezonie, 
z dziwnym urządzeniem, przypominającym wykrywacz fal dźwię-
kowych. Tej scenie, jak i kolejnym, towarzyszy hałas – słuchawki 
go wytłumiają. Nieprzyjemne dźwięki atakują, sprawiają wrażenie 
natłoku, jednak reżyser mimo to nie ustaje w poszukiwaniu niosących 
znaczenia dźwięków.

Głusi hałasu nie słyszą – opowiadają swoje historie dotyczące 
wrogości, niechęci, braku komunikacji, agresji, z którą spotykają 
się w życiu. Transkrypcja historii wykonywana jest na bieżąco 
i wyświetlana na jednej z trzech białych ścian tworzącej przestrzeń 
sceniczną. Przed opowiadaniem performerzy zanurzają swoje dłonie 
w kolorowych proszkowych barwnikach – miganie zostawia znak na 
ich białych ubraniach i twarzach. Mówienie odciska ślady na ciele, 
kształtuje zachowania – co łatwo odkryć, przyglądając się właśnie 
językowi migowemu. Doświadczane oddzielenie może wywołać reflek-
sję dotyczącą sposobów funkcjonowania w świecie. Nie podejmując 
choćby próby przezwyciężenia niezrozumienia, ludzie często dopro-
wadzają do unieważnienia czyjejś podmiotowości, a więc wykluczenia 
go z przestrzeni agonu, dialogu. 

Ziajski czuwa nad obecnością performerów na scenie – wszakże ta 
rządzi się swoimi regułami. Ich nieporadność jest ironiczna, ale pomoc 
reżysera, kiedy jest to konieczne – już nie. Odrębność pozwala mu 
zdefiniować swoją społeczną i polityczną rolę – rolę intelektualisty. 
Tak pisze o niej Zygmunt Bauman:

Tak więc w większości znanych definicji próbuje się wyliczyć cechy in-
telektualistów, zanim jeszcze jest mowa o faktycznie istniejącym, bądź 
postulowanym stosunku społecznym, dzięki któremu tak zdefiniowana 
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grupa wyodrębnia się od reszty społeczeństwa. […] Stąd też, będąc 
intelektualistami, starają się następnie przekuć swą odrębność we 
własną tożsamość 5.

Ziajski świadomie wyklucza się również ze wspólnoty biernych 
widzów, by zanalizować ich, a także swój stosunek do osób głuchych. 
Zgromadzona publiczność stanowi symboliczną reprezentację społeczeń-
stwa. Umożliwiając aktorom opowiedzenie ich historii, przedstawienie 
ich punktu widzenia na problem, daje świadectwo temu, co Bauman 
nazywa „równością ograniczeń”: „bez pogodzenia się z „równością 
ograniczeń” dotykających wszystkich form życia, stare autorytarne 
przyzwyczajenia wkrótce znów odzyskają siłę i świat pluralistyczny 
przerodzi się w świat wielości absolutyzmów”6. 

Bierność narzucona widzom również jest ograniczeniem, na które 
nieświadomie się zgadzają. 

Pod koniec spektaklu wyświetlony zostaje następujący tekst:

Nie jestem głuchoniemy.
Jestem głuchy.
Moje ciało mówi.
Mój język jest w moich rękach.

Hałas zmienia się w spokojne, ambientowe dźwięki. Ziajski stoi 
na scenie centralnie. Jest odwrócony plecami do widowni i miga, naj-
prawdopodobniej w ten sposób przekazując wyświetlany tekst. Ziajski 
zostaje w ten sposób włączony do wspólnoty performerów i przestaje 
jednocześnie być reżyserem-demiurgiem, choć trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy w ogóle nim był. 

Dźwięki stopniowo zanikają, przemieniając się w ciszę, inauguru-
jącą projekcję abstrakcyjnych kształtów i faktur. Natłok dźwięków 
zastępuje natłok nieokreślonych i niezrozumiałych obrazów. Światło 
skierowane na aktorów zostaje wygaszone, zostają oni po raz kolejny 
ukryci, a cisza staje się poszukiwanym przez Ziajskiego krzykiem 
dobiegającym z ciemności – który może być, paradoksalnie, najlepiej 
usłyszany, ponieważ wybrzmiewa poza wszechobecnym hałasem. 
 5 Zygmunt Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. Jerzy Giebułtowski, Andrzej 

Ceynowa, Warszawa 1998, s. 7–8. 
 6 Ibidem, s.168. 

Wróćmy jeszcze do pozycji Ziajskiego jako dyrektora instytucji. 
Jeśli podobny sposób myślenia, dążący do wytworzenia pola agonu, 
organizuje zarówno omawiane przeze mnie przedstawienie, jak i spo-
soby urządzania i zarządzania instytucją, w której one powstają – na 
czym polegałoby uważne słuchanie i obserwacja tego, co wydarza się 
we wspólnocie artystów opowiadających historię i budujących alterna-
tywną rzeczywistość? Niebezpośrednio, ale jednak dobitnie opowiadał 
o tym Ziajski w trakcie panelu dotyczącego sieciowania się offowych 
grup i instytucji podczas Festiwalu OFF Kontrapunkt w Szczecinie 
w kwietniu 2017 roku. Postulował wówczas ustanowienie formalnych 
przepisów i struktur prawnych regulujących zasady funkcjonowania 
i współpracy artystów. Jego zdaniem jest to konieczne, by tak zwani 
twórcy offowi mieli takie same możliwości społecznego i politycznego 
oddziaływania. Dodawał:

mam wrażenie, że chcemy [tj. twórcy offowi – przyp. J. L.] ze sobą 
współpracować, byle nie formalnie. Po pierwsze dlatego, że nie chcemy 
brać pełnej odpowiedzialności, po drugie – nie ma zaufania wobec 
tego rodzaju form, bo doświadczyliśmy w Polsce w ostatnich latach 
wielu prób powoływania podmiotów o charakterze ogólnopolskim. 
Wymienię tylko Federację Teatrów Niepublicznych, która szybko 
się zapaliła i następnego dnia zgasła, oraz Unię Teatrów Ulicznych 
i Organizatorów Wydarzeń Plenerowych7.

Przenosząc znów powyższe rozważania w przestrzeń spektaklu, 
można powiedzieć, że przedstawienie jest rodzajem struktury, a nie 
tylko społecznym i politycznym manifestem. Ma ono moc przywracania 
widoczności wykluczonym. Zdystansowany obserwator nie ucieka – 
zaczyna w ten sposób stanowić o grupie, której społeczny i polityczny 
status próbuje zmienić. To, co Ziajski postuluje jako sprawujący władzę 
nad instytucją, również znajduje swoje odzwierciedlenie w przedsta-
wieniu. To współpraca czy też uwzględnienie potrzeb, różnorodności 
metod, celów i perspektyw (czy sposobów życia) artystów i animatorów 
pracujących na rzecz społecznej świadomości. 

Nawiązywaniu współpracy pomiędzy twórcami teatru offowego, 
 7 (Bez)sens sieciowania, czyli czy naprawdę jesteśmy sobie potrzebni, oprac. 

Iwona Konecka, „nietak!t”, [on-line:] http://www.nietak-t.pl/index.php/com-
ponent/content/article/9-artykul/121-bezsens-sieciowania [dostęp: 25.06.2018].
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zarówno na poziomie prawnym, jak i symbolicznym – przy współtwo-
rzeniu spektaklu, może towarzyszyć wiele trudności. Ich powodem, 
zdaniem Geralda Rauninga, jest obawa artystów o ustrukturyzowanie 
artystycznych praktyk: „Ruch towarzyszący ucieczce chroni również 
praktyki instytuujące przed ustrukturyzowaniem i zamknięciem, 
uniemożliwiając im przeobrażenie w instytucję, we władzę usta-
nowioną i zamkniętą”8.Warto w tym miejscu wspomnieć o artyście 
wykonującym ruch ucieczki, jak się jednak okazuje – zupełnie nie-
skuteczny, co reżyser odkrywa i w związku z czym zmienia podjętą 
przez siebie strategię. Mam tu na myśli obecność i status Krystiana 
Lupy w reżyserowanym przez niego Procesie9 na motywach powieści 
Franza Kafki. Przez „obecność” rozumiem nie tyle pojawiający się 
w warstwie dźwiękowej spektaklu głos reżysera komentujący działania 
postaci, ile przedstawienie własnej osobowości w sferze medialnej, czy 
inaczej – wizerunkową autokreację, wytwarzaną przed i po premierze, 
projektującą język opisu i tryb odbioru przedstawienia.

By nakreślić najistotniejszy dla mnie problem politycznego uwikła-
nia przedstawienia, pozwolę sobie zrekonstruować kontekst premiery 
spektaklu, o którym już niegdyś pisałam:

Pięć lat temu, po Mieście snu w TR Warszawa, pisano zarówno 
o „bełkocie mistrza”, jak i niewystarczalności języka – braku narzędzi 
pozwalających na zrozumienie i opis tamtego przedstawienia. W przy-
padku Procesu pojawia się podobny problem (albo podobne wyzwanie 
dla widza). Wynika on nie tyle z estetyki czy tematyki spektaklu 
– nie wiąże się z repertuarem użytych w nim środków formalnych – 
ile z osobistego oddziaływania Krystiana Lupy, który jeszcze przed 
premierą tworzył mit przygotowywanego przez siebie przedstawienia. 
Wiedzieliśmy o politycznym zaangażowaniu reżysera (podzielanym 
przez pracujących z nim aktorów, jeszcze niedawno będących częścią 
zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu) i o przyczynach odwołania 

 8 Gerald Rauning, Praktyki instytuujące. Uciekanie, instytuowanie, przekształca-
nie, przeł. Aleksandra Bubiło, Bartosz Wójcik, red. Marta Keil, [on-line:] http://
eipcp.net/transversal/0106/raunig/pl [dostęp: 16.04.2018]. 

 9 Proces wg Franza Kafki, reż. Krystian Lupa, produkcja: Nowy Teatr w War-
szawie, Studio teatrgaleria w Warszawie; Teatr Powszechny w Warszawie; 
TR Warszawa; Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire 
w Anges, Francja, premiera: 15.11.2017.

zaplanowanej tam przed ponad rokiem premiery po mianowaniu na 
dyrektora tej sceny Cezarego Morawskiego. Stwierdzenie, że oczeki-
wania publiczności były ogromne, ociera się o banał. Czego właściwie 
są spodziewaliśmy? Lupa wykorzystuje oczekiwania odbiorcze, ale 
wprowadza też kontekst osobistego zaangażowania politycznego, który 
łączy z fabułą Procesu i biografią Kafki10.

Spróbuję teraz sproblematyzować poruszone przeze mnie wątki 
sytuacji teatru, pozycji Lupy jako jednego z najważniejszych głosów 
polskiego teatru oraz zmieniającej się recepcji spektaklu. 

Jan Bończa-Szabłowski w recenzji dla „Rzeczpospolitej” pisał: 

Krystian Lupa zwykle stronił od polityki, unikał bezpośrednich skoja-
rzeń z otaczającą rzeczywistością. Od pewnego czasu jest inaczej. Jego 
Proces jest mocnym głosem artysty przeciwko życiu w zniewoleniu, 
beznadziei, perspektywie, gdzie każdy jest potencjalnym oskarżonym, 
a powaga instytucji sędziego jest na wyczerpaniu11.

Podobny opis przedstawienia pojawiał się w wielu recenzjach12. 
Rozpoznanie wynikającej z diagnoz rzeczywistości jest następujące: 
do życia wszystkich w sposób nieunikniony i właściwie niezauważony 
wtargnęła polityka ograniczania wolności osobistej, a odwołanie się 
w jej obronie do autorytetów może okazać się bezowocne, nieskuteczne. 

 10 Julia Lizurek, Spowiedź z zaangażowania, „Czas Kultury”, [on-line:] http://
czaskultury.pl/czytanki/spowiedz-z-zaangazowania/ [dostęp: 16.04.2018].

 11 Jan Bończa-Szabłowski, Lupa wytoczył proces, „Rzeczpospolita” 2017, nr 286, 
[on-line:] http://grm-rpweb.newscyclecloud.com/Plus-Minus/312079906-Lupa-
-wytoczyl-proces.html [dostęp: 16.04.2018]. 

 12 Zob. Witold Mrozek, Okrutna kpina Krystiana Lupy, „Gazeta Wyborcza” 2017, 
nr 267, [on-line:] http://wyborcza.pl/7,112395,22656180,proces-czyli-okrut-
na-kpina-krystiana-lupy-siedmiogodzinny.html [dostęp: 16.04.2018]; Paweł 
Soszyński, Nic, „Dwutygodnik” 2017, nr 224, [on-line:] https://www.dwuty-
godnik.com/artykul/7479-nic.html [dostęp: 28.08.2018]; Tomasz Domagała, 
Wygrać „Proces”” – o spektaklu Krystiana Lupy na podstawie Kafki, [on-line:] 
http://domagalasiekultury.pl/2017/11/21/wygrac-proces-o-spektaklu-krystia-
na-lupy-na-podstawie-kafki/ [dostęp: 28.08.2017], Jacek Cieślak, „Proces”: 
Molestowanie przez prawo, „Rzeczpospolita” 2017, nr 267, [on-line:] http://
www.rp.pl/Teatr/311169874-Proces-Molestowanie-przez-prawo.html [dostęp: 
28.08.2017]; Jacek Kopciński, Afektowanie, „Teatr” nr 2018, nr 1, [on-line:] http://
www.teatr-pismo.pl/po-premierze/1941/afektowanie/ [dostęp: 28.08.2018].
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Lupa przestaje stronić od polityki, by pokazać drogi ucieczki przed nią 
i krytycznie zdemontować jej niezrozumiałe mechanizmy. Logiczne 
byłoby w tym momencie nazwanie go, za Baumanem, intelektualistą, 
który – dystansując się od wspólnoty, do której chce mówić – daje jej 
narzędzia do ochrony swoich praw i poglądów (to zresztą kolejny wątek 
pojawiający się w recenzjach). Aby lepiej zobrazować przedstawienia 
jako działanie uzbrajające widzów w krytyczną świadomość, warto 
odnieść się do ustaleń Moniki Kwaśniewskiej, piszącej o relacji Jerzego 
Grzegorzewskiego i Jana Klaty do wspólnoty narodowej, której stają 
się głosami13. Zwracając uwagę na kontekst społeczny i historyczny, 
w którym funkcjonowały ich spektakle, autorka stawia tezę, że zasięg 
debaty kształtującej odbiór przedstawień zależy właśnie od kontekstu. 
Teatr Klaty wywołuje dyskusję nad tożsamością zbiorową Polaków 
w związku ze zwrotem przełomu XX i XXI wieku, postrzeganym 
przez wielu badaczy jako proces „upolityczniania” teatru14, podczas 
gdy przedstawienia Grzegorzewskiego, również przepracowujące 
polskie fantazmaty, opisywane są przede wszystkim w kontekście 
odbioru estetycznego. W przypadku Lupy i Procesu sytuacja jest 
dużo bardziej skomplikowana: reżyser poprzez performans obecności 
w sferze publicznej i medialnej próbuje ustanowić kontekst odczytań 
swojej sztuki. Powołuje się jednocześnie na swój autorytet artysty 
i dane mu prawo do narzucenia perspektywy oglądu oraz na wolność 
– umożliwiającą mu swobodną, nieograniczoną krytykę. Tym samym 
wyznacza polityczną rolę teatru w dzisiejszej zniewolonej rzeczywi-
stości. Recenzenci, którzy obrali strategię wyznaczoną przez Lupę, 
poczuli się rozczarowani spektaklem. Na przykład Witold Mrozek 
w „Gazecie Wyborczej” pisał: 

Jednak w Nowym [Teatrze] nikt artystów, na razie, nie knebluje [aluzja 
do gestu zaklejania ust przez aktorów Polskiego Teatru we Wrocławiu, 
powtórzonego w Procesie – przyp. J. L.] – a oczy i uszy całej teatralnej 
Polski zwrócone były właśnie na nich. Czy nie mogli powiedzieć czegoś 
więcej? Czy aby spośród pisarzy przynależnych do austriackiej kultury 
znacznie lepiej do mówienia w teatrze o dzisiejszych przemianach 

 13 Por. Monika Kwaśniewska, Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan 
Klata, Kraków 2016. 

 14 Ibidem, s. 40–41.

politycznych od mistycyzująco-kabalistycznego Kafki nie nadaje się 
gorzko-nienawistny Bernhard?15.

Do Wycinki Thomasa Bernharda nawiązywał również Jacek Cieślak:

Proces miał powstać w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie Lupa 
stworzył słynną Wycinkę. Dziś można powiedzieć, że było to ostrzeże-
nie przed tym, co zrobi nowy dyrektor Cezary Morawski: pozwalniał 
aktorów Lupy, a jednego z najważniejszych inscenizatorów na świecie 
traktował jak nieutalentowanego debiutanta16.

Interesujące, że niepowodzenie Lupy wiązane jest z utratą poli-
tycznego znaczenia17 (a więc zdolności do tworzenia praktyk umożli-
wiających ludzkie współistnienie) przez Teatr Polski we Wrocławiu, 
w którym pierwotnie Proces miał powstać18. Ten aspekt wrogiego 
przejęcia akcentuje Magda Piekarska z wrocławskiej „Gazety Wy-
borczej”, przywołując opinię Krzysztofa Mieszkowskiego, byłego 
dyrektora tamtej sceny, na temat spektaklu: 

Krzysztof Mieszkowski twierdzi, że Lupa zrobił przedstawienie 
przeciwko sobie i przeciwko publiczności. A tak naprawdę przeciw 
wszystkim. – Rozmawia brutalnie – tłumaczy. – Każe nam dotkliwie 
odczuwać każdą chwilę trwania, poszczególnego istnienia. To teatr 
o końcu dialogu. O zwycięstwie jałowego, irracjonalnego systemu 
nad człowiekiem. To najważniejszy i najlepszy spektakl ostatnich 

 15 Witold Mrozek, Okrutna kpina Krystiana Lupy.
 16 Jacek Cieślak, Proces teatralnej wycinki, „Rzeczypospolita” 2017, nr 296, 

[on-line:] https://www.rp.pl/Teatr/312209918-2017-rok-w-teatrze-Proces-te-
atralnej-wycinki.html [dostęp: 16.04.2018].

 17 Za Chantal Mouffe rozumiem politykę jako „zestaw praktyk i instytucji, które 
w obliczu (…) konfliktu tworzą porządek umożliwiający ludzkie współistnienie” 
(Chantal Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. Joanna 
Erbel, s. 24.) 

 18 Lupa, zawieszając próby do Procesu w Teatrze Polskim we Wrocławiu, zapro-
testował przeciwko mianowaniu na dyrektora teatru Cezarego Morawskiego 
(zagłosowało na niego sześciu z dziewięciu członków komisji: reprezentanci 
ministerstwa, przedstawiciele władz administracyjnych oraz delegat teatralnej 

„Solidarności”). Zdaniem reżysera oraz części zespołu aktorskiego konkurs na 
dyrektora został nie był rozstrzygnięty uczciwie. Nowemu dyrektorowi zarzu-
cano również brak kompetencji.
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lat. Gdyby istniał nasz Teatr Polski we Wrocławiu, Proces byłby jego 
kolejnym wielkim dziełem. Tym przedstawieniem kończymy naszą 
dekadę Teatru Polskiego we Wrocławiu19.

Jeśli zignorować patos tej wypowiedzi, mamy szansę dostrzec 
w Mieszkowskim, podobnie jak w Ziajskim, dyrektora odpowie-
dzialnego za wytworzenie platformy agonicznego dialogu wewnątrz 
i wokół spektaklu – poprzez interpretację samego przedstawienia 
oraz roli w jego powstaniu. Jednak ze względu na autorytet Lupy, 
jego wizerunek mistrza i demiurga – do dialogu nie dochodzi, choć 
marzenie o nim, więcej – marzenie o dyskutującej w teatrze wspól-
nocie – wpisane jest w spektakl. 

By dać temu dowód, odwołam się do 184. Kołonotatnika Łukasza 
Drewniaka, który powstał aż cztery miesiące po premierze – w po-
łowie marca 2018 roku. Krytyk w następujący sposób sygnalizuje 
temat tekstu: 

Krótki tekst o Lupie
A właściwie nie o Lupie, tylko o Procesie Lupy. O Lupie w procesie 
myślenia nad powieścią Kafki, w trudzie świadomego jej rozsadza-
nia, nazywania kluczowych i wspólnych dla autora i reżysera obra-
zów i emocji. Miałem ochotę napisać szkic przyczynkarski, celowo 
spóźniony, dokończony po dwukrotnym, trzykrotnym obejrzeniu 
przedstawienia, wolny od osądów premierowej nocy, teraźniejszych 
oczekiwań, polityczno-środowiskowego ciśnienia: „będzie arcydzieło 
czy nie będzie?”. Pisząc późno o tak ważnej premierze, nie piszę już 
żadną miarą o Procesie, na który czekaliśmy, na który czekałem, to 
raczej sam Proces czeka tylko i wyłącznie na mnie20.

Znajdziemy w tym fragmencie właściwie wszystkie aspekty perfor-
mansu uobecnienia Lupy czy innymi słowy – wyobrażeń o jego pracy, 
o których wspominałam: jego pozycji, metodach twórczych, podejmo-
wanych tematach. Fragment ten sankcjonuje polityczne i artystyczne 

 19 Magda Piekarska, Po premierze. „Proces” Lupy. Musiało boleć, „Gazeta Wy-
borcza”, [on-line:] http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22667995,po-

-premierze-proces-lupy-musialo-bolec.html [dostęp: 16.04.2018].
 20 Łukasz Drewniak, K/184: Krótki tekst o Lupie, teatralny.pl, [on-line:] http://te-

atralny.pl/opinie/k184-krotki-tekst-o-lupie,2310.html [dostęp 18.04.2018]. 

znaczenie Lupy, przy jednoczesnej cynicznej ocenie środowiska, które 
również odpowiedzialne jest za wytworzenie takiego wizerunku. 

W kolejnych fragmentach Drewniak analizuje sceny spektaklu 
poprzez ich odniesienie do powieści Franza Kafki – a właściwie jej 
pierwszego i ostatniego zdania oraz do wątków biograficznych: pisarza 
i tworzących spektakl artystów:

[P]iątka aktorów zastanawia się nad kondycją artysty, przeżywa wła-
sną klęskę związaną ze zniszczeniem Teatru Polskiego we Wrocławiu, 
aluzyjnie komentuje sytuację polityczną w kraju. Depresja bohatera 
jest czytana przez depresję autora i depresję aktorów. Przedstawienie 
porzuca na chwilę K. i Kafkę i sprawdza, co może artysta dziś. Dlaczego 
przegrywa, czemu jest taki słaby, co jest jego winą, gdzie popełnił błąd. 
Dlaczego sztuka nie może uratować nawet pojedynczego człowieka21?

Opisana scena drugiego aktu – w secie premierowym bardzo długa, 
opisana raczej negatywnie – w marcu kończy się słowami – przesła-
niem Lupy: „Piszemy list do ludzkości: nie zabijajcie się”. Drewniak 
komentuje: „Lupa uznał, że słowa stały się niepotrzebne, ograniczył 
przesłanie do życzenia fundamentalnego”22. To nieco banalne, jednak 
gdy takie słowa wypowiada mistrz – bierzemy je właśnie za fundament, 
podstawę przetrwania. Dialog, debata aktorów zostaje w gruncie 
rzeczy sprowadzona do banału, który może wielu chce usłyszeć. Po-
wstaje jednak pytanie: czy taka sztuka będzie w stanie coś zmienić, 
czy da tylko szansę na powstanie kolejnej wyobrażonej wspólnoty?

Odbiór przedstawienia uzależniony jest od wizerunku reżysera 
czy, inaczej mówiąc, obrazu wytworzonej na scenie czy w mediach 
obecności. Obraz Lupy-mistrza, w Procesie bezpośrednio wpisany 
w spektakl, nie może zostać zdekonstruowany – stanowi podstawę 
do przedstawienia systemu wartości, który został społecznie wyna-
turzony (np. przez polityków) i powinien zostać odbudowany. Niejed-
noznaczny wizerunek Ziajskiego (aktora, reżysera, dyrektora) może 
być w procesie odbioru przedstawienia negocjowany – zarówno przez 
artystę, jak i widza. Stanowi podstawę do wytwarzania świadomo-
ści zbiorowej wielości i różnorodności antagonizmów opisywanych 

 21 Ibidem. 
 22 Ibidem.
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przez Chantal Mouffe. Moim zdaniem taki teatr, wskazujący na 
antagonizmy społeczne, ma szansę oddziaływać politycznie. Para-
doksalnie – kiedy spektakl Lupy przestaje być polityczny, a staje 
się znów egzystencjalny – dialog umiera. Wskazuje to na zanikanie 
w teatrze wyobrażonych estetycznych wspólnot widzów. Pozostaje 
już tylko widz ze swoim indywidualnym przeżyciem. Rola artysty 
polega na daniu widzowi narzędzi do rozpoznawania tej odrębności 
i jej społecznym wykorzystaniu. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest przeanalizowanie obecności dwóch reżyserów teatral-
nych – Adama Ziajskiego i Krystiana Lupy – w ich przedstawieniach, co 
pozwala na pokazanie zmiany paradygmatu w postrzeganiu i rozumieniu 
politycznej roli artysty. Analizie poddane zostały także wizerunki publicz-
ne (medialne) reżyserów i ich wpływ na odbiór spektakli. Pozwoliło to na 
postawienie tezy o zanikaniu wspólnoty estetycznej skupionej wokół reży-
sera-demiurga i powoływaniu jednostek (widza, performera, reżysera) oraz 
uruchomieniu w nich procesu uświadamiania własnej odrębności.
Słowa kluczowe: Adam Ziajski, Krystian Lupa, reżyser teatralny,  
wizerunek, sztuka agonistyczna, wspólnota



133

Summary
Artist? Present! An Artist in the Face of (Imagined) Community
The aim of the article is to analyze the presence of two theatrical direc-
tors (Adam Ziajski and Krystian Lupa) in their performances, in order to  
present a paradigm shift in perceiving and understanding the political role 
of an artist. I also examine their public (media) image and its impact on the 
reception of their productions. I claim that the aesthetic community (which 
arises around the director-creator figure) disappears in the theatre; now we 
are noticing the appearance of individualities (the spectator, the performer, 
the director) and the process of becoming aware of one’s individuality.
Key words: Adam Ziajski, Krystian Lupa, theatre director, image, agonistic 
art, community

Maciej Kuster

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 133–148

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

Hogarth, Brecht, Jagger, Godard 
Artyści-żebracy na bankiecie sztuki

Anarchia jest jedynym promyczkiem nadziei. Nie jej po-
pularne rozumienie – kręcący się gdzieś ludzie z bombami 
ukrytymi pod czarnymi płaszczami – ale osobista wolność 
każdego człowieka. Coś takiego, jak własność prywatna, 
w ogóle nie powinno istnieć […].

–Mick Jagger, 17 września 19671

Główny wokalista Rolling Stonesów ma podobno poja-
wić się na Great British Tea Party (organizowanej przez 
burmistrza Londynu, Borysa Johnsona), która odbędzie 
się 25 stycznia w Davos-Klosters w Szwajcarii podczas 
corocznego, pięciodniowego Światowego Forum Ekonomicz-
nego. Celem popieranej przez premiera Davida Camerona 
Great British Tea Party jest zwiększenie liczby inwestycji 
w Zjednoczonym Królestwie.

–Carla Hay, „The Examiner”, 24 stycznia 20122

 1 „Anarchy is the only slight glimmer of hope. Not the popular conception of 
it – men in black cloaks lurching around with hidden bombs – but a freedom 
of every man personally for himself. There should be no such thing as private 
property […]. Politics, like the legal system, is dominated by old men. Old 
men who are also bugged by religion” (Mark Paytress, Rolling Stones: Off 
the Record, London 2003). Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady 
pochodzą od Autora.

 2 „Rolling Stones lead singer Mick Jagger is reportedly set to attend the Great 
British Tea Party (hosted by London mayor Boris Johnson) that will be held on 
January 25, 2012, in Davos-Klosters, Switzerland, during the five-day annual 

bertolt brecht

JeanLucGodard

William Hogarth
MiclJagger
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Sekwencja tytułowa. Między historią, sztuką i życiem
Charakterystyczny dla sztuki XX wieku zespół praktyk opartych 
o zawłaszczanie3, wpisujących się w nowoczesny gest radykalnej 
rekontekstualizacji artefaktów kultury4, doczekał się w ostatnich 
dekadach intrygujących kontynuacji oraz obszernych opracowań 
teoretycznych5. Początków świadomie krytycznych – lub po prostu: 
subwersywnych – działań artystów literatura przedmiotu zwykle 
szuka w tyglu aktywności Wielkiej Awangardy, wskazując na różne 
rodzaje naśladownictwa jako ich źródło6. Szczególnym wariantem 
takich działań jest szereg dzieł muzycznych, plastycznych i literackich 
tematyzujących heterogeniczność społecznych ram praktyk artystycz-
nych i ich „odpowiedzialność”7 przed teraźniejszością i historią jako 

World Economic Forum. The Great British Tea Party, which has been endorsed 
by British prime minister David Cameron, is aimed to boost investments in the 
United Kingdom”.

 3 Por. David Evans, Appropriation, London 2009. Autor rekonstruuje historyczne 
i filozoficzne ramy zawłaszczania jako pewnego sposobu aktywności arty-
stycznej w kontekście postmodernizmu w sztuce, teorii krytycznej, ale również 
konkretnych praktyk i projektów zawłaszczeniowych. Evansa interesują między 
innymi gesty Bertolta Brechta oraz Jeana-Luca Godarda, których twórczość 
omawia również niniejszy tekst.

 4 Por. Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie 
spektaklu, wstęp i przeł. Mateusz Kwaterko, Warszawa 2006; Sadie Plant, The 
Most Radical Gesture. The Situationist International in a Postmodern Age, 
London 1992. Sadie Plant omawia długofalowe efekty działań sytuacjoni-
stów – istotne tutaj ze względu na bliski związek czasoprzestrzenny z jednym 
z epizodów sygnalizowanych przez tytułową parataksę.

 5 Oprócz powyższych – por.: Nicolas Bourriaud, Postproduction. Culture as 
Screenplay. How Art Reprograms the World, New York 2002; Simon Reynolds, 
Retro Mania Pop Culture’s Addiction To Its Own Past, London 2011; Daniel 
Grant, The Business of Being an Artist, New York 1996. Ostatnia pozycja wydaje 
się intrygująca szczególnie w kontekście różnych rodzajów zasobów-kapitałów, 
którymi dysponują artyści oraz rynkowego statusu dzieł sztuki.

 6 Por. np.: Łukasz Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, 
Kraków 2007 oraz Jagoda Ciemniak, Subwersja czyli sztuka inteligentnego 
oporu, [on-line:] http://krytyka.org/subwersja-czyli-sztuka-inteligentnego-oporu 
[dostęp: 20.06.2018].

 7 O pojęciu odpowiedzialności w kontekście tzw. zwrotu etycznego – por. m.in. 
Gregory B. Sadler, Responsibility and moral philosophy as project in Derrida’s 
later works, „Minerva. An Internet Journal of Philosophy” 2004, Vol. 8; Jacques 

rodzaj krytycznego, zaangażowanego komentarza, możliwego dzięki 
miejscu wspólnemu, którym jest właśnie przestrzeń sztuki.

John Gay i Johann Christoph Pepusch, którzy 29 stycznia 1728 roku 
wystawili w Londynie The Beggar’s Opera, nie mogli przypuszczać, że 
krytyczne ostrze oraz samoświadomość medium Opery żebraczej nie 
stracą krytycznego ostrza i pozostaną inspiracją dla Bertolta Brechta 
dwa wieki później. William Hogarth, zainspirowany szkicowanymi przez 
siebie scenami tejże –oglądanej na żywo – teatralno-muzycznej satyry 
na współczesne mu społeczno-polityczne konflikty, tworzy trzy dekady 
później cykl obrazów-epizodów zebranych pod wspólnym tytułem Wy-
bory. Należący do cyklu Bankiet przedwyborczy8, za sprawą przyjaciela 
Micka Jaggera, handlarza antykami i dziełami sztuki, Christophera 
Gibbsa, inspiruje wiosną 1968 roku Rolling Stonesów, którzy pracują 
nad materiałem do kolejnego albumu. Zespół angażuje fotografa Mi-
chaela Josepha, który wykonuje serię zdjęć z muzykami ucztującymi 
przy suto zastawionym stole, a kompozycja kadrów, stroje i scenografia 
do złudzenia przypominają Hogarthowskie sceny rodzajowe9.

Za sprawą majowych strajków i zamieszek we Francji, a być może 
zainspirowany pracą Georga Wilhelma Pabsta przenoszącego na 
taśmę filmową w 1931 roku Operę za trzy grosze10, Jean-Luc Godard 
wyjeżdża do Londynu, aby tam realizować swój kolejny film. Na 
Sympathy for the Devil11 złożą się w większości ujęcia Stonesów na-
grywających w Olympic Sound Studios utwór o tym właśnie tytule, 

Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa międzynarodówka, 
przeł. Tomasz Załuski, Warszawa 2016.

 8 William Hogarth, An Election Entertainment, olej na płótnie, Sir John Soane’s 
Museum, 1754–1755.

 9 Por. portfolio artysty oraz fotografie z owej sesji, [on-line:] https://mouchegal-
lery.com/portfolio-item/michael-joseph [dostęp: 20.06.2018].

 10 Die 3 Groschen-Oper, reż. Georg Wilhelm Pabst, Gemeinschaft mit Tobis 
we współpracy z Warner Bros., 1931. Warto odnotować, że za pracę w tym 
materiale kamery odpowiedzialny był legendarny Fritz Arno Wagner, który 
współpracował również z Fritzem Langiem, a ten z kolei wystąpił w pamiętnej 
Pogardzie Godarda. O brechtowskich z kolei inspiracjach w filmach nowo-
falowego reżysera – por. Jan Uhde, The Influence of Bertolt Brecht’s Theory 
of Distanciation On The Contemporary Cinema, Particularly on Jean-Luc 
Godard, „Journal of the University Film Association” 1974, No. 3, s. 28‒30.

 11 One Plus One (Sympathy for the Devil), reż. Jean-Luc Godard, 1968.
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krótkie sceny fabularyzowane oraz sekwencje dokumentujące fale 
społecznych niepokojów w Zjednoczonym Królestwie.

29 października 1968 w Bydgoszczy premierę ma Opera żebracza 
z „songami i balladami” tłumaczonymi przez Władysława Broniew-
skiego i Witolda Wirpszę12, film Godarda trafia na ekrany kin 30 
listopada, 6 grudnia natomiast ukazuje się Beggars Banquet Stonesów. 
Tę intrygująca sieć wzajemnych inspiracji zamyka album nagrany 
i wyprodukowany w 1997 roku przez – związaną z Jaggerem w latach 
sześćdziesiątych – Marianne Faithfull. Dziewięć z piętnastu utworów 
na płycie pochodzi z Brechtowskiej Opery za trzy grosze13.

Interpretacja owego splotu tekstów zależy w dużej mierze od 
umiejętnego wysupłania powyższych obrazów-wątków-epizodów 
ramujących jeden, jak się wydaje, artystyczny gest zawłaszczania 
pozostawionych we wspólnej przestrzeni „resztek” i „odpadków”, aby 
z nich uczynić tworzywo prawdziwie nowej sztuki. Opowieść o tego 
rodzaju sztuce okazuje się więc niemożliwa bez komplementarnej 
wobec niej opowieści o artyście.

Epizod I. It was you and me
Gdzieś pomiędzy sentencją przypisywaną Publiliuszowi Syrusowi 
(schyłek Republiki)14, przedrukowywaną w Collectanea Adagiorum 
Erazma z Rotterdamu (której pierwsze wydanie ukazało się w Paryżu 
w roku 1500), kolekcją angielskich przysłów Johna Heywooda i Słow-
nikiem powiedzeń i bajek Ebenezera Cobhama Brewera15, powieściami 
dla dzieci Arthura Ransome’a16, singlem Muddy’ego Watersa (1950)17 
i fantastycznonaukową powieścią Roberta A. Heinleina (1952)18 

 12 Por. też broszurę na kształt libretta – Bertolt Brecht, Opera za trzy grosze,  
przeł. Bruno Winawer, Barbara Witek-Swinarska, songi i ballady przeł. Władysław 
Broniewski, Witold Wirpsza, Państwowy Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze, 
Grudzień 1968.

 13  Por. Marianne Faithfull, 20th Century Blues, RCA Victor, 1997.
 14 Por. The Moral Sayings of Publius Syrus, a Roman Slave, transl. Darius Lyman, 

Boston 1856, s. 48.
 15 Por. Rolling Stone, [w:] Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, ed. Susie Dent, 

London 2013, s. 2395.
 16 Por. Arthur Ransome, Swallows and Amazons, London 1930. 
 17  Por. Muddy Waters, Rollin’ Stone, Chess, 1950.
 18  Por. Robert. A. Heinlein, The Rolling Stones, New York 1952.

mapować trzeba semiotyczne terytorium znanego powiedzenia o „to-
czącym się kamieniu, który nie obrasta mchem”.

W podobny sposób Mick Jagger wiosną 1968 roku (a więc kilka 
miesięcy po niezbyt przychylnym wśród konserwatywnych słuchaczy 
przyjęciu albumu Their Satanic Majesties Request) kreśli kronikę 
działań Lucyfera w Sympathy for the Devil. „Please allow me to 
introduce myself” – zaczyna niczym Woland z Mistrza i Małgorzaty, 
której tłumaczenie na angielski ukazało się rok wcześniej, a którą, 
jak głosi anegdota, sprezentowała mu Faithfull. W rytmie samby to-
warzyszymy ja śpiewającemu w czasach wątpienia i męki Chrystusa, 
kiedy Piłat przypieczętował swój los. Odwiedzamy Petersburg, w cza-
sach zmiany, kiedy Diabeł zabija cara i jego ministrów, a Anastazja 
krzyczy na próżno. Jedziemy czołgiem z generalskimi gwiazdkami 
na ramionach, kiedy wśród smrodu ciał szalał blitzkrieg. Kiedy wokal 
Jaggera wsparty i wzmocniony zostaje chórkami, z radością obserwu-
jemy, jak monarchowie walczą przez dekady dla bogów, których sami 
stworzyli. Kiedy w końcu opowieść agenta historii, Lucyfera, dotyka 
czasów współczesnych, dzieje się rzecz przedziwna: 6 czerwca, gdy 
tekst utworu jest już od jakiegoś czasu gotowy, a album produko-
wany, umiera, postrzelony dzień wcześniej, Bobby Kennedy. Jagger 
dopisuje liczbę mnogą do pytającego wykrzyknienia „I shouted out/ 
»Who killed the Kennedys?«”, a odpowiedź mimo wszystko nie ulega 
zmianie, „it was you and me” – zakrzyknie ja utworu.

Rysowane w epickim dziele obrazy i miejsca, w których działa 
uosobione zło, cechuje szczególna logika temporalna: poszczególne 
wydarzenia prezentowane są w porządku chronologicznym, jednak 
ulegają wielokrotnej aktualizacji – czy to w powtarzanym, wymusza-
nym przez angielską gramatykę zaimku „ja”, w osobie relacjonującego 
wszystko „bezczasowego” Lucyfera, czy w końcu w wydarzeniu się 
historii w przestrzeni dzieła i korekty, którą na tekście wymusza sama 
dziejowość. Artysta, przetwarzając historię, staje się kronikarzem.

Epizod II. Répondez s’il vous plaît
29 stycznia 1728 w Lincoln’s Inn Fields Theatre premierę ma Ope-
ra żebracza skomponowana przez Johanna Christopha Pepuscha 
według libretta Johna Gaya. Dzieło pomyślane było jako satyra 
na standardy opery włoskiej, wpływ Georga Friedricha Händla  
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na elity angielskie (Zadok the Priest powstaje zaledwie parę miesięcy 
wcześniej, koronacja Jerzego II Hanowerskiego odbywa się pod ko-
niec października 1727 roku19), politykę i rządy Roberta Walpole’a, 
ubóstwo, korupcję i wynaturzenia władzy20. Rodzi się opera balla-
dowa, jej przyszłym wariantem będzie Singspiel. W roku premiery 
dzieła Gaya opublikowana została karykatura przypisywana potem  
Williamowi Hogarthowi, która ilustruje jedną ze scen opery.  
Fragment podpisu barokowym pismem pod grafiką głosi: „Thus 
shall your sense in SOUNDS et SENSE be shonn/ And BEGGIAR’S 
OPRAS ever be yor onn”21. Między rokiem 1728 a 1731 Hogarth two-
rzy A Scene From The Beggar’s Opera, jeden z pierwszych obrazów 
ilustrujących brytyjskie przedstawienie sceniczne. 31 sierpnia 1938 
roku w berlińskim teatrze na Schiffbauerdamm dzięki Bertoltowi 
Brechtowi, Elisabeth Hauptmann i Kurtowi Weillowi premierę ma 
Opera za trzy grosze – głęboka krytyka mieszczańskiego społeczeń-
stwa epoki kapitalizmu. Dzieło powstaje jako adaptacja opery bry-
tyjskiej, intensywnie eksploatuje wątki antykapitalistyczne i do dziś 
pozostaje jednym z największych osiągnięć niemieckiego pisarza. Die 
Dreigroschenoper inspiruje kulturę popularną: piosenki Die Moritat 
von Mackie Messer oraz Seeräuberjenny zasymilowane zostały przez 
zachodni przemysł rozrywkowy i wykonywane są (jako Mack the Knife 
oraz Pirate Jenny) między innymi przez Louisa Armstronga, Ninę 
Simone, Franka Sinatrę, Ellę Fitzgerald22.

 19 Por. Matthias Range, Music and Ceremonial at British Coronations. From 
James I to Elizabeth II, Cambridge 2012, passim.

 20 Por. John Richardson, John Gay, The Beggar’s Opera, and forms of resistance, 
„Eighteenth-Century Life” 2000, No. 24, s. 19–30.

 21 Ślad tego zapisu odnaleźć można nawet w Bibliotheque Dramatique de mon-
sieur de Soleinne, ed. Paul Lacroix Jacob, Paris 1844, s. 230, [on-line:] https://
books.google.pl/books?id=tA5nAAAAcAAJ [dostęp: 20.06.2018]. 

 22 Por. systematyczne omówienie dzieła: The Cambridge Companion to Brecht, 
eds. Peter Thomson, Glendyr Sacks, Cambridge 1994, s. 56. Za przypomnienie, 
że jako utwór tego autora silnie zasymilowany z popkulturą, jednak niepo-
chodzcy z Opery za trzy grosze, należałoby tu jeszcze wymienić przynajmniej 
Und das bekam des Soldaten Weib wraz z kongenialną interpretacją PJ Harvey 
oraz album Melodie Kurta Weill’a [sic!] i coś ponadto Kazika Staszewskiego, 
dziękuję serdecznie Tomaszowi P. Bocheńskiemu.

Latem 1968 roku The Rolling Stones uczestniczą w kilkudniowej 
sesji fotograficznej mającej promować siódmy album grupy. Począt-
kujący wtedy fotograf, Michael Joseph, robi muzykom zdjęcia, które 
miały stać się najlepszymi w jego całej karierze. Część sesji odbywa 
się w północnym Londynie, gdzie (niczym postaci z innego obrazu 
Hogartha, Bankietu) poprzebierani w pończochy i surduty Stonesi 
ucztują przy suto zastawionym stole, pod którym psy zjadają resztki, 
czemu przygląda się ucharakteryzowany na Oscara Wilde’a, zblazo-
wany Mick Jagger. Premiera albumu przeciąga się niemal o pół roku, 
ponieważ Decca Records nie zgadza się na to, żeby okładkę i rękaw 
wydawnictwa zdobiły zdjęcie starej toalety na tle ściany ozdobionej 
graffiti oraz wizerunki dandysowsko poprzebieranych muzyków na 
tle wiejskiej posiadłości.

Grupa stawia na minimalizm; Beggars banquet ukazuje się z czy-
stą, lekko beżową okładką oraz wypisanymi ozdobnym, rokokowym 
krojem, nazwą zespołu, tytułem albumu oraz skrótowcem RSVP.  
Artysta, który niegdyś ucztował na bankiecie wydawanym przez kogoś 
innego, sam staje się gospodarzem uczty-spektaklu, na który zapro-
szeni są wszyscy, którzy pragną partycypować w procesie tworzenia.

Epizod III. Sous les pavés la plage
Pod koniec maja 1968 roku Jean-Luc Godard przenosi się do Londynu, 
aby filmować Stonesów przy pracy nad albumem. W stuminutowym 
filmie prawie godzinę stanowi materiał ze studia alterowany sekwen-
cjami ukazującymi ulice Londynu, salony prasowe, parki i złomowiska. 
Oprócz zespołu bohaterami są przechodnie i uzbrojeni członkowie 
Partii Czarnych Panter – malujący graffiti (np. „FRAUDEMOCRACY”, 
„HILTON/STALIN”) lub odczytujący na głos różne teksty (między 
innymi definicję muzyki bluesowej, fragment Mein Kampf oraz 
Mixed Blood. Intermarriage and Ethnic Identity in Twentieth-century 
America Paula R. Spickarda). Oprócz ewoluującej figury rytmicznej 
Sympathy for the Devil słyszymy też radiowego spikera odczytującego 
fragmenty popołudniowych wiadomości.

W kontrapunkcie Godard podaje nam jedyną chyba fabularyzowaną 
scenę odegraną przez aktorów: przechadzająca się po lesie kobieta, 
Ewa Demokracja, otoczona dziennikarzami odpowiada na pytania 
dotyczące „problemów współczesnego świata”. Niejasne zabiegi 
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kompozycyjne potęgowały tylko konfuzję widzów zobowiązanych do 
wybrania jednej z dwóch wersji filmu: reżyserskiej lub producenc-
kiej – jednej oznaczonej jako Sympathy for the Devil właśnie, drugiej 
enigmatycznie: One plus One. Kiedy film w 1970 roku film trafił 
do kin amerykańskich, kolumnista „New York Timesa” mierzył się 
z poważnym problemem:

Jeśli pójdziesz [do kina] w poniedziałek, środę, piątek lub sobotę, 
zobaczysz film Godarda, znany pod tytułem 1 +1. W pozostałe dni, 
zobaczysz film szeroko reklamowany jako Sympathy for the Devil, 
który dokładnie odpowiada 1 + 1, poza tym, że na końcu ostatniej rolki 
znajdziemy kompletną wersję utworu Sympathy for the Devil, który 
Rolling Stonesi ćwiczyli i nagrywali w partiach na przestrzeni całego 
filmu. Podczas trwania piosenki pokazano kilka monochromatycznych 
kadrów z ostatnio ujęcia filmu. Za owe zmiany i dodatki odpowiada 
producent, Iaian Quarrier.
Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktokolwiek, mając do dyspozycji 
obie wersje, wolałby wybrać wersję producencką od reżyserskiej23.

Nie mniej problemów odbiorcom przysporzył sam Jagger tekstem 
Sympathy… Interpretatorzy, postawieni między anarchią a satani-
zmem, doszukiwali się modernistycznych inspiracji Jaggera. Mieli po 
latach napisać: „We Francji Charles Baudelaire (1821–1867) – Mick 

 23  Roger Greenspun, Sympathy for the Devil (1+1), „The New York Times” 1970, 
nr z 27 kwietnia, [on-line:] http://www.nytimes.com/movie/review?res=950D-
E1DF1438EE34BC4F51DFB266838B669EDE [dostęp: 20.06.2018]. W oryginalnym 
kontekście: „If you go on Monday, Wednesday, Friday or Sunday, you will see 
Godard’s film, which is properly known as 1 + 1. On other days, you will see 
a film popularly advertised as Sympathy for the Devil, which exactly resembles 
1 + 1 except that in the latter part of the last reel a complete version of the 
song Sympathy for the Devil, which the Rolling Stones have been rehearsing 
and recording in cuts throughout the film, is played on the soundtrack. Several 
monochromatic stills of the film’s last shot are added to fill out the song’s time. 
The changes and additions are the work of the producer, Iain Quarrier.

  Why anyone, given the choice, would prefer a producer’s version of a movie 
to a director’s escapes me. The movie to see at the Murray Hill is 1 + 1. Not 
only does the use of the song impose a sense of emotional fulfillment (and, 
I think, the wrong sense of fulfillment) upon a conclusion that does not ask for 
it, but also the use of the song’s title for the movie suggests a meaning that 
is less interesting in context than, say, the proposition 1 + 1 equals 2”.

Jagger romantycznych poetów – połączył ostry antyklerykalizm 
z gotycką wrażliwością, znajdując w Szatanie symbol wszystkiego: od 
ludzkiej wolności pod ciemne, przerażające i uwodzicielskie piękno”24. 
Godard pokazuje powstające na oknie graffiti: wertykalnie zapisane 
„HILTON” krzyżuje się literą T z hasłem „STALIN”. Pod koniec marca 
1969 roku John Lennon i Yōko Ono udają się w podróż poślubną do… 
łóżka. Lennon uzasadnia: „Gdybyśmy zrobili to w Paryżu, ktoś zaraz 
powiedziałby, że monsieur X miał podobny happening w roku 1930, 
gdybyśmy spróbowali zrobić w Londynie, to powiedzieliby »Boże, 
znowu te świry«”25. Nowożeńcy, aby promować miłość i pokój, wybrali 
więc hotel Hilton w Amsterdamie.

Żebraczy gest artysty obejmuje również zawłaszczanie przestrzeni. 
Demokratyzacja samej sztuki wymaga wykreowania wspólnej przestrzeni 
życia i twórczości artystycznej, które muszą się wzajemnie przenikać26.

Epizod IV. Courtesy, Sympathy, Taste
„To my wszyscy zabiliśmy Kennedych”, ale dopiero w tym miejscu 
Sympathy for the Devil nabiera rozpędu. Powtórzenie pierwszej strofy 
wybrzmiewa już mocno, nie może być przypadkowe, nie można go zi-
gnorować, sprowadzić do prostego chwytu. Diabelski bohater Jaggera 
przedstawia się jeszcze raz: „I’m a man of wealth and taste” – jeśli 
jeszcze, słuchaczu, wątpisz – nie tylko dysponuję bogactwem i smakiem, 
ale ciężko na nie pracuję. Ja utworu Jaggera jest o tyle szczególne, że 
intensyfikując się w toku narracji, poznaje słuchacza z historią, jest 
więc sylleptyczne. Oczywiście nie tylko dlatego, że należy je czytać 

 24 „In France, Charles Baudelaire (1821–1867) – the Mick Jagger of Romantic 
Poets – combined a strident anticlericalism with an emerging gothic sensi-
bility, finding in Satan a symbol of everything from human freedom to dark, 
frightening and seductive beauty” (Dan Dinello, Lucifer Rising and Falling, [w:] 
The Rolling Stones and Philosophy. It’s Just a Thought Away, eds. Luke Dick, 
George A. Reischs, Chicago 2012, s. 260).

 25 Wywiad z Lennonem w tłumaczeniu Piotra Metza cytuję z pamięci. Pojawił się 
w którejś z dwóch audycji poświęconej wydarzeniom roku 1969 cyklu Rock 
and roll. Historia powszechna Adama Ferencego i Piotra Metza prezentowanej 
na falach Programu Trzeciego Polskiego Radia.

 26 Por. Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, tłum. Julian Kutyła, Paweł Mo-
ścicki, wstęp. Artur Żmijewski, posł. Slavoj Žižek, Warszawa 2007, s. 23 – tam 
szczególnie fragment o „nowych formach dzielenia wspólnego świata”.
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jednocześnie jako empiryczne i tekstowe, autentyczne i fikcjonalne 
warianty instancji nadawczych, ale ponieważ jego naczelną funkcją 
jest utożsamienie ze sobą odbiorcy.

Subwersywna i anarchizująca praca podmiotu przejmuje ciężar 
narracji tam, gdzie kończy się relacjonowanie historii: „Pleased to 
meet you” – śpiewa ja. Dalej za-poznaje nas ze swoją wizją świata, 
parafrazując: stań, słuchaczu, oko w oko ze mną, zgadnij, jak mam 
na imię. Jeśli ciągle nie potrafisz przywołać sobie mojego imienia, to 
tak, jak każdy glina jest przestępcą, każdy grzesznik świętym, a orzeł 
reszką, to nazwij mnie Lucyferem – może tak uda ci się mnie jakoś 
poskromić – skoro jeszcze nie zauważyłeś, że jestem tobą. Jeśli się więc 
spotkamy, miej trochę uprzejmości, miej trochę współczucia i smaku, 
użyj całej swej wyuczonej grzeczności, inaczej zmarnotrawisz swą 
duszę. Teza, którą stawiają Stonesi w swoim siódmym albumie nie 
polega jednak na zaserwowaniu światu kolejnej dywersji, anarchii, 
chaosu. Pierwszy ruch, który wykonuje Jaggerowe ja, naprawdę 
godny jest „roku ’68” – gest ten odsłania ludzką odpowiedzialność 
ukrywaną skrzętnie za porządkiem historii, władzy i boskości. Dru-
gi rodzaj ruchu, drugi krok, w którym udział miała płyta Stonesów, 
jest z gruntu antyanarchistyczny. Opisywany wyżej wariant rewo-
lucji w 1968 roku, głosząc hasła Uprzejmości, Współczucia i Smaku, 
oczekiwał konkretnych zmian – jeszcze rok wcześniej The Rolling 
Stones mogli zagrać koncert w Sali Kongresowej i według anegdoty 
otrzymać za niego dwa wagony wódki27, ale w akompaniamencie wojny 
w Wietnamie, wśród studenckich protestów, kryzysu parlamentar-
nego we Francji, Praskiej Wiosny i polskich protestów chodziło już 
raczej o utrzymanie bryły świata w jednym miejscu. O tym właściwie 
opowiada Jean-Luc Godard, kiedy pokazuje zespół w studio, kiedy 
zwraca uwagę na słabnącego już Briana Jonesa, kiedy nie wypuszcza 
muzyków z wytłumionego kompleksu Olympic Studios, wyczuwając 
może już koncert w Altamont z 1969 roku28.

Badając po latach folkowo-bluesową tradycję, w której Stonesi 
poruszają się na przestrzeni całego albumu, komentatorzy rozpoznają:

 27 Por. Daniel Wyszogrodzki, Satysfakcja. Historia zespołu The Rolling Stones, 
Łódź 1989, passim.

 28 Por. film dokumentalny The Rolling Stones. Gimme Shelter [Gimme Shelter], 
reż. Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin, Cinema V, 20th Century 

Rolling Stonesi wydają się żebrakami na bankiecie historii muzyki. 
Co właściwie żebrak przynosi do stołu? Przynosi usta, apetyt. Nie ma 
nic innego, co mógłby przynieść29.

Film Goddarda już z samego serca procesu twórczego, bez chwili 
zastanowienia mówi znacznie więcej, pokazuje nam, na czym polega 
muzyczny gest grupy. Jeśli przypomnimy sobie jeszcze raz ukazaną 
wyżej narracyjną całość, w paradoksalnym i parataksalnym porządku 
subwersji, widać owe dwa kroki, które czyni sympatyzujące z diabłem 
ja: pierwszy – do przodu, drugi (niby taki sam, jak pierwszy) – ale 
raczej w bok. Gest artyzmu i asekuracji.

Godard wygrywa na subtelnościach, których Stonesi-Angole nie 
mogli pewnie uchwycić, ale subtelności okazują się kluczowe w tym, 
jak postrzega rzeczywistość i sztukę Francuz. Kristupas Sabolius 
w swoim eseju o wyobraźni czyta Jacques’a Rancière’a, który mówi: 
„Siłę sztuki stanowi odtąd wspólne doświadczenie bezmierności i cha-
osu”30. W krótkim fragmencie egzegezy Losu obrazów litewski filozof 
wyjaśnia, czym może być dla nas dziś dzieło Stonesów w półwiecznej 
prawie perspektywie, czym jest ów „pogłębiony modus teraźniejszości”:

Nie jest to zatem ani wyartykułowana i jasna wspólnota znaczenia, 
ani wciągający nurt kontinuum, lecz rozstrajający wybuch, który 
może pojawić się tylko na gruncie zrytmizowanej wymiany, to znaczy 
jako transformacja w nasilającym się współbrzmieniu, w „schizo-
frenicznej eksplozji, gdzie zdanie niknie w krzyku, a sens gubi się 
w rytmie stanów cielesnych”. W obrazie-zdaniu mamy do czynienia 
ze specyficznym porządkiem konsensusu, w którym manifestuje się 
siła dysrupcji i chaosu. I ta parataksalna siła w każdym przypadku 
ma naturę kinematograficzną – działa według montażu poza ramami 
kina. Montaż jest tu miarą tego, co bez miary albo dyscypliną chaosu.
Rancière wspomina różne praktyki artystyczne – od Arthura Rimabauda 

Fox, Wielka Brytania / USA 1970 oraz głośną sprawę śmierci Meredith Hunter, 
którą uchwyciła przez przypadek kamera.

 29 „The Rolling Stones seem like beggars at the banquet table of music history. 
What is it that a beggar brings to his table? He brings a mouth, an appetite. 
He has nothing of his own to bring” (Keegan Goodman, Beggars’ Genius, 
[w:] Rolling Stones and Philosophy…, s. 43).

 30 Por. Jacques Rancière, op. cit., s. 74.
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i Charles’a Baudelaire’a do Jean-Luca Godarda – w których taka 
forma dyscypliny chaosu staje się możliwa31.

Idąc tropem myśli Litwina, należałoby by – ku uciesze życzliwych 
komentatorów twórczości Stonesów – do grona mistrzów Saboliu-
sowego „montażu dialektycznego” zaliczyć również Micka Jaggera. 
Tego „anarchistę” wyjętego z anegdoty o batonie Mars, Micka-dan-
dysa-żebraka z najlepszego albumu Stonesów oraz tego, który popija 
herbatkę z Borisem Johnsonem.

Nowoczesny Artysta staje się więc montażystą, ale musi się liczyć 
z tym, że sam zostanie wmontowany w okoliczności, które innym 
pozwalają żerować na jego sławie – takie są bowiem warunki, które 
stawia miejsce wspólne.

Sekwencja końcowa. Montaż dialektyczny 
i dyscyplinowanie chaosu
Nowoczesna sztuka staje się nieodmiennie Rancière’owsko-Saboliu-
sowską „dyscypliną chaosu”, próbą uchwycenia Życia we wszelkich 
jego uwikłaniach oraz krytycznego komentarza, który staje się formą 
oporu, etycznej pracy Artysty. Tak, jak Opera żebracza intencjonalnie 
otworzyć miała ekskluzywny manieryzm opery na rzeczywistość i tym 
samym dać opór społeczno-politycznemu chaosowi oraz wpływom 
obcej kultury, płótna Hogartha ukazać karykaturalność codzienności, 
Opera za trzy grosze potępić galopujący kapitalizm, Bankiet żebraków 
zapytać o odpowiedzialność kreującą kształt wspólnoty, tak film Je-
ana-Luca Godarda zapytać o kierunek zmieniającego się gwałtownie 
świata. Tego rodzaju montaż otworzył również horyzont emancypacji 
przez Marianne Faithfull, której album reinterpretujący przeboje 
powstałe na „gruncie zrytmizowanej wymiany” nie mógłby zaistnieć 
bez owej kreatywnej „schizofrenicznej eksplozji, gdzie zdanie niknie 
w krzyku, a sens gubi się w rytmie stanów cielesnych”.

Powyższy ruch gestów krytyki i etyki w sztuce okupiony jest proce-
sem ubożenia medium – od opery, do opery balladowej, od portretów 
po sceny rodzajowe i karykatury, od Singspielu czy musicalu, przez 

 31 Kristupas Sabolius, Proteusz i radykalna wyobrażeniowość, przeł. Kamil Pecela, 
Joanna Tabor, Kraków 2015, s. 152–153.

filmową adaptację, po rockowy album, od filmu artystycznego, po 
nowofalowy eksperyment, od oryginalnego materiału, po cover, od 
wzniosłości w końcu do codzienności. Forma podawcza zmienia się 
wraz z przestrzenią, w której tworzy Artysta.
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Streszczenie
Artykuł opisuje parataksalny ciąg aktywności i postaw artystów, które 
mogłyby stanowić subwersywny i krytyczny wariant tzw. appropriation art. 
Szereg analizowanych przypadków – od stworzenia Opery żebraczej Johna 
Geya i Johanna Pepuscha, przez społeczne konteksty twórczości plastycznej 
Williama Hogarthta, krytykę prowadzoną przez Bertolta Brechta w Operze 
za trzy grosze, kontrkulturowy protest siódmego albumu The Rolling Sto-
nes, quasi-dokumentalny film Jeana-Luca Godarda po covery Marianne 
Faithfull – ma służyć pokazaniu „żebraczego” paradygmatu nowoczesnej 
sztuki. Porównawcza mikroanaliza tekstu Sympathy for the Devil obrazuje 
dziejowy charakter poszczególnych artefaktów nowoczesnej kultury w kon-
traście do długiego trwania społeczno-politycznych warunków, w których 
powstawały. „Żebraczy” charakter tego rodzaju sztuki ściśle wiąże się więc 
z motywowanym etycznie gestem oporu właściwym całej nowoczesności.
Słowa kluczowe: John Gey, Johann Pepusch, William Hogartht,  
Bertolt Brecht, Opera za trzy grosze, The Rolling Stones, Jean-Luc Godard,  
Marianne Faithfull, appropriation art, krytyka, sztuka nowoczesna, 
nowoczesność
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Pogrzebane słowa śmiercionośnych zmarłych 
Inkorporacyjna lektura  
Maliny Ingeborg Bachmann  
wobec przypadku Człowieka od wilków 

Unsere Krankengeschichte ist allein unsere Geschichte1

–Rahel Varnhagen do Heinricha Heinego
Żywotna śmierć jest tym, co sprawa, że śmiertelne życie 
jest pasjonujące. 

–Vladimir Jankélévitch, To, co nie umiera, nie żyje

Tytuł niniejszego artykułu zapożyczam częściowo ze studium Ewy 
Domańskiej Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała2. 
„Zmarli są śmiercionośni”3, pisze badaczka – a przynajmniej czasami 
tacy bywają. Owo przeświadczenie, że zmarli mogą zabijać żywych – 
jak za Philippe’em Ariésem pokazuje Domańska – powiązane jest 
najpierw z przełomem XVI i XVII wieku, kiedy po raz pierwszy 
zwrócono uwagę na możliwość niekorzystnego wpływu martwego 
na otoczenie, a później z woltą epistemiczną w wieku XIX, której 
skutkiem, poza pracami dotyczącymi kwestii rozkładu ciała, gazów 
i odcieków, było właśnie wykształcenie „świadomości nekrogenicznego 
sprawstwa i nekrogenicznych zmian, które powoduje w środowisku 

 1 „Nasza historia choroby jest jedyną naszą historią” [tłum. filolog. moje – M.G.].
 2 Por. Ewa Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, 

Warszawa 2017. 
 3 Ibidem, s. 233. 

Summary
Hogarth, Brecht, Jagger, Godard. Artists-beggars  
on the Banquet of Art.
The essay describes a parataxic series of artistic attitudes and activi-
ties, which could be a subversive and critical variant of what is called  
appropriation art. A number of case analyses, from the creation of Beg-
gar’s Opera by John Gray and Johan Pepusch, through the social context 
of William Hogarth’s paintings, Bertolt Brecht’s critique in Threepenny 
Opera, the countercultural protest in The Rolling Stones’ seventh album,  
a quasi--documentary by Jean-Luc Godard to Marianne Faithfull’s cover, 
aim to show the “beggar’s” paradigm of modern art. A comparative micro-
analysis of Sympathy for the Devil lyrics depicts the historical nature of 
respective artifacts within modern culture in the context of longue durée 
of sociopolitical conditions in which they were created. The “beggar’s” trait 
of this kind of art is strictly connected with the ethically-driven gesture of 
resistance specific to the whole modernity.
Key words: John Gey, Johan Pepusch, William Hogartht, Bertolt Brecht, 
Threepenny Oper, The Rolling Stones, Jean-Luc Godard, Marianne Faithfull, 
appropriation art, critique, modern art, modernity
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rozkład materii organicznej”4. Sytuacja, w której martwi nie chcą być 
naprawdę martwi i, występując poza porządkujący dyskurs, zaburzają 
swoją dojmującą obecnością (w postaci resztek i szczątków) home-
ostazę żywe–nieżywe, może prowadzić (i z pewnością prowadzi) do 
zaburzeń ludzkiej percepcji. Mówiąc zupełnie prosto: martwi ludzie 
są przerażający, tym bardziej że ich pozorna nieobecność, a w zasadzie 
obecność innej kategorii, wymusza reakcję tego, kto pozostaje jeszcze 
żywy. Jacques Derrida w Widmach Marksa nazwał tę dyspozycję 
podmiotu sprzymierzaniem się z widmami, odpowiedzią na Innego 
czy też koniecznością wsłuchania się w (bez przerwy widmujacy) 
cudzy głos5. Pragnę przyjrzeć się tej ostatniej supozycji wielu głosów 
– które, chociaż nie należą już do świata żywych, ponieważ zostały 
w jakiś sposób wyeliminowane, pogrzebane (we wnętrzu Ego6 lub 
– dosłownie – we wnętrzu grobowca), ale ich obecność, słyszalność, 
werbalność, a dalej: sprawczość, wciąż nie dają za wygraną. Pragnę 
tym samym zdiagnozować pewien typ pisania o skrajnie niemożliwym 
do wyobrażenia Innym: martwym, który został zapomniany i w ofi-
cjalnym dyskursie austriackiej pamięci o Zagładzie przemilczany. 
W tym celu przedstawię strategię artystyczną Ingeborg Bachmann, 
wypracowaną na kartach Maliny w kontekście Freudowskiego przy-
padku Człowieka od wilków. Pisarstwo Bachmann – obok twórczości 
literackiej Bernharda, W. G. Sebalda i Elfriede Jelinek czy filmowej 
Michela Hanekego – podejmuje zwykle zagadnienia pustej pamięci, 
jednak modus operandi austriackiej pisarki, należącej do tak zwa-
nego drugiego pokolenia, polega na tym, że próbuje przyzywać ona 
na karty powieści nieobecne już (nieżyjące) ofiary Zagłady i zmusza 
je, aby wypowiedziały się w swoim imieniu.

 4 Ibidem 
 5 Czytelnika zainteresowanego widmontologią Derridy odsyłam do książki 

filozofa: Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodów-
ka oraz do publikacji Jakuba Momry: Widmontologie nowoczesności oraz 
Andrzeja Marca: Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna 
ponowoczesności.

 6 Por Jacques Derrida, Fora. „Kanciaste” słowa Nicolasa Abrahama i Márii 
Török, przeł. Barbara Brzezicka, „Teksty Drugie” 2016, nr 2: Widmontologie, 
s. 133.

Rzecz dotyczyć więc będzie tego, jak i co mówią zmarli, a także – 
dlaczego w ogóle dopuszczamy, że możliwe jest istnienie „gadających” 
(do mnie, ze mnie lub przeze mnie) zwłok.

Kto tu kogo zjada? Inkorporacja.
Kiedy Sigmund Freud na przełomie 1914 i 1915 roku, po zakończeniu 
trwającej cztery lata terapii Człowieka od wilków, spisywał7 historię 
przypadku swojego bodaj najsłynniejszego pacjenta Siergieja Pankie-
jewa, musiał chyba przeczuwać8, że opublikowany w 1918 roku tekst 
Z historii nerwicy dziecięcej (Aus der Geschichte einer infantilen Neu-
rose) okaże się prawdziwą sensacją, z rodzaju tych, które przynoszą 
rozgłos samemu autorowi i skutecznie poróżniają różne środowiska 
(w tym środowiska psychoanalityczne) na kolejne kilkadziesiąt lat9. 
Człowiek-Wilk śni swój słynny sen lękowy: 

[N]agle okno samo się otwarło i z przerażeniem zobaczyłem, że na 
wielkim orzechu naprzeciwko okna siedziało kilka białych wilków. 
Sześć lub siedem. Wilki były całkiem białe i przypominały bardziej 
lisy czy owczarki, gdyż miały wielkie ogony jak lisy i postawione uszy 
jak psy, gdy nasłuchują. Z wielkiego przerażenia, najpewniej z uwagi 
na to, że mogłem być pożarty przez wilki krzyknąłem i obudziłem się10.

 7 Ponoć Pankiejew sam namawiał Freuda, żeby opisał jego przypadek.  
Por. Zygmunt Freud, Z historii nerwicy dziecięcej [w:] idem, Dwie nerwice 
dziecięce, przeł. Robert Reszke, Warszawa 2012, s. 101.

 8 Sam Freud miał nazwać przypadek Człowieka od wilków najlepszym z całej 
serii (w kontekście przypadków Dory, Daniela Paula Schrebera, Małego 
Hansa, Człowieka od szczurów). Jak podaje biograf Ernest Jones: Freud był 
w tamtym okresie u szczytu swoich analitycznych możliwości, a jako mistrz 
wypracowanej przez siebie metody liczył na admirację ze strony czytelników. 
Por. The Wolf Man and Sigmund Freud, ed. Muriel Gardiner, London 1972, s. 9. 

 9 Przypadek Człowieka od wilków był szeroko dyskutowany. Polemikę z Freudem 
toczyła Ruth Mack Brunswick, która niejako odziedziczyła po nim pacjenta, 
kiedy ten w 1926 roku zdecydował, że nie podejmie się trzeciej terapii (pierw-
sza: 1910‒1914, druga: 1919‒1920). Wyłącznie tytułem pobieżnego wyliczenia 
można wymienić jeszcze prace Muriel Gardiner, spektakularne odczytanie 
Márii Török i Nicholasa Abrahama przedstawione w książce Le Verbier de 
l’homme aux loups ze wstępem Jacques’a Derridy czy krytykę Freudowskiej 
analizy Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego 1914. Jeden czy wiele wilków.

 10 Zygmunt Freud, Z historii…, s. 119. 
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A Freud, jak w powieści szkatułkowej, kreśli charakter sceny pier-
wotnej. Wiadomo przecież, że nie chodzi o żadne wilki, parafrazując 
pewien popkulturowy passus: wilki nie są tutaj tym, czym się wydają. 
Psychoanalityczne odwrócenie pozwala Freudowi stwierdzić, że Pan-
kiejew obserwował kopulujących rodziców11, którzy przypuszczalnie 
mieli odtwarzać ruchy – pojawiających się we wcześniejszym wspo-
mnieniu – psów12, ale to przecież tylko preludium do analitycznych 
rozrachunków z psychiką Człowieka od wilków, w trakcie których 
raz po raz dołączają nowe postaci: niania, siostra, matka, nauczyciel, 
Grusza. Jak w powieści detektywistycznej dostarczają bohaterowi 
(w tym wypadku bohaterem jest Freud – Pankiejew odgrywa prze-
cież rolę „sprawy”) nowych informacji, które w zasadzie są zawsze 
jednym i tym samym komunikatem, informującym, że oto poruszamy 
się w polu lęku kastracyjnego. 

Freud ogłasza, że jego metoda i tym razem nie zawiodła: Czło-
wiek-Wilk poznał przyczyny swojej choroby, jego stan należy zatem 
uznać za „z grubsza zadowalający”13. I nikogo nie powinien zdziwić 
fakt, że jakiś czas później Pankiejew wrócił na kozetkę – tym razem 
do Ruth Jane Brunswick (uczennicy Freuda) – po doświadczeniu 
epizodu psychotycznego, w trakcie którego sądził, że jakiś lekarz 
wywiercił mu dziurę w nosie. Książkowy przykład: „operacja się 
udała, pacjent zmarł”14.

W 1976 roku dwójka psychoanalityków Mária Török i Nicholas Abra-
ham przedstawiła alternatywną analizę dla Freudowskiego przypadku. 
W pracy Le Verbier de l’homme aux loups pokazują, że o Człowieku 
od wilków należy myśleć w kategoriach kogoś złapanego w potrzask 
introjekcji i jej mrocznej strony, czyli inkorporacji.

Introjekcja jest jednym z mechanizmów obronnych ludzkiej 

 11 Por. ibidem, s. 125‒126. 
 12 W tekście Freud taką samą rolę w konstruowaniu sceny pierwotnej przypisuje 

wspomnieniu i marzeniu sennemu: „śnienie to przecież także powtarzanie choć 
w warunkach pory nocnej i w trakcie procesu kształtowania się marzenia 
sennego” (ibidem, s. 138). 

 13 Ibidem, s. 195. 
 14 W rzeczywistości nie jest to prawdą, bo Siergiej Pankiejew o długie lata 

przeżył zarówno Freuda, jak i całkiem sporą grupę zainteresowanych jego 
przypadkiem.

psychiki: pojęcie wprowadzone w 1909 przez Sándora Ferencziego – 
jak referuje Derrida we wstępie do Le Verbier de l’homme aux loups 
– określa proces pozwalający na rozwinięcie się w „ja” zaangażowania 
autoerotycznego15: „[introjekcja] włączając obiekt w »ja«, rozszerza 
je. Nie zwija w sobie, lecz dominuje, mnoży się, asymiluje, postępuje 
naprzód” 16. Chodzi więc o wyposażenie podmiotu (jak w relacji mat-
ka–dziecko) w kolejne atrybuty, nazwy, obiekty, popędy (te ostatnie 
w ujęciu Török17) składające się na późniejszy element doświadcze-
nia18, przydatny, gdy sytuacja wymaga ustosunkowania się wobec 
przedmiotu utraty. Innymi słowy – introjekcja działa wtedy, kiedy 
niezakłócona pozostaje praca żałoby.

Na granicy introjekcji zjawia się fantazmatyczna, natychmiastowa, 
magiczna, niekiedy halucynacyjna – wylicza Derrida – inkorporacja19. 
„Prowadzi [ona] tajne negocjacje z zakazanym, którego nie akceptu-
je ani nie przekracza”20 i zaczyna działać, gdy podmiot nie potrafi 
przejść żałoby (a raczej w ogóle nie dopuszcza takiej możliwości) i nie 
może pogodzić się z groźbą ostatecznej utraty obiektu. W taki sposób 
powstaje również krypta – krypta, która jest własnym ciałem (go-
spodarzem) z inkorporowanym (zaproszonym21) – wchłoniętym przez 
siebie samego zmarłym, szczelnie ochranianym i tylko w szczególnych 
wypadkach dopuszczanym do głosu: „Introjekcja mówi, »nazywanie« 
jest jej »uprzywilejowanym« medium. Inkorporacja milczy, mówi 
tylko po to, żeby uciszyć lub zwieść z drogi ku tajemnemu miejscu”22. 
Dlatego właśnie słowa i konstrukcje zdaniowe tworzone na zasadzie 
tajemnego inkorporacyjnego sprzysiężenia mają zawsze charakter 

 15 Jacques Derrida, op. cit., s. 128. 
 16 Ibidem. W przeciwieństwie do projekcji, kiedy świadomie (w introjekcji – nie-

świadomie) przerzuca się na innych nieakceptowane przez „ja” zachowania 
i pragnienia. 

 17 Por. ibidem. 
 18 Por. Ireneusz Piekarski, Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abraha-

ma i Marii Torok [sic!] czytanie zakrzywione, „Teksty Drugie” 2016, nr 5: Wejdź 
w sferę snu, s. 288.

 19 Por. ibidem. 
 20 Jacques Derrida, op. cit., s. 129. 
 21 „Wolfman pragnie ocalić zmarłą którą zamurował w sobie. On sam – miesz-

kanie, gospodarz [hote] swoich gości [hotes]” (ibidem, s. 136). 
 22 Ibidem. 



155154

hybrydyczny – funkcjonują jako zaszyfrowany kod, forma kryptoni-
miczna23 (cryptage – szyfrowanie, crypter – szyfrować), który należy 
poprawnie odczytać. To właśnie zrobią Mária Török i Nicholas Abra-
ham, kiedy w 1976 roku ponownie odczytają Freudowski przypadek 
nerwicy dziecięcej. Odszyfrują Człowieka od wilków. Z ciemnej krypty 
psychiki Pankiejewa „wygrzebią” popękane zdania, akronimy i resztki 
słów24, które składają się na opowieść nieco bardziej mroczniejszą 
niż projektowana przez Freuda. Okazuje się, że tym, co Człowiek 
od wilków miał zobaczyć w czasie trwania sceny pierwotnej, był nie 
akt seksualny między ojcem a matką, ale między ojcem a siostrą 
Pankiejewa – Anną, która miała być stroną inicjująca i uwodzącą25. 
Dręczony wyrzutami sumienia z powodu wyjawienia sekretu (o swoim 
doświadczeniu wspomniał guwernantce, co doprowadziło do kłótni 
między nią a matką i dodatkowo wywołało lęk przed ojcem i kastra-
cją) i również z powodu samobójczej śmierci siostry – nieświadomie 
zaprojektował w swoim ciele kolejną tajemnicę: kryptę dla siostry. 
Jak pisze Ireneusz Piekarski:

Chłopiec, zafascynowany i przerażony, był naocznym świadkiem tego 
traumatycznego zdarzenia, o którym mowa. A następnie został w tym 
rodzinnym dramacie, niczym w sądzie, powołany przez guwernantkę 
na świadka, a świadka oskarżenia, a ostatecznie pozostawiony sa-
memu sobie, rozdarty między pragnieniem (siostry, która była jego 
preferowanym obiektem seksualnym) a milczeniem, wynikającym 
z konieczności zachowania w tajemnicy rodzinnego wstydliwego se-
kretu (siostra była równocześnie ideałem Ja)26.

Anna została zatem w-cielona, „pożarta”, przez Człowieka od 
wilków. Jest to odwrócenie organizacji seksualnej nazwanej przez 
Freuda kabalistyczną (lub oralną), związaną z lękiem przed pożar-
ciem przez wilki pojawiające się we śnie, co tłumaczyć należy jako 
lęk przed stosunkiem seksualnym z ojcem i groźbą kastracji27. Warte 
odnotowania wydaje się jedno ze wspomnień Pankiejewa dotyczące 

 23 Por. ibidem, s. 125. 
 24 O metodzie Abrahama i Török i jej rezultatach – por. Ireneusz Piekarski, op. cit.
 25 Por. ibidem., s. 285‒287. 
 26 Ibidem, s. 287. 
 27 Por. Zygmunt Freud, Z historii…, s. 182‒183.

samobójstwa Anny, która otruła się rtęcią, ale nawet w agonii nie 
chciała wypowiedzieć nazwy trucizny, wskazała jedynie buteleczkę 
z etykietą ostrzegawczą, przedstawiającą trupią czaszkę28. Ów sprzez-
ciw wobec zabrania głosu, wypowiedzenia się w kwestii własnego 
życia i śmierci29 w jakiś makabryczny sposób antycypuje późniejsze 
działanie inkorporacji i to – należy dodać – inkorporacji wielogłosowej, 
wielopłaszyznowej i de facto takiej, która powinna należeć do kogoś 
innego30. Największy dramat Pankiejewa polegał właśnie na tym, nie 
mógł się odpędzić od stale nawiedzających go zjaw z przeszłości, jak 
pisze Derrida, „z głębi krypty wezwał na forum całe zgromadzenie 
świadków31” – nie jednego, ale całą sforę wilków (mnogość, na której 
Gilles Deleuze i Félix Guattari oprą całą późniejszą krytykę Freuda32). 
Człowiek od wilków nie potrafił wyobrazić sobie takiej możliwości – 
dodają Török i Abraham – kiedy w swojej głowie mógłby być tylko 
i wyłącznie sobą:

Znajdował się niejako w pułapce. Był odgrodzony od innych i – nie 
będąc w stanie ich przyswoić – mógł ich jedynie w siebie włożyć, tak 
jak to zrobił z siostrą. Zaludnił swój wewnętrzny świat istotami 

 28 Por. Muriel Gardiner, op. cit., s. 38. Anna zmarła po dwóch tygodniach od 
chwili wypicia trucizny, mimo że wydawało się, iż lekarzowi udało się ją wy-
prowadzić z krytycznego stanu.

 29 Odwrócenie tej lingwistycznej negacji można dostrzec w relacji Pankiejewa 
z żoną – Teresą. Po wkroczeniu nazistów do Wiednia Teresa miała z przera-
żeniem wykrzyczeć, do męża, że „pójdą do gazu”. Pankiejew zaprzeczył, 
oświadczając, że przecież ani on, ani ona nie są Żydami, więc nie mają się 
o co martwić. Niedługo później Teresa popełniła samobójstwo, dusząc się 
gazem z piekarnika. Por. Muriel Gardiner, op. cit., s. 136–140.W tym sensie 
powiedzenie „pójdziemy do gazu” powiązane jest z nieuświadomionym 
popędem śmierci.

 30 „[P]rzypadek Wolfmana wyróżnia się pewnym istotnym rysem: dodatkowym 
pośrednikiem […]. Krypta Wolfmana nie skrywa swojego własnego utracone-
go i inkorporowanego obiektu […], ale nieprawy obiekt innego, jego siostry 
uwiedzionej przez ojca” (Jacques Derrida, op. cit., s. 153).

 31 Derrida wróci do problemu „wielości” przy okazji Widm Marksa, kiedy przedstawi 
charakterystykę „widmowej serii”, to jest metafizycznego doświadczenia nie 
jednego widma, ale anachronicznie pojawiającej się serii. 

 32 Por. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jeden czy wiele wilków, przeł. S. Królak,  
P. Laskowski, M. Janik [w:] eidem, Tysiąc Plateau, Warszawa 2016, brak pa-
ginacji [wydanie cyfrowe].



157156

zarówno łagodnymi, jak i złośliwymi, byli to m.in. Ojciec, Matka, 
Niania, Nauczyciel niemieckiego, Lekarz i w końcu Psychoanalityk jako 
Terapeuta. Pierwsza inkorporacja przyciągnęła następne jak magnes 
opiłki żelaza. Człowiek-wilk utożsamiał się, rozmawiał, spiskował 
z każdą z tych postaci z osobna. Jego życie to ciągłe manewrowanie 
w celu uniknięcia niezręcznych spotkań i niedyskrecji33.

Jesteśmy więc w samym środku widmowego uwiedzenia, tam, 
gdzie głos Pankiejewa zostaje zakłócony przez pogłos coraz to innych, 
coraz to liczniejszych zjaw z przeszłości.

„Jest bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, że śniący przecież 
wie, co oznacza jego marzenie senne, tylko nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że wie o tym, i dlatego sądzi, że nie wie”34. Zapamiętajmy to 
zdanie Freuda ze Wstępu do psychoanalizy i, jak we śnie o wilkach, 
wyjrzyjmy przez inne okno.

Malina czyli cryptage
„Otwiera się wielkie okno, większe od wszystkich okien, jakie widzia-
łam, ale nie na podwórze naszego domu przy Ungargasse, tylko na 
mroczną ławicę chmur…”35. Na początku lat sześćdziesiątych austriacka 
pisarka Ingeborg Bachmann rozpoczęła pracę nad trzyczęściowym 
cyklem powieściowym Todesarten (Rodzaje śmierci). Ukończyła 
i opublikowała w całości tyko jedną z książek: w 1971 roku ukazała 
się drukiem polifoniczna, narracyjnie wielopłaszyznowa i równie 
wieloczasowa (czy może raczej bezczasowa) Malina.

Najkrócej rzecz ujmując: Malina jest powieścią o morderstwie. („To 
było morderstwo” [322] – zapada wyrok na końcu książki). W zasa-
dzie nie o jednej, ale o całej serii zbrodni – o zabójstwach pierwszego 
stopnia dokonanych pojedynczo lub przy współudziale i o starannie 
tuszowanych zbiorowych mordach. Przede wszystkim jednak jest 
to powieść o ofierze, a zarazem o innych ofiarach Holokaustu. Cała 
Malina to także długo i pieczołowicie budowana krypta, z której (jak 
 33 Ireneusz. Piekarski, op. cit., s. 289‒290. 
 34 Zygmunt Freud, Marzenia senne [w:] idem, Wstęp do psychoanalizy,  

przeł. Salomea Kempnerówna, Witold Zaniewicki, Kęty 2010.
 35 Ingeborg Bachmann, Malina, przeł. Sławomir Błaut, Kraków 2011, s. 166. Da-

lej cytaty z tego wydania lokalizuję bezpośrednio w tekście, oznaczając je 
jedynie numerem stronicy w nawiasie kwadratowym.

w przypadku Ego Pankiejewa) wydobywają się głosy inkorporowa-
nych postaci. „Ojciec mówi »to jest przedstawienie pod tytułem: kiedy 
budzimy się umarli!«” [208].

Budzimy się – my, bohaterowie i czytelnicy powieści tu i teraz – 
w tym momencie, w nieokreślonym „dzisiaj”36. Temporalność Maliny 
jest pod tym względem mocno zaburzona, czas nie jest w niej wiel-
kością fizyczną ustalającą kolejność zdarzeń – wszystko dzieje się tu 
i teraz. Dla narratorki „dzisiaj” jest klaustrofobiczne – oznacza stan 
chronicznego zatrzymania, do którego ludzkie ciało nie jest przy-
stosowane. Przypomina stan zamknięcia w ciasnym pomieszczeniu, 
kiedy zamknięty orientuje się, że nie potrafi znaleźć wyjścia (być 
może wyjście w ogóle nie istnieje) i jedyną reakcją podpowiadaną 
przez psychikę jest epizod lękowy w postaci paniki:

[N]ie potrafię niemal powiedzieć „dzisiaj” chociaż „dzisiaj” mówi się 
codziennie[…] przejść przez to dzisiaj mogę tylko w panicznym stra-
chu i szalonym pośpiechu, tak samo pisać o nim albo choćby, w owym 
panicznym strachu, mówić o tym, co się wydarza, bo wszystko, co się 
napisało o „dzisiaj”, należałoby natychmiast niszczyć [6‒7].
„[D]zisiaj” to słowo, które powinno być zastrzeżone tylko dla samobójców[…] 
kiedy ja natomiast mówię dzisiaj, mój oddech traci regularność, pojawia 
się owa arytmia, którą można już stwierdzić na elektrokardiogramie [8].

O toczącym „organizm rzeczywistości” stanie chorobowym najlepiej 
świadczą te momenty, w których narratorka wywołuje postać Ivana – 
mającego być jednym lekarstwem na toczącego miasto i zamieszkujących 
w nim ludzi wirusa, kilkugodzinnym „zastrzykiem rzeczywistości”: 
„Tydzień bez Ivana, to tydzień bez zastrzyków” [69]. Jednak nawet 
w jego towarzystwie bohaterka nie może czuć się bezpiecznie – doj-
mującym uczuciem jest tu strach, choroba z przerażenia:

Nie chcę dopuścić do uleczenia tego, co teraz byłoby uleczalne […] Mimo 
to oddycham szybciej, a on jeszcze szybciej pyta mnie: Kto ci to zrobił, 
kto ci nabił głowę takimi głupstwami, co ty masz w tej głowie oprócz 
tego głupiego strachu, ja cię nie straszę, nic cię nie powinno straszyć [42]. 

 36 Bachmann była również autorką cieszących się popularnością słuchowisk. 
Malina rozpoczyna się „didaskaliami”, z których czytelnik odczytuje personalia 
głównych bohaterów, miejsce akcji: Wiedeń i czas akcji: dzisiaj [5‒6].
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Na poziomie literalnym powieści narratorka – ukrywająca się pod 
zaimkiem osobowym „ja” – uwikłana jest w dziwną, psychopatologiczną 
relację z dwoma (a w zasadzie z trzema) mężczyznami: Ivanem, Maliną 
i powracającą obsesyjnie figurą Ojca. To temu pierwszemu poświę-
cony jest pierwszy rozdział, Szczęśliwa z Ivanem, który moglibyśmy 
potraktować jako apologię klasycznego romansu. Środkowy rozdział 
powieści, Ten trzeci, traktuje o Ojcu – jest to tym samym najbardziej 
psychoanalityczny fragment książki – w całości skonstruowany jest 
ze wzajemnie się przenikających i uzupełniających marzeń sennych. 
To także fragment, w którym Bachmann bezwzględnie rozprawia 
się ze zbiorową pamięcią Austriaków: inkorporowane ofiary Zagła-
dy wyłaniają się z głębi jeziora i bezgłośnie (to, co mówią lub raczej 
czego nie mówią, ale chciałyby wypowiedzieć, wie – chociaż jeszcze 
nie dopuszcza tego do świadomości – jedynie narratorka37: „Malina: 
jeszcze ci przeszkadza. Jeszcze. Przeszkadza ci jednak inne wspomnie-
nie” [21]) domagają się sprawiedliwości, a jednocześnie kuszą – jak 
w odczytaniu mitu Odyseusza przez Theodora W. Adorno – aby udać 
się z nimi na dno (do grobu) – do przeszłości, w jakiś sposób wyrwać 
się od stale aktualnej i nieprzekraczalnej teraźniejszości.

Kiedy proces introjekcji zostaje zablokowany, wkracza […] sprzeczność, 
a wraz z nią przeciwstawienie sił, tworzących kryptę, które były jej 
ścianami, organizują w niej targi, transakcje, szacują cenę, stopień 
rozkoszy lub cierpienia […]. Należy utrzymać przy życiu właśnie to, 
co powoduje najgorsze cierpienie38.

Krypta jest w niemożliwy wręcz sposób aktualna, zakłada przecież 
sztuczne podtrzymywanie przy życiu utraconego obiektu, oczekuje 
poświadczenia, że martwy nie jest tak naprawdę martwy, że nie 
rozkłada się w „naszym” wnętrzu.

Krypta 
„Dla mnie nikt nigdy nie umarł i rzadko ktoś żyje, chyba że na scenie 

 37 Na zasadzie Freudowskiego naznaczenia wstecznego. 
 38 Jacques Derrida, op. cit., s. 151. 

moich myśli” [271] – mówi „ja”. Ale na tym wcale nie koniec. Bywa, 
że „ja”39 mówi o wiele więcej – jak na przykład o Ivanie: 

Ivan – odsłania moje zasypane ja. Nareszcie ożywa moje ciało, które 
wskutek pogardy stało mi się obce, czuję jak w środku wszystko się 
odwraca, jak mięśnie uwalniają się od ciągłego skurczu, rozluźnia się 
tkana gładka i prążkowana… [31].
Żyję w Ivanie / Nie przeżyję Ivana [40].
W jednej chwili znaczy to: Ivan i ja. W jednej chwili: my. Zaraz potem 
znów: ty i ja. Są to dwie istoty, które niczego wspólnie nie zamierzają, 
nie pragną koegzystencji, wyrwania się gdzie indziej, w inne życie… [97].
Ivan już nie jest Ivanem, patrzę na niego jak klinicysta, który studiuje 
zdjęcie rentgenowskie, widzę jego szkielet, plamy w płucach, jego 
samego już nie widzę [12].
Ivan mówi, śmiejąc się, ale tylko raz: Nie mogę tam oddychać, gdzie 
ty mnie stawiasz, proszę cię, nie tak wysoko, nie wynoś już nikogo 
w to rozrzedzone powietrze [303].
A w ścianie jest coś, co nie może już krzyczeć: ale jednak krzyczy: Ivan [321].

I również o wiele ciekawiej, gdy przychodzi „czas Maliny”: 

Mój związek z Maliną przez lata składał się z przykrych spotkań, 
największych nieporozumień i paru niemądrych urojeń – chcę przez 
to powiedzieć: dużo większych nieporozumień niż z innymi ludźmi. 
Niewątpliwie od początku byłam zdana na niego i wcześnie musiałam 
wiedzieć, że stanie się moim przeznaczeniem, że miejsce Maliny było 
zajęte, zanim pojawił się w moim życiu [12].
Malina szepce we mnie: zabij ich, zabij ich, zabij ich [299].
Żyłam w Ivanie i umieram w Malinie [320].

Malina mówi: Halo? […] Nie ma tu żadnej kobiety
Mówię przecież, że nigdy nie było tu nikogo o tym nazwisku
Nikogo więcej tu nie ma. […]
Moje nazwisko?
Malina [321].

 39 O zmiennych dyspozycjach tropów „ja” powieści – por. Ryszard Nycz, Tropy 
„ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, 
„Teksty Drugie” 1994, nr 2: Tropienie podmiotu, s. 7‒27.
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Jeśli przyjmiemy, że w przypadku trójkąta Ivan–Malina–„ja” 
mamy do czynienia z inkorporacją, powinniśmy przywołać pytanie, 
które już wcześniej padło – kto kogo „zjada”, albo inaczej: kto jest 
(aktualnie) „zjadany”.

Postać Maliny była już kilkukrotnie odczytywana40 w kategoriach 
jungowskiego alter ego. Żeńskie „ja” wykreowało animusa – męską 
kontrtożsamość: Malina (męskie ego) versus Anima (żeńskie ego) – bez 
końcówki („l”)41. Elfriede Jelinek pisze, że Malina utożsamia także 
opresyjną (i diaboliczną) figurę Ojca, jest społecznym superego42, tym 
samym, które rozporządza strategią pamiętania, czy raczej zapomnie-
nia o Zagładzie43. Ria Endres eksponuje krwiożerczą naturę Maliny 
(Animal): staje się on kanibalem, który stopniowo zjada tożsamość 
kobiety i umacnia swoją pozycję tak długo, dopóki kobieta nie zniknie 
w finale powieści w ścianie44. Ten krwiożerczo-żarłoczny dyskurs jest 
niezwykle ciekawy. Karen Achberger w książce Understaning Inge-
borg Bachmann wtrąca mimochodem, że „Malina” możemy odczytać 
anagramatycznie jako „Anima” (o czym już wspominałam) – jeśli 
wyrazowi „Animal” utniemy (falliczny zresztą) ogonek „l” („if you 
cut off its tail”45). Zwierzę bez ogona – wilk bez ogona46 tłumaczy się 
u Freuda jako lęk kastracyjny.

Faktem jest, że inkorporacje przepadają za językowymi redukcjami 
i anagramami47, a wystrzegają się „imion własnych”48, bowiem nadanie 
imienia, umieszczenie napisu nagrobnego, powiedzenie, że zmarły jest 

 40 Por. np. Karen Achberger, Understanding Ingeborg Bachmann, 1995, brak 
paginacji [wersja cyfrowa]; Elfriede Jelinek, Der Krieg mit anderen Mitteln. 
Über Ingeborg Bachmann, [w:] Ingeborg Bachmann, Malina. Roman, Nach-
wort Elfriede Jelinek, Berlin 2013, brak paginacji [wersja cyfrowa].

 41 Por. Karen Achberger, op. cit.
 42 Elfriede Jelinek, op. cit.
 43 Malina jest „zatrudniony w Austriackim Muzeum Wojska, gdzie ukończone 

studia w zakresie historii […] pozwoliły mu znaleźć posadę i zająć dogodną 
pozycję, dzięki której posuwa się naprzód, nie ruszając się nie zwraca na 
siebie uwagi…” [6]. 

 44 Za: Elfriede Jelinek, op. cit.
 45 Karen Achberger, op. cit. [tłum. filolog. moje – M. G.].
 46 Por. Zygmunt Freud, op. cit., s. 121. 
 47 Por. Ireneusz Piekarski, op. cit., s. 288. 
 48 Por. Jacques Derrida, op. cit., s. 164‒165.

martwy, a ciało, to już nie żywa tkanka, ale zwłoki – automatycznie 
rozbroiłoby mechanizm inkorporacji.

Powieściowe „ja” nie posiada imienia – kryptonimy: Malina/Ivan 
(te wspomniane przez Abrahama i Török: łagodne i złośliwe zjawy) 
skrupulatnie je ukrywają. Ego – „ja” jest tu strażnikiem cmentarza49, 
z jej/ego wypowiedzi – jak ze źle wyregulowanego radia50 - dobiega 
podwójny/potrójny głos, zdania pourywane, a niekiedy zniekształcone 
lub zapisane jako przejęzyczenia („Jak gdzieś było napisane »letnia 
moda« ja czytałam »letni mord«” [198]). 

Kiedy Wiktor Pankiejew spisuje swoje wspomnienia i gdy pisze 
swój testament, to rzeczywistości nie dysponuje swoim własnym-jed-
nostkowym imieniem. Psychoanaliza nadała mu inne – kryptonim 
Człowieka-Wilka (Człowieka od wilków) 51 i to psychoanaliza spod 
znaku Török i Abrahama musi – jeśli chce dostać się do wnętrza 
krypty – spróbować odwrócić ten proces – nie tyle nawet obdarzyć 
na nowo imieniem Pankiejewa, ale ponazywać niektóre jego trupy. 

Na płaszczyźnie powieści krypta powoli wypełnia się „nieumar-
łymi”. Starannie wznoszone są jej kolejne ściany. Wiedeń – miejsce 
akcji zamienia się albo w wielką nekropolię, albo w największe na 
świecie krematorium.

[Z] tego miejsca w świecie, gdzie nic się już nie dzieje, patrzy się na 
świat z dużo większym przerażeniem, bez faryzeizmu, bez zarozu-
miałości, gdyż nie ma tu ocalałej wyspy, lecz w każdym miejscu jest 
zagłada, wszystko jest zagładą [88‒89] .
Ale tutaj chodzi o coś innego, o obrzędowe administrowanie królestwem zmar-
łych […]. Świat najlepiej by zrobił, gdyby, umyślenie odwracając wzrok, żeby 
nie przestraszyć się tym, co go czeka, w najlepszym razie. Im ciszej tutaj, im 
taniej pracują nasi grabarze, w im większym ukryciu odbywa się wszystko, im 
bardziej niesłyszalnie gra się i dopowiada do końca, tym większa może stałaby 
się prawdziwa ciekawość, krematorium Wiednia to jest duchowa misja52 [91].

 49 Ibidem, s. 152. 
 50 W powieści funkcję takiego „źle ustawionego” przekaźnika spełnia telefon. „Ja” 

często prowadzi rozmowy telefoniczne z Ivanem. Kiedy dwie postaci mówią 
jednym głosem, albo jeszcze inny głos dołącza się do wymiany komunikatów, 
czytelnik może odnieść wrażenie, że to wina przebicia na linii.

 51 Por. Jacques Derrida, op. cit., s. 164
 52 Fragment o duchowej misji Wiednia jako największej spalarni zwłok mógłby 
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Mieszkanie bohaterki, mieszczące się przy Ungargasse 9, porów-
nane jest do grobowca, w którym panują egipskie ciemności [148]. 
Niektóre jego pokoje pozostają zamknięte i nigdy nie są sprzątane. 
Pomieszczenie, w którym jeszcze panują symptomy życia, wypełnione 
jest listami – pisanymi kompulsywnie, podpisanymi enigmatycznym 
„Nieznajoma” – kierowanymi do ludzi z utajnionymi personaliami 
(sekret krypty), ale to właśnie one stają się próbą komunikacji ze 
światem zewnętrznym – to znaczy z tego rodzaju traumatycznym 
doświadczeniem53, które musiało całą tę inkorporację powołać.

A oto i ona – scena pierwotna.

Cmentarz

Otwiera się wielkie okno, większe od wszystkich okien, jakie widziałam, 
ale nie na podwórze naszego domu przy Ungargasse, tylko na mroczną 
ławicę chmur. Pod chmurami mogłoby znajdować się jezioro. Budzi 
się we mnie podejrzenie, które to mogło być jezioro. Ale teraz nie jest 
już zamarznięte, nie jest to już noc świąteczna, a sentymentalne chóry 
męskie, które stały kiedyś na lodzie pośrodku jeziora, zniknęły. Jezioro, 
którego nie sposób dojrzeć, okalają liczne cmentarze. Nie ma na nich 
krzyży, ale nad każdym grobem kłębią się gęste i ciemne chmury; 
grobów, tablic z napisami prawie nie widać. Mój ojciec stoi przy mnie 
i zdejmuje dłoń z mojego ramienia, bo podszedł do nas grabarz. […] 
Chce mówić, długo jednak porusza tylko wargami bez słowa, słyszę 
dopiero jego ostatnie zdanie: To jest cmentarz pomordowanych córek. 
Płaczę gorzko, bo nie powinien był mi tego mówić [166].

Początek rozdziału marzeń sennych to demonstracja sceny pier-
wotnej (w oryginalne dokładnie psychoanalityczny termin die Ur-
szene) literatury po 1945 roku – pisze Hans Höller, biograf Ingeborg 
Bachmann, w którym dziecko pokolenia sprawców pyta o możliwość 
wyjścia ze świata naznaczonego Zagładą. Autorka Maliny rozprawia 

w interesujący sposób rezonować z filmem Palacz zwłok – por. Palacz zwłok 
[Spalovač mrtvol], reż. Juraj Herz, Czechosłowacja 1968.

 53 W filmowej interpretacji Maliny w scenie finałowej listy płoną, a wkrótce potem 
płonie już całe mieszkanie – ostatnia szansa kontaktu przepada, a bohaterka 
usuwa się ni to w głąb ściany, ni to w głąb luster. Por. Malina, reż. Werner 
Schroeter, scen. Elfriede Jelinek, Austria / Niemcy 1991, 

się z modernistyczną tradycją wielkich demonstracji uczuciowych 
między ojcem i synem. Höller dodaje:

Syn nie jest już ofiarą ojca – staje się nim córka. A córka zaczyna 
oddzielać się od ojca i jego świata. Świat ojca, czyli świat powieści po 
1945 roku, to świat Holocaustu54.

Nie jestem pewna, czy właśnie to marzenie senne można uznać za 
scenę pierwotną dla całej (może europejskiej) literatury powojennej, 
sądzę jednak, że należy potraktować je jako scenę pierwotną, a w za-
sadzie pierwszy jej fragment, w powieści. Już sama koincydencja: 
„Otwiera się wielkie okno…” („Plötzlich geht das Fenster von selbst 
auf…”) jest tu całkiem interesująca, zaś fraza „to jest cmentarz pomorr-
dowanych córek” należy chyba do najbardziej upiornych literackich 
sygnatur Zagłady, jakie w ogóle mogą przyjść na myśl. W tym miejscu 
pierwszy raz pojawia się także figura ojca – jeszcze nie diaboliczna, 
na razie tylko wymownie milcząca, nadto zabraniająca mówić (chcąca 
odebrać głos) grabarzowi. Obraz przerażającego cmentarza uruchamia 
sekwencję kolejnych – trudnych do interpretacji, brutalnych snów, 
skoncentrowanych wokół postaci ojca aktów przemocy fizycznej i sek-
sualnej, której dopuszcza się względem bohaterki. Ojciec przyjmuje 
rolę oprawcy55 – gwałci, zamyka w komnacie, do której wpuszcza gaz 
(„Zanim zdążę krzyknąć wdycham już gaz, coraz więcej gazu. Jestem 
w komorze gazowej, to właśnie ona, największa komora gazowa świa-
ta” [167]), wreszcie chce uniemożliwić „ja” komunikację, unieważnić 
pozycję świadka dokonywanych mordów („Ojciec sięga po mój język 
i chce mi go wyrwać, żeby nikt tutaj nie usłyszał mojego »nie« [168]). 
Zwłoki pomordowanych na bezimiennym cmentarzu funkcjonują jako 

 54 Hans Höller, Ingeborg Bachmann, Rowohlt E-Book, [s.l.] 2015, brak paginacji 
[wydanie cyfrowe].]

 55 W postaci ojca można doszukać się śladów Antona Anderluha, który od 1938 
do 1945 roku był dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego w Klagenfurcie, 
ekspertem od pieśni ludowych i kierownikiem chórów żeńskich i męskich. 
Bachmann zmuszona była uczęszczać do kierowanego przez niego semina-
rium. Por. Hans Höller, Posłowie, [w:] Ingeborg Bachmann, Dziennik wojenny 
z listami od Jacka Hamesha, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Wołowiec 2005, 
s. 65‒66. 



165164

corpus delicti (przedmiot przestępstwa). To one ośmieszają złudną 
normalność teraźniejszości56:

Otwiera się okno, na zewnątrz ciągnie się mroczna chmurna kraina, 
a w niej jezioro, które zmniejsza się coraz bardziej. Wokół jeziora 
leży cmentarz, można dokładnie rozpoznać groby, ziemia otwiera się 
grobach i na chwilę wstają zmarłe córki z rozwianymi włosami, nie 
sposób dojrzeć ich twarzy, włosy opadają im do pasa, prawa dłoń każdej 
kobiety jest uniesiona w górę i widoczna w białym świetle, wszystkie 
rozczapierzają woskowe dłonie, nie ma pierścionków, nie ma palca 
serdecznego u każdej dłoni [208].

Jak sądzę, to właśnie zwłoki staną się granicą introjekcji, za którą 
jest już tylko inkorporacja, i do której, jak zdaje się sugerować Bach-
mann – dojdzie raczej wcześniej niż później. Innymi słowy: nie pora-
dzimy sobie ze zbrodnią naszych ojców, znajdziemy dla niej bezpieczną, 
fantazmatyczną kryptę i zapełnimy ją całą rzeszą naocznych świadków.

Wkroczyłam w epokę wypadków, sąsiedzi dopytują się niekiedy, czy 
coś się stało. Wpadłam do małego grobu, rozbiłam sobie głowę i wykrę-
ciłam ręce, do następnego upadku trzeba wszystko wyleczyć, muszę 
ten czas spędzić w grobowcu [216].

Inkorporacyjną strategię autorki Maliny należy traktować jako 
gest w gruncie rzeczy histeryczny (w znaczeniu Freudowskim). Po-
szukiwanie zmarłych połączone z nieprzemożną chęcią (i moralnym 
nakazem) odkopywania czy też rozgrzebywania grobów i tworzenia 
dla nich miejsc innego rodzaju, to jest krypt we wnętrzu ego, staje 
się dominantą artystyczną, charakteryzującą pewien tym pisarstwa 
odpowiadającego na doświadczenie Zagłady. Bachmann pragnie 
zainterweniować w imieniu tych, którzy nie zyskali możliwości 
wypowiedzenia się we własnej sprawie. Jest to strategia skrajnie 
traumatyzująca, a zarazem traumatogenna, fundowana najmocniej 
na poczuciu braku i niemożności pogodzenia się z utratą obiektu. 

 56 Por. Jean-Thierry Maertens, Nad otwartym grobem. Semiotyka zmarłego,  
[w:] Wymiary śmierci, wyb. i wstęp Stanisław Rosiek, Gdańsk 2010, s. 267. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest odczytanie powieści Ingeborg Bachmann Malina w relacji 
do Freudowskiego przypadku Siergieja Pankiejewa, zwanego Człowiekiem 
od wilków – w taki sposób, aby wykazać podobieństwa pomiędzy formułami 
wytwarzania i funkcjonowania traumy (w przypadku Bachmann związanej 
z doświadczeniem Zagłady) i wychwycenie tych momentów, w których powieść 
przejmuje aparat inkorporacyjny. Autorka poszerza metodę psychoanalityczną 
o teorię krypty i kryptonimii Márii Török i Nicholasa Abrahama, jak rów-
nież filozoficzne rozpoznanie metody przedstawione przez Jacques’a Derridę 
w komentarzu do książki francuskich psychoanalityków. 
Słowa klucze: Ingeborg Bachmann, Sigmund Freud, Zagłada, Człowiek 
od wilków, psychoanaliza, kryptonimia

Summary
Buried words of deadly corpses. Inkorporation as 
a reading method of Ingeborg Bachmann novel 
Malina in relation to the Wolfman case.
The main aim of the article is to read Ingeborg Bachmann’s novel Malina in 
relation to the Freudian Wolfman case to show similarities between ways 
of how the trauma functions. (In Bachmann’s case, the trauma is a result 
of the experience of the Holocaust.) The author expands the psychoanalytic 
method with the theory of the crypt, created by Maria Török and Nicholas 
Abraham, as well as the philosophical interpretation presented by Jacques 
Derrida in the commentary to Török and Abraham’s book. 
Key words: Ingeborg Bachmann, Sigmund Freud, Holocaust, Wolfman, 
psychoanalysis, cryptonymia

Edyta Janiak

Artyst(k)a: obecność i tożsamość
Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych 

red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Kraków 2018, s. 167–179

Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
Uniwersytet Łódzki

Arachnologie Nancy K. Miller jako literackie 
ucieleśnienie teorii

Esej Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka Nancy K. Miller uchodzi 
już na polu krytyki feministycznej za tekst kanoniczny1, który wy-
modelował spojrzenie wielu badaczek i artystek na kobiecą twórczość 
literacką. Niestety, liczący sobie prawie 35 lat artykuł przywoły-
wany jest obecnie najczęściej jako swoista historyczna ciekawostka 
z czasów drugiej fali feminizmu, przez co koncepcja Miller wydawać 
się już może nieaktualna. Niniejszy tekst ma na celu odzyskanie 
arachnologii ze swoistego niebytu i ukazanie jej funkcjonalności. 
Uważam bowiem, że w szerszej perspektywie można ją uznać nie 
tylko za projekt krytycznoliteracki, ale także za sposób czytania całej 
kultury, uprawiania filozofii (kultury). Artykuł stanowić ma zatem 
arachnologiczną interpretację koncepcji arachnologii, demaskację 
obecnie narosłych wokół teorii mitów oraz symboliczne powtórzeniem 
gestu samej Miller – przypomnienie i nowe odczytanie historii nieco 
już zapomnianej przez kulturę kobiety-autorki Miller-Arachne. 

W artykule zanalizuję i zdekonstruuję więc znaczenie teorii Miller 
(zarówno dla ówczesnej, jak i obecnej refleksji krytycznoliterackiej), 

 1 Sylwetkę Nancy K. Miller, jej zainteresowania badawcze oraz rozwój jej teorii 
omawia chociażby Krystyna Kłosińska w swej monografii poświęconej krytyce 
feministycznej. Por. Krystyna Kłosińska, Między esencjalizmem a dekonstrukcją: 
Nancy Miller, [w:] eadem, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010, 
s. 299‒356. 

Nancy K. Miller
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rozpatrując jej tekst na kilku poziomach. Po pierwsze, ukażę tę 
teorię i jej założenia jako horyzont interpretacyjny dla twórczości 
kobiecej – szczególnie istotna jest dla mnie relacja artystka–dzieło, 
a co za tym idzie uobecnienie kobiecej sygnatury w dziele poprzez 
kreowanie kobiecej tożsamości w akcie twórczym oraz jej ucieleśnie-
nie w strukturze tekstu. Po drugie, jako subwersywny gest przejęcia 
i zreinterpretowania w duchu feministycznym „męskiej teorii” hyfologii 
Rolanda Barthes’a oraz dotychczasowej wykładni mitu o Arachne, co 
zaowocowało stworzeniem nowego, prokobiecego mitu. Zagadnienia 
te wpiszę w szerszy kontekst społeczno-kulturowy i zaprezentuję, 
jak dzięki strategii Miller zmodyfikowane zostało postrzeganie ko-
biety-autorki. Potrzecie wreszcie, jako dzieło samo w sobie, to znaczy 
chciałabym odnieść teorię Miller-badaczki do faktycznego kształtu 
jej referatu i tym samym przedstawić sposób istnienia Miller-autorki 
w Arachnologiach.

Tekst jak Tkanina; dotąd jednak zawsze uznawaliśmy tę tkaninę za 
wytwór, gotową zasłonę, za którą stoi bardziej lub mnie skryty sens 
(prawda), teraz podkreślamy, w tkaninie, płodną ideę: tekst tworzy 
się, wypracowuje przez nieustanne splatanie. Zatracony w tej tkani-
nie – teksturze – podmiot rozpada się, jak pająk rozkładający sam 
siebie w konstruktywnych wydzielinach własnej sieci. Jeśli lubimy 
neologizmy, możemy określić teorię tekstu jako hyfologię (hyfosto 
tkanina i sieć pajęcza)2.

Przytoczony cytat to jeden z końcowych fragmentów Przyjemności 
tekstu Rolanda Barthes’a stanowiący dla Nancy K. Miller asumpt 
to snucia własnej teorii – opozycyjnej wobec koncepcji francuskiego 
poststrukturalisty. Miller nie odrzuca jej jednak całkowicie i nie kry-
tykuje bezrefleksyjnie – ukazuje jej innowacyjność oraz niebagatelny 
wpływ na reinterpretację postrzegania kategorii podmiot–przedmiot, 
silnie zaznaczając jednak brak jej użyteczności w kontekście teorii 
feministycznej oraz wskazując na jej uniwersalistyczną, a więc męską 
proweniencję, co wyklucza po raz kolejny zaistnienie w dyskursie kry-
tycznoliterackim kobiety-jako-autorki. Warto bowiem przypomnieć, że 
dla krytyczek feministycznych drugiej fali (a do nich należała przecież 

 2  Roland Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. Adriana Lewańska, Warszawa 1997, s. 92. 

Miller) wzorcem dla całej kultury był nie tyle człowiek, co mężczyzna, 
stąd twierdzenie, że uniwersalne oznacza po prostu męskie. Barthes, 
symbolicznie uśmiercając autora i wynosząc na plan pierwszy tekst 
a zaraz za nim czytelnika-interpretatora-współtwórcę-znaczeń, usuwa 
dotychczasowy kartezjański podział na podmiot i przedmiot, co prowa-
dzi z kolei do zakwestionowania chociażby takich opozycji binarnych, 
jak autor i dzieło czy wnętrze i zewnętrze. Warto mocno podkreślić 
znaczenie oporu Miller względem tej teorii. Nie chodziło o negację ca-
łego konceptu, ale śmierć autora pociągała za sobą odpodmiotowienie 
dzieła, co oznaczało nie tylko uśmiercenie autora-mężczyzny, który 
od wieków święcił triumfy w refleksji krytycznoliterackiej, ale przede 
wszystkim uśmiercenie kobiety-autorki zanim ta w ogóle zdążyła 
się w tym dyskursie i kanonie narodzić i jakkolwiek zaistnieć. Na 
to badaczka zgodzić się nie mogła i dlatego też w opozycji do andro-
centycznej hyfologii zaproponowała feminocentryczną arachnologię, 
która, korzystając z tekstylno-tekstualnego rezerwuaru metafor, nie 
traciłaby z oczu kobiety i jej aktu twórczego. Widać to w ironicznym 
komentarzu Miller do końcowego zdania Barthes’a z przytoczonego 
przeze mnie cytatu: 

Innymi słowy, gdyby Barthes mniej się lubował w neologizmach i był 
feministą, mógłby nazwać swą teorię tworzenia tekstu „arachnologią”. 
W angielskim to słowo istnieje i określa badanie pająków, mielibyśmy 
zatem nie neologizm, ale katachrezę lub też „ginokrytykę”3.

Barthes nie był dla Miller feministą, gdyż nie zapytał nawet o poten-
cjalną płeć autora, którego postanowił uśmiercić. Trzeba jednak oddać 
autorowi sprawiedliwość i przypomnieć chociażby jego esej Powieści 
i potomstwo4, w którym na wskroś ironicznie i z iście feministyczną 
optyką dekonstruuje mit dotyczący powieściopisarek, który implikował 
francuskiemu mieszczaństwu magazyn „Elle” w jednym z artykułów. 

 3 Nancy K. Miller, Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka, przeł. Krystyna Kłosińska, 
Krzysztof Kłosiński, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, 
Michał Paweł Markowski, Kraków 2009, s. 491‒492 [tekst oryg. eadem, The 
Arachnologies. The Woman, the Text, and the Critic, [w:] eadem, Subject to 
Change. Reading Feminist Writing, New York 1988, s. 77‒101].

 4 Por. Roland Barthes, Powieści i potomstwo, [w:] idem, Mitologie, przeł. Adam 
Dziadek, Warszawa 2000. 
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Miller mogła nie znać tego eseju ani „społecznego wymiaru” feminizmu 
Barthes’a, ale krytycznie odnosząc się do hyfologii (która faktycznie, 
nie nosi znamion perspektywy literackiej krytyki feministycznej) 
mogła na jej strukturalnych podwalinach i metaforach (tekst-tkanina, 
tkanie, pająk) zbudować i rozwinąć swoją własną koncepcję, której 
optyka pozwalałaby na dostrzeżenie pomijanej w dyskursie figury 
kobiety-autorki. Warto także przypomnieć, że metafory używane 
przez badacza skierowały uwagę Miller na mit o Arachne, który au-
torsko zinterpretowała w duchu swojej koncepcji w Arachnologiach. 
Niezwykle ciekawy (choć najczęściej pomijany w opracowaniach 
skupiających się na niechęci Miller do koncepcji Barthes’a) jest też 
fakt, że sposób postrzegania mitologii i mitów, rozumianych zarówno 
jako utrwalone historie, jak i panujące dyskursy jest u obydwojga 
badaczy niezwykle podobny5. To samo dotyczy sposobów, w jaki 
obnażają oni mechanizmy społeczno-kulturowe, które mają na celu 
znaturalizowanie i uniwersalizację tychże mitologii.

Na czym miałaby więc polegać owa strategia zwana arachnologią 
(lub w liczbie mnogiej, jak w tytule eseju: arachnologiami, do czego 
jeszcze wrócę)? Byłaby to subwersywna strategia lekturowa, czytanie 
na przekór utkaniu tekstu tak, by odkryć oraz wydobyć ze splotów 
jego struktury, a następnie sproblematyzować istnienie w dziele ko-
biecej tożsamości (uwikłanej w konteksty genderu, władzy, polityki, 
patriarchalnej kultury) i jej oryginalnej sygnatury. W szerszej per-
spektywie pozwoliłoby to na stworzenie krytycznie wymodelowanej 
poetyki feministycznej, która nie musiałaby się już odwoływać do 
uniwersalnych, a więc męskich, wzorców pisania o sztuce. Byłoby 
to odejście od negatywnej, rewizjonistycznej krytyki feministycznej, 
idące w kierunku ginokrytyki6, a więc szukania nowych kategorii 
badawczych i nowego języka dla opisu twórczości kobiet, projekt 

 5 Por. R. Barthes, Mit dzisiaj, [w:] idem, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, 
Warszawa 2000.

 6 O ginokrytyce – jej stanie, roli, zadaniach i związku z „męską” krytyką literacką 
szczegółowo pisała Elaine Showalter w niezwykle ważnym dla feministycznie 
zorientowanej krytyki literackiej eseju porządkującym niejako dokonania 
badaczek drugiej i trzeciej fali feminizmu w tej kwestii (por. Elaine Showalter, 
Krytyka feministyczna na rozdrożu, przeł. Izabela Kalinowska-Blackwood, 

„Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6: Śmiech feministek, s. 115‒146.

w pełni pozytywny i prokobiecy. Miller zależy na odzyskiwaniu 
i arachnologicznym zreinterpretowaniu kobiecych historii i dzieł, 
które albo w ogóle nie zaistniały w kulturze, albo zapisały się w niej 
stłamszone poprzez uniwersalny wzorzec pomijający istnienie w nich 
kobiecej podmiotowości. Choć w eseju autorka postuluje „czytanie 
na przekór”, według mnie można arachnologię uznać także za model 
„tworzenia na przekór”, czyli takiego, w którym kobieca podmiotowość 
byłaby świadomie i aktywnie wpleciona w materię tekstu. Taki rodzaj 
lektury pozwala widzieć w niej rodzaj narzędzia antropologicznego 
opisu stosowanego w interpretacji szerzej rozumianych zjawisk me-
dialnych i pozaliterackich tekstów współczesnej kultury.

Widać to dobrze w samych Arachnologiach: Miller prezentuje swoją 
metodę, reinterpretując chociażby mity Arachne i Ariadny, niejako 
dodając nowe ornamenty na gobelinie ich historii, jednocześnie tka-
jąc tekst o własnym buncie wobec autorytetów, w którym poziom 
autorskiej ekspresji łączy się z poszukiwaniem nowej perspektywy 
kulturowego opisu. Autorka jest ze wszech miar obecna i niemal 
namacalna w swoim tekście, co dodatkowo podkreśla krótki wstęp, 
w którym przywoływane zostają kolejne etapy pracy nad koncepcją. 
Znamienny jest fakt, że razem z teorią ewoluowała niejako sama 
jej autorka. Miller zaczyna od wspomnienia, gdy po raz pierwszy 
odczytywała swój esej, a na sali prócz niej była jeszcze tylko jedna 
kobieta – Gayatri Chakravorty Spivak:

Zdawało mi się, że los tekstu Arachne – najpierw zlekceważonego, 
potem wydobytego z kulturowego zapisu, a w końcu zignorowanego – 
niezupełnie się różnił od tekstu krytyczek feministycznych, których 
pisanie, niczym gobelin Arachne, tworzy krytykę fallomorficznego 
przywileju oraz pewnej instytucjonalnie uprawnionej przemocy7.

Autorka porównuje więc siebie i swój tekst wygłoszony na „mę-
skiej”, krytycznoliterackiej konferencji naukowej do losu mitycznej 
bohaterki i jej dzieła. Ucieleśnia więc symbolicznie historię Arachne 
i wciela się w jej rolę. Nie daje się jednak przemienić w pająka-od-
twórcę, znaturalizować i stłamsić swojej koncepcji-dzieła panującemu 
dyskursowi. Postanawia mówić-tkać dalej. Po kolejnym spotkaniu 

 7 Nancy K. Miller, Arachnologie…, s. 488.
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naukowym zatytułowanym Poetyka genderu, podczas którego Miller 
czytała po raz wtóry w niezmienionym kształcie swój esej w gronie 
badaczek i krytyczek feministycznych, przyznała: „[…] czułam, że 
nie mówię już raczej jak Arachne, ale dla niej”8. Mówić dla Arachne 
to mówić dla kobiet-autorek i ich pominiętych lub zafałszowanych 
w dyskursie dziełach – i z myślą o nich. To nic innego, jak czytać 
arachnologicznie nie tylko konkretny tekst literacki, ale całą kulturę. 
W ten sposób koncepcję tę rozpatrywać można jako sposób krytycz-
nego myślenia o świecie, uprawianie swoistej feministycznej filozofii. 
W przytoczonej historii ważny jest dla mnie także jeszcze jeden fakt: 
motyw uświadomienia kulturowego wyobcowania, czyli losu będące-
go udziałem kobiet od wieków i podkreślenie potrzeby zbudowania 
wspólnoty, o co feministki (szczególnie drugiej i częściowo trzeciej 
fali) zabiegały, przytaczając chociażby ideę siostrzeństwa i nawołując 
kobiety do solidarności9.

Nie chodziło już jednak o zbudowanie kolejnego uniwersalistycznego 
krytycznego języka, udającego ten męski lub na nim się wzorującego, 
lecz o czytanie i pisanie jako kobiety. Stąd – według mnie –wzięła się 
liczba mnoga w tytule eseju Miller: arachnologie, a nie arachnologia, 
gdyż sposobów lektury i tworzenia jest tyle, ile kobiet. Taki sposób 
uprawiania filozofii arachnologicznej miało łączyć zachowanie subwer-
sywnego ładunku obydwu aktów w duchu przedstawionej koncepcji 
oraz poszukiwanie kobiecych cielesności i tożsamości wplecionych 
w dzieło. Warto bowiem mocno podkreślić, że arachnologia nie traci 
z oczu samego tekstu, co czasem się jej zarzuca. Widać to szczególnie 
podczas reinterpretowania przez badaczkę mitu Arachne. 

Miller przypomina go za Metamorfozami Owidiusza. Arachne była 

 8 Ibidem.
 9 Przykładem takiego myślenia o wspólnotowości był chociażby esej Adrienne 

Rich, filozofki szczególnie ważnej dla feministycznego ruchu lesbijskiego. Rich 
operowała dwoma ważnymi dla siebie pojęciami: lesbijskiej egzystencji oraz 
lesbijskiego kontinuum. Kontinuum to miałoby być swoistym kręgiem siostrzeń-
stwa, w którym niezależnie od orientacji seksualnej, ale właśnie ze względu 
na tożsamość doświadczenia bycia kobietą, można odnaleźć wsparcie, so-
lidarność i miłość innych kobiet. To również próba odbudowania kobiecych 
wspólnot i genealogii. Por. Adrienne Rich, Przymusowa heteroseksualność 
a egzystencja lesbijska, przeł. Agnieszka Grzybek, „Furia Pierwsza” 1999/2000, 
nr 4/5, s. 91–127.

osieroconą w młodym wieku przez matkę córką Idmona. Warto za-
uważyć, że mitologiczne bohaterki najczęściej nie mają swych matek 
i nie znają ich. Właściwie jedyną pozytywną relacją matka–córka, tak 
przecież ważną dla kobiecego doświadczenia10, która została opisana 
w mitologii greckiej, jest mit o Demeter i Korze-Persefonie. W kul-
turze patriarchalnej (również w starożytnej Grecji) najważniejsze 
są przecież męskie relacje i więzy krwi, przez co kobieca genealogia, 
co często podkreślają krytyczki feministyczne, zostaje kulturowo 
przerwana, dlatego też wymaga rekonstrukcji. Ten sposób myślenia 
przyświecał niewątpliwie także samej Miller i ujawnił się symboł-
licznie przy wyborze bohaterki jej koncepcji – pozbawiona kobiecej 
genealogii Arachne miałaby zostać mityczną matką i wzorem dla 
autorek pozbawionych kobiecej genealogii twórczej.

Arachne, chociaż była jedynie śmiertelniczką, tkała tak piękne 
gobeliny, że ludzie uważali, iż sztuki tej musiała ją uczyć sama 
Atena. Dziewczyna była jednak na tyle zuchwała (a może świadoma 
swojego talentu i ciężkiej pracy, jaką włożyła w naukę tkania?), że 
podkreślała swoją równość bogini w tej materii. Taka pycha człowiec-
ka i zniewaga dla bogini nie mogła zostać niezauważona. Arachne 
w myśl prawideł greckiej mitologii musiała zostać surowo ukarana. 
Pallas Atena (Minerwa) wyzwała ją zatem na pojedynek w tworzej-
niu gobelinów. Rezultat stawania w podobne szranki był w greckiej 
mitologii zawsze niezmienny: zwycięstwo boga/bogini oraz dotkliwa 
kara (śmierć, ewentualnie przemienienie w zwierzę lub w roślinę) dla 
śmiertelnika/śmiertelniczki. W „klasycznym” odczytaniu mitu mamy 
więc do czynienia z czystą dydaktyką. W wypadku arachnologicznego 
odczytania mitu Arachne sytuacja jest jednak nieco inna i bardziej 
skomplikowana, na co zwraca również uwagę Miller. Problematyczna 
jest tu rola samej Ateny, która, choć jest kobietą, reprezentuje logos, 
boskie/męskie prawo i w jego imieniu wymierza karę11. Ta dwoistość 

 10 O roli więzi z matką dla kobiecej podmiotowości w piękny i feministyczny sposób 
pisze chociażby Luce Irigaray. Por. Luce Irigaray, I jedna nie ruszy bez drugiej, 
przeł. Agata Araszkiewicz, [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – 
antologia szkiców, red. Anna Nasiłowska, Warszawa 2009, s. 283‒290.

 11 Postać Ateny omawia i reinterpretuje w duchu arachnologicznym (sic!) 
w swoim eseju Monika Świerkosz. W ustępie zatytułowanym Atena – ciało 
bez głowy badaczka przedstawia recepcję reprezentacji bogini w mitach, 



175174

jest o tyle ciekawa, że choć bogini jest patronką mądrości, wojny 
strategicznej i wyskoczyła z głowy swego ojca Zeusa, co stawia ją 
po jasnej, mądrej, męskiej stronie, to jest również patronką tkania, 
a więc zajęcia typowo kobiecego i kojarzonego ze sferą domową12.
Dodatkowo po nierozstrzygniętym pojedynku (dzieło Arachne nie 
było gorsze, tylko inne, ale kunsztem wykonania dorównywało temu 
bogini), Atena uderzyła dziewczynę w głowę czółenkiem, więc atry-
butem wyjątkowo kobiecym i łączącym obydwie bohaterki historii 
– takie jednak jego użycie przemienia przedmiot w narzędzie kary, 
nie zaś narzędzie do tkania i czerpania przyjemności z tworzenia. 
Dodatkowo bogini drze na strzępy gobelin dziewczyny. Upokorzona 
Arachne próbuje popełnić samobójstwo, lecz Atena (w akcie litości?) 
przemienia dziewczynę w pająka, a sznur, na którym ta chciała się 
powiesić – w pajęczą nić. 

Miller zauważa gorzko, że Owidiusz przywołuje tę historię tylko 
ze względu na ową przemianę człowieka w zwierzę, nie poświęcając 
samej bohaterce więcej uwagi. Autorka ostatecznie konstatuje, że pro-
blemem naszej kultury jest fakt, iż tracimy z oczu kobietę (Arachne), 
a skupiamy się na pająku, oraz, że tak mało uwagi poświęca się temu, 
co Arachne utkała, a jest to przecież ze wszech miar znaczące13. Po-
stawienie pytania o „treść” gobelinu pokazuje, jak ważne dla Miller 
i jej teorii jest samo dzieło. 

Gobelin Ateny w swej centralnej części przedstawia wszystkich 
bogów olimpijskich (co istotne, wśród nich bogini umieszcza także 
siebie w zbroi, co jasno dowodzi, po której stronie sama się opowia-
da). W czterech rogach gobelinu tka natomiast pomniejsze historie: 
sceny pojedynków bogów z zuchwałymi śmiertelnikami, co stanowić 
może swoisty metakomentarz do współzawodnictwa z Arachne, po 
czym całość przedstawienia obwodzi wieńcem oliwnym. Gest to pełen 
planowanego okrucieństwa, bowiem ten rodzaj boskiej premedytacji 

by ukazać opresyjność i jednostronność ocen krytyczek feministycznych. Por. 
Monika Świerkosz, Arachne i Atena. W stronę innej poetyki pisarstwa kobie-
cego, „Teksty Drugie” 2015, nr 6: Inności, s. 78‒82.

 12 Por. Kazimiera Szczuka, Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet, [w:] 
eadem, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 2001, 
s. 27‒45. 

 13 Por. Nancy K. Miller, Arachnologie…, s. 494. 

podkreśla, jak dalece ukryte, by nie powiedzieć „utkane”, w kulturze 
są obowiązujące normy społeczne, które ujawniają się także na pozio-
mie estetycznego modelu sztuki. Dzieło Ateny byłoby więc swoistym 
propagandowym obrazem zgodnym z „patriarchalną polityką Olimpu”. 
Arachne natomiast na swym gobelinie umieszcza sceny z historii licz-
nych zdrad, gwałtów i uwiedzeń śmiertelniczek i boginek oraz sposoby 
ich ukarania przez wzgardzonych i odrzuconych bogów. Tka-opowiada 
więc o Europie, Ledzie, Antiope czy Meduzie, o kobiecej krzywdzie 
i poniżeniu. Gobelin swój natomiast obwodzi wiecznie zielonym 
bluszczem poprzetykanym kwiatami (które, jak można wnioskować, 
symbolicznie składana nieistniejących pomnikach kobiet, o których 
opowiada). W opozycji do Ateny tworzy feminocentryczny obraz 
protestu i niezgody, wydobywa to, co zapomniane. Choć nie jest tak 
do końca – w mitach wciąż zapisane są przecież losy bohaterek, nie 
zapomniano o nich zupełnie, nie wymazano ich z opowieści, wiedza 
ta przetrwała do naszych czasów. Stało się jednak coś innego – głos 
kobiecy został wytłumiony, kulturowe znaczenie mitu zostało pod-
porządkowane męskiemu spojrzeniu, przyjęta została perspektywa 
zwycięzcy, a nie ofiary. Miller odwróciła sposób patrzenia na ten mit 
– kazała spojrzeć i zatrzymać na dłużej wzrok tam, gdzie zwyczajowo 
się go nie kieruje. Zadała pytanie o przemilczany kulturowo moment. 
Warto bowiem silnie zaznaczyć, że mity nie są przecież ani męskie, 
ani kobiece, są ludzkie w swej archetypowej głębi, chodzi tylko o to, 
kto i jak z tej głębi korzysta. Miller korzysta z mitu jako teoretyczka 
i autorka – jako kobieta w obydwu tych funkcjach. 

Nic więc dziwnego, że to właśnie Arachne Miller wybiera na swoistą 
patronkę piszących kobiet i samej arachnologii. Choć wydźwięk mitu 
o Arachne jest tragiczny i potencjalnie paraliżujący dla kobiecego 
głosu wymierzonego przeciw lub na przekór patriarchalnemu po-
rządkowi: „historia Arachne […] stanowi opowieść nie tylko o tekście 
jako tkaninie: przywołuje ona substancję ciała oraz przemoc wobec 
narratora […]. Arachne zostaje ukarana za swój punkt widzenia”14, 
jego reinterpretacja autorstwa Miller zmienia go w historię proko-
biecą i afirmatywną. Warto jednak pamiętać o pewnym zastrzeżeniu, 
które czyni badaczka, a o którym czasem zapominają komentatorki 

 14  Nancy K. Miller, Arachnologie…, s. 494.
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jej teorii, przez co mylnie arachnologia sprowadzona może zostać do 
tej samej kategorii „wariantu” somatopoetyki, co na przykład écriture 
féminine, z założeniami którego Miller się nie zgadzała i z którym 
polemizowała15. Oczywiście obydwa nurty można zaklasyfikować jako 
formy somatopoetyki rozumianej jako „zasady i sposoby uobecnie-
nia się kategorii cielesności w dyskursach kulturowych, zwłaszcza 
w literaturze, jako relacje między językiem a ciałem, między ciałem 
a literaturą”16,można odnaleźć także pewne (powierzchowne) podo-
bieństwa między tymi koncepcjami – zwrócenie uwagi na kobietę-
-autorkę, wskazanie na cielesność, mówienie o sygnaturze wpisanej 
w dzieło. Różnice są jednak znaczące i objawiają się już na poziomie 
postrzegania ciała, roli języka i znaczenia twórczości w obydwu kon-
cepcjach. Szkoła francuska, do której należy Hélène Cixous wywodzi 
swoją myśl od Sigmunda Freuda i Jacques’a Lacana, odpowiednio je 
reinterpretując – w tej wykładni postuluje się eruptywność i niejako 
samoistność kobiecego pisarstwa mającego ulokowanie w ciele i w ko-
biecej seksualności. To jakby pisanie ciałem i z ciała, niejako poza 
sobą, z głębi swojej kobiecej natury, poza patriarchalnymi zakazami, 
specyficznym jedynie dla kobiet językiem. Natomiast arachnologia 
dowartościowuje głos i dzieło Arachne-kobiety, która świadomie tworzy 
i tka. Tkanie-tworzenie gobelinu-dzieła zostaje tu przeciwstawione 
przędzeniu-odtwarzaniu pajęczyny-nieprzedstawiającego-artefaktu. 
Karą dla Arachne jest utrata nie jej człowieczej postaci, a raczej jej 
człowieczej zdolności kreacji. Arachne-pająk sprowadzona zostaje do 
poziomu biologicznego i z powrotem znaturalizowana (sic!). Interpre-
tacja taka pokazuje jasno, jakie wyobrażenie o podmiocie kobiety-au-
torki miała Miller i o jakie badanie kobiecej twórczości jej chodziło:

 15 Warto pamiętać, że Miller należy do tak zwanej tradycji angielsko-amerykań-
skiej w przeciwieństwie do tradycji francuskiej, z której wywodzi się koncep-
cja écriture féminine reprezentowana przez Hélène Cixous. Te dwie szkoły 
zbudowały krytykę feministyczną. Do dziś w pracach krytyczek widoczne 
jest, do której tradycji myślowej odwołują się w swoich pracach. Por. Kry-
styna Kujawińska-Courtney, Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki,  

„Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 99‒113.
 16  Anna Łebkowska, Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, 

„Teksty Drugie” 2011, nr 4: Gender, ciało, tekst, s. 13.

Chodzi więc tu nie tyle o jakąś formę reanimacji uśmierconego przez 
Barthes’a kartezjańskiego podmiotu rozumianego jako zewnątrzteksto-
wa, psychobiologiczna instancja autorska, ile o wyjście poza opozycję 
wnętrza i zewnętrza, o łączenie w akcie interpretacji tego, co kulturowe 
i tekstowe, publiczne i osobiste, tego, co w centrum obrazu i na jego 
obrzeżach. Dopiero wtedy będzie możliwe dostrzeżenie interesującego 
Miller splotu polityki, estetyki, autobiografii, a także uhistorycznienie 
sygnatury autorskiej17.

Z dzisiejszej perspektywy, po ważnej lekcji, którą feminizm otrzymał 
od teorii gender i queer, arachnologia jawi się jako nieco anachro-
niczna. Pamiętać należy bowiem, że u jej podstaw leży esencjalne 
założenie o istnieniu zarówno kategorii tożsamości, jak i kobieco-
ści. Jak zauważyły późniejsze badaczki feministyczne spod znaku 
konstruktywizmu i teorii gender kobiecość ta byłaby cielesnością 
i tożsamością białej i heteroseksualnej kobiety pochodzącej z klasy 
średniej. Nie uwzględniałaby zatem takich zmiennych jak rasa, klasa, 
pochodzenie etniczne czy orientacja seksualna autorki. Nie zmniej-
sza to jednak rangi, jaką arachnologia wpisująca się w ginokrytykę 
odegrała w historii odzyskiwania kobiecych historii i odtwarzania 
kulturowej kobiecej genealogii, bowiem „Koncepcja arachnologiczna 
poprzez swoje powiązanie z mitem odwoływała się […] do archaicznych 
źródeł twórczości literackiej, nobilitując tym samym rolę kobiety jako 
depozytariuszki pierwotnej energii twórczej”18.

Sięgnięcie przez Miller po mit i jego zreinterpretowanie ma wielo-
rakie znaczenie. Nie chodzi tu o innowacyjność tego pomysłu: przed 
nią i po niej odwoływało się do niego wiele badaczek (np. wspomniana 
już Cixous, która używała metafory „śmiechu Meduzy” mającego być 
udziałem wyzwolonych i twórczych kobiet w kontekście jej teorii) i pi-
sarek (chociażby Margaret Atwood przedstawiająca w Penelopiadzie 
dzieje Odyseusza z perspektywy jego żony). Chodzi o cel sięgnięcia po 
mit, który przyświecał Miller. Pokazała dzięki niemu to, co kulturowo 
przemilczane, kierując tym samym uwagę na problem uniwersalno-
ści i bezkrytycznego postrzegania mitów jako niewinnych historii. 

 17 Monika Świerkosz, op. cit., s. 75.
 18 Ibidem.
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A przecież, przyjmując perspektywę zwycięzców-bogów, sami opowiada-
my się po tej stronie Ateny. Co więcej, Miller użyła mitu, by zbudować 
w oparciu o jego kobiecą wykładnię i reinterpretacyjną teorię, która 
dowartościowuje i czyni na powrót słyszalnym głos kobiet, nie tylko 
tych z greckiej mitologii, ale potencjalnie również tych, które swoich 
historii i mitów nigdy nie mogły w pełni wypowiedzieć. Dodatkowo, 
w szerszej perspektywie, przyczyniła się do stworzenia podwalin nowej, 
feministycznej mitologii. Mitologii, która miałaby stać się feministyczną 
alternatywą dla tej tradycyjnej, patriarchalnej, ale to już dalsza część 
historii, wciąż domagającej się teoretycznego omówienia.
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Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie koncepcji arachnologii autorstwa Nancy K. Miller 
i rozpatrzenie jej na kilku poziomach: jako teorii z pola feministycznej krytyki 
literackiej, jako sposobu uprawiania literatury przez kobiety, a także jako 
swoistego metadyskursu, który służyć może do opisania sposobu pisania 
samej autorki. Podstawową tezą artykułu jest spostrzeżenie, że twórczość 
Nancy K. Miller można odczytywać jako ucieleśnienie jej teorii zawartej 
w Arachnologiach.
Słowa kluczowe: arachnologia, feminizm, krytyka, literatura kobieca, 
mitologia

Summary
Nancy K. Miller’s The Arachnologies as an 
Literary Embodiment of Theory
The aim of the article is to discuss Nancy K. Miller’s concept of the arach-
nologies and to consider it on several levels: as a theoretical field of feminist 
literary criticism, as a way of practicing literature by women, and as a kind 
of metadiscourse that can serve to describe the author’s own writing. The 
main argument of the article is that Nancy K. Miller’s creations can be seen 
as an embodiment of The Arachnologies.
Key words: arachnology, feminism, criticism, women literature, mythology
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Dubuffet Jean Philippe Arthur  14, 

24, 25
Duncan Randy  49
Dürer Albrecht  104
Dziadek Adam  42, 169, 170

Eco Umberto  89
Endres Ria  160
Erazm z Rotterdamu (Desiderius 

Erasmus Roterodamus, 
właśc. Geert Geerts, Gerhard 
Gerhardson)  136

Erbel Joanna  127

Ernaux Annie  78
Evans David  134

Faithfull Marianne  136, 137, 144
Ferency Adam  141
Ferenczi Sándor  153
Fidiasz  104
Fischer-Lichte Erika  63
Fitzgerald Ella Jane  138
Foucault Michel (właśc. Paul 

Michel Foucault)  78, 82
Freud Sigmund  35, 36, 151, 156, 

160, 176
Fryś-Pietraszkowa Ewa  12

Gadamska-Serafin Renata  95
Gaiman Neil  47–58
Gardiner Muriel  151, 155
Gardocki Wiktor  92
Gaulle Charles de  81
Gawlik Ewald  10
Gawłowa Katarzyna  10–25
Gay John  135, 137, 138
Gefen Alexandre  77
Genette Gérard  79
Giannone Richard  97
Gibbs Christopher  135
Giebułtowski Jerzy  122
Gleason Abbott  92
Gliński Robert  39
Godard Jean-Luc  134–136, 

139–144
Goethe Johann Wolfgang von  104
Gogh Vincent van  104, 105
Goldsmith Jack  92
Gombrowicz Witold  91, 92, 99
Goodman Keegan  143
Goodyear Dana  48
Gorczyńska Renata  29, 42
Graf Herbert  151
Gralińska-Toborek Agnieszka  110
Grant Daniel  134
Greenspun Roger  140

Gromala Monika  90
Grossman Lev  47
Grzebałkowska Magdalena  88
Grzegorzewski Jerzy  126
Grzybek Agnieszka  172
Grzywacz Zbylut  103–115
Guattari Félix  151, 155
Guibert Hervé  78

Habielski Rafał  30, 38
Hak Elżbieta  89, 90
Händel Georg Friedrich  137
Haneke Michael  150
Harvey PJ (właśc. Polly Jean 

Harvey)  138
Hauptmann Elisabeth  138
Hay Carla  133
Heine Heinrich (właśc. Harry 

Chaim Heine)  149
Heinlein Robert A.  136
Herling-Grudziński Gustaw  57
Herz Juraj  162
Heywood John  136
Hoby Hermione  48
Hodgart Matthew  91
Hoffmann Adam  103, 112
Hogarth William  135, 138, 139, 

144
Holesz Ludwik  10
Höller Hans  162, 163
Hunter Meredith  143

Ionesco Eugène  92
Irigaray Luce  173

Jackowski Aleksander  10, 11, 12, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22

Jacob Paul Lacroix  138
Jagger Mick (właśc. Michael Philip 

Jagger)  134–145
Jakowska Krystyna  53
Jakubowski Piotr  78
James Henry  81
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Janik M.  155
Jankélévitch Vladimir  149
Japola Józef  56
Jarema Maria  106
Jarzębski Jerzy  30
Jaworski Stanisław  95
Jeandillou Jean-François  79, 84
Jęczmyk Lech  96
Jędrzejewski Marian  10
Jelinek Elfriede  150, 160, 162
Jerzy II Hanowerski,  

król Wielkiej Brytanii  138
Johnson Boris  133, 144
Jones Ernest  151
Jones Lewis Brian  142
Jordane Benjamin  

(postać fikcyjna)  75
Joseph Michael  135, 139
Jurkowska Elżbieta  92

Kafka Franz  92, 124, 125, 127, 
128, 129

Kalinowska-Blackwood Izabela  
170

Kantor Tadeusz  106
Karpińska Paulina  88
Kaufmann Vincent  84
Keil Marta  124
Kempnerówna Salomea  36, 156
Kennedy Robert Francis  137
Kipling Rudyard  55
Kitowska-Łysiak Małgorzata  107, 

112
Klata Jan  126
Kłosińska Krystyna  167, 169
Kłosiński Krzysztof  169
Kmita-Fugiel Małgorzata  12, 21
Konecka Iwona  123
Kopciński Jacek  125
Kornhauser Julian  107
Kotarska Elżbieta  14, 15, 16, 21, 

22, 23

Kozyra Magdalena  63
Kramarczuk Hanna  17
Krasińska Ewa  11, 12, 14, 15,  

19, 23
Krawczuk Bronisław  10
Krcha Emil  106
Kroh Antoni  19
Królak S.  155
Król Anna  107
Książek-Czermińska Małgorzata 

☞ Czermińska Małgorzata
Kujawińska-Courtney Krystyna  

176
Kurz Andrzej  30
Kurzeja Franciszek  10
Kutkowski Jerzy  23
Kutyła Julian  141
Kwaśniewska Monika  126
Kwaterko Mateusz  134

Lacan Jacques-Marie-Émile  37,  
80, 176

Laing Ronald David  81
Lambert Gilles  114
Lampart Dorota  10–25
Lampart Józef  16
Lang Fritz  135
Lang Johannes  65
Lanzer Ernst  151
Laskowski P.  155
Lavocat Françoise  76
Łebkowska Anna  176
Lejeune Philippe  41, 53
Lem Stanisław  95
Lenica Alfred  106
Lennon John Winston  141
Lévy Bernard-Henry  76
Lewańska Adriana  168
Lewczyński Jerzy  88
Lewis Clive Staples  55
Ligocki Alfred  10
Lizurek Julia  125

Loewen Gregory Victor  70
Lombroso Cesare  105
Louis Séraphine  10
Lupa Krystian  124–130
Lyman Darius  136

Łoziński Jacek  23, 24
Luciński Władysław  10
Łukasiewicz Małgorzata  163

Macak Leszek  24
Mack Brunswick Ruth Jane  151, 

152
Maertens Jean-Thierry  164
Maksymczak Marek  108
Mały Hans ☞ Graf Herbert
Mann Thomas  92
Marcinkiewicz Mirosława  17, 24
Markowski Michał Paweł  89, 169
Marzec Andrzej  150
Matuszyński Jan P.  89
Maur Gilles  78
May Karl Friedrich  81
Maysles Albert  142
Maysles David  142
Mazurek Maciej  103, 104
Mazur-Fedak Jolanta  95
McCoppin Rachel  97
McDowell Jennifer  91
McStotts Jennifer  55
Meaney Patrick  47
Meizoz Jérôme  79
Merrit Stephin  48
Metz Piotr  141
Meyrink Gustav (właśc. Gustav 

Meyer)  92
Michon Pierre  77
Mieroszewski Juliusz  92
Mieszkowski Krzysztof  127, 128
Miller Nancy K.  167, 178
Miłosz Czesław  29
Mirkowicz Tomasz  91

Modiano Patrick  80, 85
Momro Jakub  150
Morawski Cezary  125, 127
Morganfield McKinley ☞ Waters 

Muddy
Mościcki Paweł  141
Mouffe Chantal  119, 120, 127, 130
Mozart Wolfgang Amadeusz  34
Mrozek Witold  125, 126, 127
Mucha Szczepan  9
Muddy Waters ☞ Waters Muddy
Mura-Brunel Aline  77
Musiał Filip  108
Mustazza Leonard  97

Nakonieczna Ewa  17
Nasiłowska Anna  173
Nawrocki Bogusław  24
Nori Claude  78
Notkin Geoff  47
Nowak Jan  10
Nowakowski Wojciech  94
Nowosielski Jerzy  106
Nussbaum Martha C.  92
Nyczek Tadeusz  106, 107, 109
Nycz Ryszard  57, 159

Ociepka Teofil  10
Okopień-Sławińska Aleksandra  37
Ong Walter J.  56, 57
Ono Lennon Yōko  141
Orwell George (właśc. Eric Arthur 

Blair)  91, 92, 93, 95, 98, 99
Osęka Andrzej  103, 104, 105, 111
Owidiusz (Publiusz Owidiusz 

Nazo)  172

Pabst Georg Wilhelm  135
Pagès Frédéric  76, 84
Palmer Amanda (właśc. Amanda 

MacKinnon Gaiman Palmer)  
48, 51, 61–71
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Pankiejew Siergiej 
Konstantinowicz, zw. 
Człowiekiem-Wilkiem, 
Człowiekiem od wilków 
(Wolfsmann)  151, 156, 157, 161

Pankiewicz Józef  106
Papier Sylwia  90
Paytress Mark  133
Pecela Kamil  144
Pepusch Johann Christoph  135, 

137
Pessoa Fernando  81
Picard Roger  79
Piekarska Magda  127, 128
Piekarski Ireneusz  153, 154,  

156, 160
Piwocki Ksawery  10, 11
Plant Sadie  134
Pliniusz Starszy (Gaius Plinius 

Secundus)  103
Popek Stanisław Leon  104, 105
Prager Stefan (postać fikcyjna)  80
Prescott Tara  55
Protogenes  103
Proust Marcel  77
Publiliusz Syrus  136
Puech Jean-Benoît  75

Rai Alok  92
Rancière Jacques  141, 143
Range Matthias  138
Ransome Arthur  136
Rață Irina  51
Ratajczak Mirosław  110
Rauning Gerald  124
Reagan Ronald Wilson  98
Regard Frédéric  79
Reischs George A.  141
Reszke Robert  36
Reynolds Simon  134
Rich Adrienne  172
Richardson John  138
Ricœur Paul  84

Rimabaud Arthur (właśc. Jean 
Nicolas Arthur Rimbaud)  143

Roald Tone  65
Robbe-Grillet Alain  92
Rolling Stones, the  

(zespół muzyczny)  134, 145
Romita John, jun.  52, 56
Ronduda Łukasz  134
Rosiek Stanisław  164
Rostworowski, Marek  112
Rousseau Henri, zw. Celnikiem  10
Różycki Andrzej  17
Rudzka-Cybisowa Hanna  113

Sabolius Kristupas  143, 144
Sacks Glendyr  138
Sadler Gregory B.  134
Samsonowska Krystyna  108
Savigny Yves (postać fikcyjna)  80, 

82, 83
Schreber Paniel Paul  151
Schroeter Werner  162
Schulz Bruno  92, 95, 99
Schwob Marcel  77, 78, 81
Sebald W.G. (właśc. Winfried 

Georg Sebald)  150
Sendyka Roma  100
Seweryn Tadeusz  11
Showalter Elaine  170
Siemiński Waldemar  87
Simmons David  97, 98
Simone Nina (właśc. Eunice 

Kathleen Waymon)  138
Sinatra Francis (Frank) Albert  

138
Skoczeń Jarosław Michał  88
Skwarczyńska Stafania  40
Smeĳsters Henk  67
Smith Cly  55
Smith Matthew J.  49
Snerg ☞ Patrz Wiśniewski Adam
Sobocki Leszek  103–115
Soszyński Paweł  125

Sówka Erwin  10
Spickard Paul R.  139
Spivak Gayatri Chakravorty  171
Staszewski Kazik  

(właśc. Kazimierz Piotr 
Staszewski)  138

State Abington Penn  97
Stern Jonasz  106
Sternowa Alicja  34
Stolorz Paweł  10
Strońska Anna  14, 21, 22
Suchodolski Bogdan  94
Sugiera Małgorzata  63
Szczuka Kazimiera  174
Szelewa Barbara  120
Szydłowska Waleria  108
Szymańska Adriana  30, 31, 39

Śliwiński Kamil  88, 100
Świerkosz Monika  173, 174, 177
Świetlik Marta  90

Tabor Joanna  144
Taranczewski Wacław  106
Tatarkiewicz Władysław  68
Teresa, żona Siergieja Pankiejewa  

155
Thiel-Jańczuk Katarzyna  75
Thomson Peter  138
Tomczyk Edyta  114
Török Mária  151–155, 161
Trump Donald John  76
Trznadel Jacek  29, 84

Uhde Jan  135
Uhde Wilhelm  9
Ujma Magdalena  112

Varnhagen Rahel Antonie 
Friederike  149

Verne Jules  81
Viart Dominique  78
Viglione Brian  67

Vinci Leonardo da  104
Vivin Louis  10
Vonnegut Kurt, jun.  96, 97, 98, 99

Wagner Fritz Arno  135
Walpol Robert  138
Waltoś Jacek  103–115
Wat Aleksander (właśc. Chwat)  29, 

30, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43
Wat Andrzej  32, 42
Waters Muddy (właśc. McKinley 

Morganfield)  136
Watowa Ola (właśc. Paulina Wat)  

29–43
Waymon Eunice Kathleen  

☞ Simone Nina
Ważyk Adam  41
Ważykowa Marianna  34
Węgrzyn Klaudia  90, 91, 97
Weill Kurt Julian  138
Weiss Wiesław  89
Wenklar Michał  108
White Claire E.  47, 54
Więcek Kazimierz  32, 33, 38
Winawer Bruno  136
Wirpsza Witold  136
Wiśniewski Adam, pseud. Snerg  

94, 95, 98, 99
Wiśniewski-Snerg Adam  

☞ Wiśniewski Adam
Wiśnios Marianna  10–25
Wiśnios Stanisław  15
Witek-Swinarska Barbara  136
Witkacy ☞ Witkiewicz Stanisław 

Ignacy
Witkiewicz Stanisław Ignacy 

(pseud. Witkacy)  89, 92
Wnęk Maria  10–25
Wnękowie, rodzina  15
Wojciechowski Aleksander  11
Wójcik Bartosz  124
Wojtczak Dariusz  96
Wojtyła Karol (Jan Paweł II)  112



Wołk Marcin  52, 53
Wróbel Paweł  10
Wygodzki Stanisław  31
Wyszogrodzki Daniel  142

Zagajewski Adam  107
Załuski Tomasz  135
Zaniewicki Witold  36, 156
Ziajski Adam  119–123, 128, 129

Zięba Adam, ksiądz  22
Zieliński Jan  30, 31, 32, 39, 40, 41, 

42, 43
Zimmerer Ludwig  24
Żmijewski Artur  141
Zwerin Charlotte  142

Žižek Slavoj  141
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