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Aby przekonać się o obecności tradycji awangardowej we 
współczesnym mieście, nie potrzeba wielkiego wysiłku. Jeśli 
przyjrzeć się mapie Warszawy, która – obok Krakowa, Łodzi, 
Lublina czy Lwowa – była jednym z najważniejszych ośrod-

ków przedwojennego fermentu artystycznego, nie trudno na niej odnaleźć np.: osiedle miesz-
kaniowe Awangarda lub skromniejszy Dom Awangarda, restaurację Avangarda, ale też butik 
z odzieżą damską AwangardA czy apartament wakacyjny Millennium Awangarda Mint albo 
siedzibę Stowarzyszenia Avangarda, zrzeszającego m.in. fanów fantastyki i gier RPG. Gdy roz-
szerzmy obszar poszukiwań na inne polskie miasta, znajdziemy również salony kosmetyczne 
i fryzjerskie o tej nazwie, kina czy pizzerie, spa, studia urody, domy weselne i klubokawiarnie. 

Nawet jeśli te dowody na przeniknięcie tradycją awangardową współczesnej kultury miej-
skiej mogą się wydawać żartem, przecież i takie nawiązania mieszczą się w obszarze refleksji 
o wielowymiarowych relacjach między awangardowością a miejskością i integralnym zrośnię-
ciu się tych dwóch nierozłącznych zjawisk, co oddaje tytułowa formuła naszego tomu. Popular-
ność używania nazwy „awangarda” w dziedzinie mody i urody, kulinariów czy miejsc związa-
nych z kulturą i rozrywką całkiem dobrze, choć przewrotnie, koresponduje z awangardowymi 
ideami: „Obrazy jako śćany poszczegulnych gmachuw. Domy wielośćenne, kuliste i stoż-
kowate. […] Wzywamy wszystkich żemieślńików, krawcuw, szefcuw, kuśńieży, fryzjeruw 
do twożeńa nowyh, ńigdy ńe widźanych strojuw, fryzur i kostiumuw”1.

Jeśli zastanowić się nad logiką tych nazw we współczesnych miastach, odwołując się do 
sposobów, w jakie właściciele reklamują swoje lokale, mało szokujące czy zabawne, a wręcz 
mieszczące się w głównym nurcie historycznej refleksji awangardowej, będzie również ścisłe 
skojarzenie ich z nowoczesnością – tym, co odważne, nowatorskie, wyprzedzające teraźniejsze 
trendy. Znawców historii idei i praktyki awangardowej ewentualnie może tu niepokoić silne ze-
spolenie semantyczne awangardowości z ekskluzywnością, luksusem, bogactwem i prestiżem, 
z „wyjątkowym miejscem dla wyjątkowych ludzi”, jak głosi slogan reklamujący jedno z presti-
żowych osiedli, czy wysoką pozycją społeczną. „Taki sukces to zwykle wyścig z samym sobą, 
a ludzie, którzy go doświadczają, stają się Awangardą” – czytamy w materiałach informacyjnych 
tego samego osiedla mieszkaniowego2. Przyjrzyjmy się jednak jego atutom: bliskość terenów zie-
lonych i miejsc, gdzie można uprawiać sport, szybka i dogodna komunikacja z innymi częściami 
miasta, łatwy dostęp do warszawskich atrakcji i rozrywek. Nazwa w tym kontekście przestaje 
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być kuriozum, a odległość między awangardowymi marzeniami urbanistycznymi sprzed wieku 
– choćby tymi Władysława Strzemińskiego z Łodzi sfunkcjonalizowanej – a współczesnymi re-
alizacjami staje się coraz mniejsza, choć forma drogiego, zamkniętego osiedla dla „najlepszych”, 
w jakiej się te wizje zmaterializowały, jest niepokojąca. Niezależnie od na wpół anegdotycznych 
śladów awangardy na dzisiejszej mapie, nie ulega wątpliwości, że bez odniesienia do tej trady-
cji w zasadzie nie da się obecnie mówić ani o nowoczesnych, ani o współczesnych miastach, 
zaś bez odwoływania się do różnych poziomów kultury miejskiej nie sposób uchwycić zjawisk 
awangardowych, co staramy się udowodnić w kolejnych tekstach tomu Miasta/Awangardy.

IX sesja Pracowni Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej z cyklu Humanistyczne 
Perspektywy Badania Miasta, która wpisywała się w obchody stulecia awangardy w 2017 roku 
i stała się podstawą tej publikacji, siłą rzeczy prowokowała do rozliczeń i porównań, sprawdza-
nia, co po stu latach pozostało ze splotu kultur miejskiej i awangardowej, ale i co z idei awan-
gardowej przetrwało we współczesnych miastach. Nie są to przecież tylko przechwycone przez 
kulturę popularną nazwy, o czym przekonuje cały dział recenzji i omówień, w którym odwołania 
do miejskiej kultury awangardowej stanowią poręczne narzędzie omawiania zjawisk współ-
czesnych. Sam fakt, że dziś bardzo łatwo znaleźć odnoszące się do tematyki miejskiej książki 
naukowe i popularnonaukowe, działania artystyczne, wydarzenia i zjawiska kulturowe, które 
sięgają po awangardowe tradycje początków XX wieku, jest tu znaczący. Ich omówienie każe zaś 
postawić jeszcze jedno fundamentalne pytanie: czego stulecie tak naprawdę świętowaliśmy, ob-
chodząc rocznicę awangardy?

Jak pisze Sara Herczyńska, wystawę Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji 
społecznych po roku 1918, zorganizowaną przez Zachętę w 2018 roku, można oczywiście odczy-
tywać jako ekspozycję historyczną, opowiadającą o fragmencie dziejów Polski przedwojennej. 
Jednak była to również, a może przede wszystkim, opowieść o awangardowych utopiach i pro-
jektach częściowo niezrealizowanych, częściowo zaś zweryfikowanych przez rzeczywistość, ale 
wciąż zadziwiająco aktualnych; aktualnych zarówno jako sygnał problemów, których do dziś nie 
udało się rozwiązać, jak i zyskujące coraz większą popularność idee, takie jak np. partycypacja, 
spółdzielczość czy ekologia. „W tym objawiał się praktyczny charakter wystawy: stanowiła ona 
nie tylko archiwum atrakcyjnych narracji, ale i zbiór potencjalnych rozwiązań i strategii dają-
cych się wcielić w życie” – dowodzi Herczyńska3, a wtóruje jej Magdalena Łukianiuk, przypo-
minając o roli ogrodów warzywnych w projektach przedwojennych osiedli mieszkaniowych. 
„[…] ogród to […] cieplarnia dla zaniedbanego dziś hasła − praca i współdziałanie!” – pisano 
w 1932 roku w dziewiątym numerze „Życia W.S.M”4. Dzisiaj na stronie internetowej sieci war-
szawskich ogrodów społecznościowych aktywiści przekonują: 

Mieszkańcy Warszawy coraz chętniej biorą sprawy miejskiej zieleni w swo-
je ręce. Samodzielnie lub przy wsparciu instytucji publicznych i organizacji 
obywatelskich zakładają ogrody społecznościowe – miejsca służące uprawie 
warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, wypełnione działaniami eduka-
cyjnymi i wydarzeniami kulturalnymi. Wierzymy, że ogrody współtworzone 
przez mieszkańców powinny być ważnym elementem miejskiego pejzażu5.

Uderzająca wydaje się zwłaszcza bliskość problemów, które w obu przypadkach uznaje się 
za palące i nierozwiązane, najbardziej aktualne: ekologii miejskiej i wspólnotowego działania. 
W tym porównaniu nie chodzi, rzecz jasna, o spłycanie czy anihilowanie trudnych i skompliko-
wanych, wielowymiarowych procesów, jakie zaszły między 1932 rokiem a współczesnością, ani 
o pomijanie ich wpływu na stan miast XX i XXI wieku, lecz o pokazanie, że pewnych problemów 
do dziś nie udało się rozwiązać, a podejmowane działania ratownicze mają zwykle swoje źródło 
w tamtych, awangardowych koncepcjach. Do podobnych, smutnych jednak refleksji dojdziemy, 
gdy współczesną, awangardową książkę konceptualną Sezon grzewczy – poświęconą boryka-
niu się mieszkańców Krakowa ze smogiem – skonfrontujemy z bataliami twórców pierwszej 
awangardy o równy dla wszystkich dostęp do czystego powietrza w międzywojennych miastach. 
Wnioski te będą tym smutniejsze, że dziś już wiemy, że „tlenociągi” dostarczające tlen do miast 
na wzór wodociągów to tylko nierealistyczne mrzonki Tadeusza Peipera, zafascynowanego 
przecież skądinąd tak awangardową ideą, jak miejską codziennością i urbanizacją. 
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Awangarda w znacznej mierze zaprojektowała przestrzenie, w których żyjemy do dzisiaj 
– o czym przekonuje Agnieszka Szypulska, omawiając książkę Beaty Chomątowskiej Betonia. 
Dom dla każdego – i z którymi musimy sobie na co dzień radzić, a więc antycypowała także 
niektóre problemy mieszkańców dzisiejszych miast. Niezależnie od tego, czy zaczęliśmy już te 
przestrzenie lubić i doceniać, jak betonowe osiedla – co jeszcze niedawno, gdy Polacy masowo 
wyprowadzali się z blokowisk, wcale nie było oczywiste – w dużym stopniu wyznaczają one re-
pertuar naszych miejskich praktyk, podobnie jak awangardowa refleksja urbanistyczna wciąż 
dobrze mapuje granice utopii i strategii przedsiębranych, by poprawić jakość życia w mieście. 
Przekonuje o tym zwłaszcza Weronika Parfianowicz, dostrzegająca w dzisiejszych projektach 
mieszkań przyszłości – egalitarnych, wspólnotowych, ekonomicznych i ekologicznych – związ-
ki z awangardowymi koncepcjami domów kolektywnych. Pisał o nich Hubert Guzik w tekście, 
którego przekład publikujemy w tym tomie po to, by w praktykach i utopiach awangardowych 
szukać zarówno inspiracji, jak i sygnałów ostrzegawczych. 

Do podobnych wniosków do-
chodzi Krzysztof Gubański, z jednej 
strony opisując dewaluację i prze-
chodzenie w ariergardę projektów 
planistyczno-urbanistycznych ma-
jących źródła w idei modernistycz-
nej, a z drugiej – dostrzegając mimo 
wszystko we współczesnych nur-
tach nowego urbanizmu, zdecydo-
wanie odrzucających dawne, awan-
gardowe koncepcje, wiarę w ten sam 
„transformacyjny potencjał archi-
tektury i partycypacji społecznej”, 
jej więziotwórczą moc czy w wagę 
wspólnotowości i komunikacji, „po-
budzania konkretnych relacji spo-
łecznych” przez planowanie ram, 
w jakich ma toczyć się miejskie ży-
cie6. Wszystko to układa się w suge-
stywny, awangardowy u źródeł kon-
glomerat wyobraźni przestrzennej, 
miejskie imaginarium, którego ela-
styczne – wciąż jednak nimi będą-
ce – ramy i matryce tkwią w wizjach 
Wielkich Awangard, co nie znaczy, 
że nie są one i nie będą modyfikowa-
ne, odrzucane czy przekraczane. 

Za jeden z czynników różnicujących awangardowe projekty i ich realizacje uznaliśmy lokal-
ność i regionalność, co może brzmieć zaskakująco w kontekście totalizujących, uniwersalnych 
i internacjonalnych idei tamtej formacji. Wychodzimy jednak z założenia, że związki między 
miastem a awangardą nie ograniczają się do idei czy konceptualizacji przestrzeni miejskiej ani 
do licznych projektów modernizacyjnych lub utopii urbanistycznych oraz ich realizacji. O tym 
wiemy już naprawdę sporo. Mniej zbadanym tematem wydaje się wciąż to, w jaką relację wcho-
dziły ruchy awangardowe z miejskim środowiskiem, w którym się rodziły i funkcjonowały, jak 
ich koncepcje i praktyki zderzały się z ograniczeniami zróżnicowanych, materialnych kontek-
stów miejskich. Bardziej niż projekty i refleksje dotyczące przestrzeni – dobrze i bogato opisane 
w literaturze przedmiotu – interesuje nas więc napięcie między nimi a realną przestrzenią, w ja-
kiej były urzeczywistniane. 

Jeśli chodzi o awangardowe u źródeł projekty planistyczno-urbanizacyjne, perspektywa ta 
pozwala z jednej strony ukazać różnice między Wschodem a Zachodem, z drugiej zaś – je zdemi-
styfikować. Nie da się ich sprowadzić do powszechników o tym, jak Wschód nieudolnie naśla-
duje Zachód. Bardziej niż o imitacje chodziło tu o wielowymiarowe przepływy. Potwierdzają to 

Niezależnie od na wpół 
anegdotycznych śladów awangardy 
na dzisiejszej mapie, nie ulega 
wątpliwości, że bez odniesienia do 
tej tradycji w zasadzie nie da się 
dziś mówić ani o nowoczesnych, 
ani o współczesnych miastach, zaś 
bez odwoływania się do różnych 
poziomów kultury miejskiej nie sposób 
uchwycić zjawisk awangardowych, 
co staramy się udowodnić w kolejnych 
tekstach tomu Miasta/Awangardy.
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badania Aleksandry Łuczak, która dowodzi, że polscy planiści i architekci projektujący w latach 
60. i 70. XX wieku warszawskie Zachodnie Centrum nie pracowali w niszy za żelazną kurtyną, 
lecz współkształtowali aktualne trendy światowe, ponieważ – wbrew przyjętym kliszom – wyso-
kie budynki i blokowiska budowało się wtedy wszędzie. Prowadzili też ożywioną wymianę mię-
dzynarodową, uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach, mieli dostęp do światowej 
literatury, odbywali wizyty studyjne w Chicago i Nowym Jorku. 

Perspektywa ta pozwala więc 
jednocześnie odczarować to, co 
wschodnie, lokalne, i nie podpo-
rządkowywać regionalnych reali-
zacji uniwersalistyczności awan-
gardowych projektów i koncepcji, 
również w przypadku zjawisk histo-
rycznych. Przyglądając się proce-
som modernizacyjnym w miastach 
środkowo- czy wschodnioeuropej-
skich, proponujemy odkrywczą 
analizę „mitu bałkańskiego miasta” 
Magdaleny Bogusławskiej. Mo-
dernizacja w tym kontekście ozna-
czała według autorki okcydentalizację i europeizację, „prowadziła do eliminacji pozostałości 
osmańskiej architektury (meczetów, minaretów, karawanserajów, hammamów itp.), uznawanej 
za przeżytek, znak przeszłości i niewoli, a także symbol cywilizacyjnego zacofania”7. Weronika 
Parfianowicz rozwiązuje zaś zagadkę, dlaczego w Czechach awangardyści chętnie włączali się 
w budowę „tanich, drewnianych pływalni i kąpielisk nad stawami i rzekami”8, powszechnie ra-
czej niekojarzonych z głównym obszarem awangardowych zainteresowań. Wiele awangard za-
miast jednej awangardy – to formuła, którą chcemy również podkreślić, że nie były to tylko różne 
nurty i koncepcje, lecz także różne miejsca na mapie Europy i odmienne środowiska miejskie 
różnicujące znaczenia. 

Mniej zatem przyglądamy się projektom i koncepcjom niż ich realizacjom w konkretnych 
miastach i równie konkretnym, codziennym, lokalnym warunkom przestrzennym, w jakich ro-
dziły się awangardowe ruchy i idee miejskie, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego związek 
awangardowości z miejskością jest tak nierozerwalny i na czym ta integralność miałaby pole-
gać. W tym celu autorzy tomu starają się kierować spojrzenie nie tyle ku hałaśliwym maszynom 
i automobilom, powszechnie kojarzonym z awangardowym zachwytem nad miejską cywiliza-
cją, ile ku znacznie cichszym i mniej oczywistym w tym kontekście sposobom poruszania się po 
mieście, takim jak praktyki cyklistyczne. Piotr Kubkowski postrzega je, sięgając również po ma-
larskie, futurystyczne czy kubistyczne przedstawienia rowerów, jako narzędzia służące odzyski-
waniu miast przez ich mieszkańców, demokratyzacji i kontestacji – na wzór neoawangardowych 
interwencji w przestrzeń publiczną, o których Janusz Bałdyga opowiada Agnieszce Sosnowskiej 
– ale także pozwalające na najbardziej cielesny kontakt człowieka z przestrzenią miejską. 

W naszym ujęciu miasta awangardystów to też miejsca ich codziennego funkcjonowania 
i poruszania się, tworzenia sieci instytucji i relacji. Kolejne teksty mają złożyć się w całość, która 
opowie nie tylko o kulturowej historii ruchów awangardowych jako ruchów miejskich –  ta-
kich jak np. krakowski ruch studencki, badany przez Iwonę Boruszkowską i Michalinę Kmiecik 
– lecz także historię kultury polskiej XX wieku widzianą z perspektywy praktyk awangardowych 
w przestrzeniach zurbanizowanych, z jakimi były one nierozłącznie związane. 

Zastanawiamy się więc m.in. nad tym, czy istnieją zależności między przestrzenią miej-
ską a estetykami i sposobami działania awangardystów. Pytamy również o to, dlaczego w tych, 
a nie innych miastach ruchy te powstawały i rozwijały się najprężniej. Na te pytania próbują 
odpowiedzieć autorzy tekstów poświęconych najważniejszym ośrodkom Wielkiej Awangardy 
polskiego międzywojnia, przyporządkowujący każdemu z miast konkretny rodzaj praktyki ar-
tystycznej, silnie związanej z kontekstem lokalnej historii, polityki i geografii. Aleksander Wój-
towicz łączy z Lublinem szopki polityczne, dostrzegając związki tej formy wyrazu ze specyfiką 
tamtejszej modernizacji, o której nie da się pisać bez wspomnienia o pożyczkach „ulenowskich” 

Miasto w tym ujęciu przestaje 
być awangardowym tematem czy 
przedmiotem reprezentacji, a staje 
się przestrzenią praktyk, również 
artystycznych, choć nie tylko.
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czy rozeznania w stanie wodno-kanalizacyjnym miasta. Matylda Taszycka w sposób pozornie 
oczywisty wiąże Łódź z muzeum zakładanym tam przez Władysława Strzemińskiego, opatru-
je jednak znakiem zapytania współczesny slogan „miasto awangardy”, który przylgnął do tego 
ośrodka, i przypomina, że lokalizacja muzeum wiele zawdzięcza przypadkowi, a proponowane 
w nim ekspozycje w istocie miały mniej wspólnego z awangardą, niż nam się wydaje. Małgorza-
ta Radkiewicz odpowiada z kolei na pytanie, dlaczego to właśnie Lwów został silnie powiązany 
z twórczością filmową czy radiową. Igor Piotrowski proponuje zaś literacki spacer po Warszawie 
Adama Ważyka, podejmując wątki etniczne, ale i na inne sposoby splatając doświadczenia prze-
strzenne awangardowego twórcy z jego poetyką, ściśle łączącą się z przemianami, jakim miasto 
uległo w pierwszej połowie XX wieku. 

Miasto w tym ujęciu przestaje być awangardowym tematem czy przedmiotem reprezentacji, 
a staje się przestrzenią praktyk, również artystycznych, choć nie tylko. Sama ta perspektywa, 
w której sztuka przenika się z codziennością, ma w sobie wiele z ducha awangard, tak mocno 
zespolonych z kulturą miejską, że – jak pisze Tomasz Rakowski, analizując twórczość Daniela 
Rycharskiego – nawet współczesne artystyczne próby ucieczki na wieś są wielowymiarowo uwi-
kłane w miejskość. 

PRZYPISY

1 Bruno Jasieński, Do narodu polskiego. Mańifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji żyća, w: Antologia 
polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, red. Helena Zaworska, Wrocław 1978, s. 12–13, podkr. i zapis oryginalne.

2 https://www.profbud.info/awangarda (dostęp: 8.12.2018).

3 Sara Herczyńska, Przyszłość była inna. Przestrzenie lewicowej utopii, w tym tomie, s. 157–158.

4 Cyt. za: Magdalena Łukianiuk, Ogród szkolny na żoliborskim osiedlu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, w tym tomie, s. 163.

5 http://bujnawarszawa.pl/ (dostęp: 10.12.2018).

6 Krzysztof Gubański, Z awangardy w ariergardę – o „porażce” koncepcji miasta modernistycznego, w tym 
tomie, s. 32.

7 Magdalena Bogusławska, Jugosłowiańska awangarda i mit bałkańskiego miasta, w tym tomie, s. 38.

8 Weronika Parfianowicz, Dwie wycieczki na pływalnię. O innych mapach miast awangardowych, s. 51.

http://bujnawarszawa.pl/
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Od poezji do ideologii 

Kiedy architekt, Jaromír Krejcar, zaczął w roku 1922 pracę nad almanachem 
nowoczesnej kultury „Život II” (Życie II), zamówił u przedsiębiorstwa transportowego Holland-
-America Line fotografie najnowszego nabytku w jego flocie, transatlantyckiego statku Volen-
dam. Ilustracje te towarzyszyły artykułowi Krejcara Architektura transatlatnických parníků 
(Architektura transatlantyckich parowców), w którym podziwiał on przede wszystkim funkcjo-
nalne rozwiązania konstrukcyjne tychże maszyn. Awangardowa fascynacja nie ograniczała się 
jednak tylko do strony technicznej, nie prowadziła również jedynie do wzbogacenia słownika 
architektury funkcjonalistycznej o motywy nautyczne. Jak przypomina szwajcarski historyk, 
Klaus Spechtenhauser, poprzez wybór materiału ilustracyjnego i omawianych tematów Krejcar 
świadomie wskazywał na szwajcarsko-francuski punkt odniesienia czechosłowackiej awangar-
dy – na Le Corbusiera. 

Trudno powiedzieć, czy już wtedy Krejcar chciał również zwrócić uwagę na Corbusierow-
skie rozumienie transatlantyckiego statku jako prototypowej formy mieszkania kolektywnego1. 
Nieco później, pod koniec roku 1924, Karel Teige wskazał pokład transatlantyku jako przykład 
„kooperatywnej formy mieszkaniowej, która likwiduje prywatne kuchnie i uwalnia kobietę od 
prac kuchennych”2. Parowiec był dla Teigego miejscem, gdzie punkt ciężkości przesuwa się 
z minimalnych komórek mieszkaniowych (kajut) w stronę przestrzeni wspólnych i centralnie 
zorganizowanego zaplecza gospodarczego. Podobną zasadę teoretyk dostrzegł w koncepcji im-
meuble-villas, nad którą Le Corbusier pracował od roku 1922. Architekt połączył w niej indy-
widualne domy willowe w kształt podłużnego, ażurowego pudełka, uzupełnionego o wspólne 
restauracje i różne pomieszczenia społeczne i rekreacyjne.

W binarnym modelu twórczości opartym na opozycji konstruktywizmu i poetyzmu, „budo-
wy i poezji”, który Karel Teige sformułował pod koniec 1923 roku, transatlantyk zajął miejsce 
szczególne. Był racjonalny pod względem konstrukcji, a zarazem wyrażał poetystyczne ma-
rzenia o mobilności. Ekonomiczny pod względem działania, był zarazem symbolem przejścio-
wego zamieszkiwania w nietrwałej, zmiennej wspólnocie. Za kulminację tej „poetystycznej” 

Hubert Guzik

Awangarda na manowcach: 
czeskie domy kolektywne*

* Tekst jest skróconą wersją rozdziału Cesta druha: architektonická avantgarda z książki Huberta Guzika 
Čtyři cesty ke koldomu: kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900–1989, Zlatý Řez, Praha 2014. Prze-
druk za zgodą wydawnictwa Zlatý Řez.
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fascynacji kolektywnością i mobilnością uznać można artykuł Architektura a sovětské zříze-
ní (Architektura i system radziecki), opublikowany w pierwszym roczniku czasopisma „ReD”. 
Zdeněk Rossmann, architekt i absolwent niemieckiego Bauhausu, sugestywnie opisywał w nim 
pulsującą metropolię, gdzie 

nasze życie dzienne i nocne jest wzbogacone i barwniejsze dzięki poetycz-
nym wynalazkom: kinom, stadionom sportowym i dansingom. Samocho-
dy, aeroplany, szybkie pociągi pozwalają nam w ciągu kilku chwil zmienić 
scenerię. Przekonujemy się, że wśród ludzi, w przestrzeniach publicznych 
czujemy się bardziej w domu niż we własnym mieszkaniu. […] Pustelnicze 
rzemiosło już dawno przestało nas bawić. […] Razem z przyjacielem Buddą 
radzimy wam: warunkiem wolności jest opuszczenie mieszkania3.

Kiedy wczytamy się w artykuł Rossmanna, znajdziemy słowo „poetyczny” odsyłające nas do 
czeskiego poetyzmu z jego fascynacją miejskimi znakami, neonami, swego rodzaju graficzną pop- 
sferą architektury. Historyk sztuki, Rostislav Švácha, zwraca uwagę, że specyfika tej fascynacji 
w Czechach polegała na przeniknięciu jej do projektów architektonicznych, czego efektem było 
czasem aż nadmierne wzbogacanie tychże elementami takimi jak markizy, neony czy szyldy re-
klamowe. Nie był to jednak fenomen wyłącznie czeski. […] Amerykańska gorączka, która ogarnę-
ła wtedy Hamburg czy Berlin, żywiła się podobnymi odniesieniami do miejskiej sfery wizualnej; 
w przestrzeni tych miast również znajdziemy wszechobecną reklamę, ikony niemego kina, od-
wołania do automobilizmu czy amerykańskich metod naukowej organizacji pracy. Mieszkańcy 
tych pulsujących metropolii jawili się awangardystom jako współcześni nomadzi, śpiący w zu-
niformizowanych kajutach pokoi hotelowych, a dnie spędzający w salach konferencyjnych, po-
czekalniach lotnisk, restauracjach i kinach.

[…]
Kwestia mobilności i „płynnego” kolektywu była w tym samym czasie inspirująca rów-

nież dla niemieckich architektów: pod koniec lat 20. w Republice Weimarskiej zaczęły powsta-
wać domy kolektywne, które – jako pierwsze poza Związkiem Radzieckim – operowały formal-
nym słownikiem funkcjonalizmu. Bodaj największą sławę zyskał wówczas dom hotelowy dla 
osób samotnych i małżeństw bezdzietnych zaprojektowany przez Hansa Scharouna z inicjatywy 
niemieckiego Werkbundu w ramach wrocławskiej wystawy architektury WuWa w roku 1929. […]

Dom Scharouna jako prototyp mieszkaniowej formy przyszłości znalazł zwolenników także 
w Czechosłowacji, przede wszystkim w osobie Ladislava Žáka, jednego z najciekawszych archi-
tektów czeskiej awangardy4. Žák zabiegał nawet o podobną realizację w Pradze i sądził, że patro-
nat nad tym przedsięwzięciem mógłby objąć pełniący analogiczne do Werkbundu funkcje Svaz 
Československého Díla (Związek Projektantów Czechosłowackich). Zamiast kolonii willowej, 
którą ostatecznie związek zrealizował w ramach wystawy na praskim osiedlu Baba, Žák wyobra-
żał sobie 

wielki hotel – dom willowy (tarasowy, szeregowy lub podzielony na pawi-
lony), w którym mieszkania powstawałyby dzięki swobodnemu łączeniu 
komórek-apartamentów, połączeniu przestrzeni mieszkalnej i urządzeń 
dla jednej osoby (w żadnym wypadku nie rodzinne „mieszkania 1-, 2-, 3-, 
4-pokojowe” ze złym, mieszczańskim rozplanowaniem i „meblami”! Całość 
urządzona ekonomicznie, na wzór statków transoceanicznych, z wszelkiego 
rodzaju kolektywnymi udogodnieniami)5.

„Ruch odśrodkowy”6 czeskiego społeczeństwa śledził też teoretyk Karel Teige, dlatego w la-
tach 20. z rosnącym zainteresowaniem obserwował wybrane realizacje, które temu trendowi to-
warzyszyły lub wręcz go generowały. Pod koniec lat 20. nie chodziło już o statki transoceaniczne, 
lecz przede wszystkim o szkolne internaty czy pensjonaty z pokojami na długookresowy wyna-
jem: brneński dom studencki imienia Masaryka (Bohuslav Fuchs, 1929–1930), praski boarding- 
house Arosa (Karel Hannauer, 1930) czy wreszcie dom uzdrowiskowy Machnáč w Trenczyńskich 
Cieplicach (Jaromír Krejcar, 1930–1932). Realizacje te miały dwa wspólne rysy: romantyczny, 
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zakorzeniony w fascynacji mobilnością, tymczasowością i życiem w zmiennym kolektywie oraz 
racjonalny, związany z wymiernymi oszczędnościami wynikającymi z budowy zestandaryzowa-
nych, minimalnych kajut-komórek, do których mieszkańcy wracali, by zaznać snu i odpoczynku. 

[…]
Poetystyczną fascynację mobilnością i „płynnym” kolektywem zastąpiło u schyłku lat 20., kie-

dy czeska awangarda politycznie zaczęła się wyraźnie radykalizować, spojrzenie ideologiczne. Dla 
Teigego wzorem stały się prace marksistowskich architektów, na czele z projektem kawalerek na 
osiedlu Törten w Dessau autorstwa niemieckiego architekta Hannesa Meyera (1930) i wcześniej-
szym wnętrzem Co-op tego samego autora (1926). W projektach tych dostrzegł Teige atrybuty 
prawdziwego internacjonała, czło-
wieka funkcjonującego w realiach 
wysoce wydajnego, racjonalnego 
i anonimowego świata nowoczesnej 
metropolii, w którym „mieszkanie 
samo w sobie staje się niemożliwe”7. 
Jak w roku 1926 pisał Hannes Meyer, 
„standaryzacja wymagań dotyczą-
cych mieszkania, ubrania, wyżywie-
nia i potrzeb duchowych przynosi 
półnomadom współczesnego życia 
gospodarczego mobilność, ekono-
miczność, poczucie prostoty i swo-
body, które są niezbędne do życia”8. 
Współczesna „bezdomność” była 
przy tym dla Teigego i Meyera do-
świadczeniem wyłącznie męskim: półnomadą był na ogół mężczyzna-żywiciel rodziny, niezwią-
zany już z siedzibą swojego pracodawcy, lecz zmieniający miejsce pobytu, często przekraczający 
nawet granice państw. Wielkie miasta, pomiędzy którymi krąży taki obywatel świata, jawiły się 
praskiemu teoretykowi jako „olbrzymia giełda światowego rynku”, jako „kosmopolis”9. Styl życia 
kapitalizmu kosmopolitycznego stawał się przeciwieństwem konserwatywnego (a przez awangar-
dę feminizowanego) ciepła ogniska domowego, ale też pojęć takich jak naród albo ojczyzna. W ten 
sposób kosmopolityczny nomadyzm miał stanowić wstęp do internacjonalizmu i „pęd komuni-
zmu”. Kosmopolita stopniowo miał się przekształcić w internacjonała, a poetystyczny boarding-
house w marksistowski koldom10.

Awangarda w poszukiwaniu „pędów komunizmu”

Przełom pierwszej i drugiej dekady międzywojnia okazał się dla idei do-
mów kolektywnych w Czechach okresem płodnym. Teoretycznym gruntem dla rozważań nad 
socjalistycznymi formami mieszkalnictwa stały się wówczas liczne artykuły Karela Teigego, 
publikowane na łamach „ReD-u”, „Stavitela” i „Stavby”. Ich podsumowaniem była licząca ponad 
300 stron książka Nejmenší byt (Mieszkanie najmniejsze), wydana w roku 1932. Wśród funk-
cjonalistów, którzy w swoich projektach inspirowali się tekstami Teigego (a czasem z nimi pole-
mizowali), znajdziemy: Jana Gillara, Josefa Špalka, Augustę Müllerovą, grupę PAS (Karel Janů, 
Jiří Štursa, Jiří Voženílek), Ladislava Žáka, architektoniczny duet Josefa Havlíčka i Karela Hon-
zíka lub brneńskiego architekta Jiříego Krohę. Okazją do praktycznego rozwinięcia koncepcji 
domów kolektywnych stały się dla nich konkursy na domy z małymi mieszkaniami, zorganizo-
wane przez praski magistrat i centralny zakład ubezpieczeń społecznych (Ustřední Sociální 
Pojišťovna, 1930), a później przez komunistyczną spółdzielnię Včela (Pszczoła). Jakkolwiek ich 
podejście architektoniczne było różne, wszystkich tych awangardystów łączył światopogląd 
marksistowski, a ich koldomy – dzięki nieustannej działalności popularyzatorskiej Teigego – in-
spirowane były przede wszystkim rozwojem tego typu budownictwa w Związku Radzieckim. 
Kulminacja radzieckich dyskusji o domach-komunach czy „żilkombinatach” wyprzedziła o dwa 
lata czeską debatę – radzieckie dyskusje rozpoczął „koleżeński konkurs” z roku 1927, kiedy to 

Czynności gospodarcze, takie jak 
pranie czy gotowanie, podobnie 
jak wychowywanie dzieci, miały 
zniknąć z indywidualnych komórek 
mieszkaniowych i zostać przejęte 
przez sektor usług.
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członkowie architektonicznej grupy OSA wyznaczyli sobie za cel stworzenie takiej formy miesz-
kaniowej, która zlikwidowałaby indywidualne gospodarstwa domowe.

[…]
Inaczej niż w liberalnym feminizmie, który około 1910 roku pytanie o uspołecznienie gospo-

darstw domowych postawił w centrum zainteresowania, wśród czeskich komunistek kwestia ta 
pozostawała długo w cieniu „męskich” celów politycznych. Kolektywizacja miała nastąpić po 
rewolucji, a nie przygotowywać pod nią grunt: 

Możliwe byłoby wprawdzie – czytamy w czasopiśmie „Komunistka” – rów-
nież u nas zorganizować za pomocą spółdzielni społeczne kuchnie i pralnie, 
ale dopiero po rewolucji […] wytworzy się tak silne poczucie wspólnoty, że 
będzie można na nim budować stowarzyszenie interesów, potrzeb i rzeczy. 
Dopiero po rewolucji z rozproszonych, nieszczęśliwych gospodarstw domo-
wych powstanie wyzwalająca jedność, czyli system wspólnego gospodaro-
wania, który oswobodzi kobiety i tym samym wzniesie ludzkość na wyższy 
stopień kultury11.

[…]
Pełna emancypacja kobiet, jak czytamy w Wielkiej inicjatywie, nastąpić miała dopiero 

w wyniku rewolucji. Niemniej to właśnie Lenin zainspirował zainteresowanie czeskiej awan-
gardy architektonicznej różnymi wstępnymi formami kolektywnych gospodarstw domowych, 
„pędami komunizmu, pojawiającymi się już teraz w tej dziedzinie”12. […] 

Najbardziej witalnym „pędem komunizmu”, który legł u podstaw koncepcji czeskich domów 
kolektywnych przełomu lat 20. i 30., wydawał się kryzys patriarchalnej rodziny. Awangarda do-
strzegała go w otoczeniu społecznym, którego stabilność naruszył kryzys gospodarczy, i w rodzi-
nach, w których z pozoru nienaruszalna pozycja męskiego żywiciela okazała się po roku 1929 tak 
krucha. Marksistowscy architekci uznali, jakoby kryzys definitywnie potwierdził tezę Engelsa 
o rozpadzie rodziny związanym z zatrudnieniem kobiet, wyrażoną w rozprawie Pochodzenie ro-
dziny, własności prywatnej i państwa. […] 

Karel Teige odrzucał patriarchalną rodzinę i rodzinny dom czy (małe) mieszkanie, a dla kon-
kubinatu domagał się od końca lat 20. stworzenia formy nowej – indywidualnej komórki, zamiesz-
kiwanej przez wolną jednostkę, kobietę lub mężczyznę. Jak stwierdził Rostislav Švácha, pra-
ski teoretyk przetestował tego typu rozwiązanie, zamawiając dla siebie i swojej partnerki, Jožki 
Nevařilovej, najpierw u Jaromíra Krejcara (1927–1928), a następnie u Jana Gillara (1937–1938) re-
alizację podwójnego mieszkania rozdzielonego na dwie samodzielne kawalerki, połączone wspól-
nym tarasem, miniaturową kuchnią i urządzeniami sanitarnymi. Podobny schemat zdublowanej 
komórki mieszkalnej wykorzystał Gillar kilkakrotnie również w projektach domów kolektywnych: 
w projekcie konkursowym dla spółdzielni Včela i w projekcie osiedla w miejscowości Ruzyně pod 
Pragą (1931)13. Komórka mieszkaniowa jako część koldomu miała przy tym stanowić, jak podkreś- 
lał Teige, przeciwieństwo klasycznego mieszkania, w którym na ograniczonym metrażu stłoczone 
były wszystkie dotychczasowe funkcje. Czynności gospodarcze, takie jak pranie czy gotowanie, 
podobnie jak wychowywanie dzieci, miały zniknąć z indywidualnych komórek mieszkaniowych 
i zostać przejęte przez sektor usług.

Dla Teigego architektura mieszkaniowa stała się narzędziem, które przyspieszyć miało rozpad 
rodziny patriarchalnej, jednak nie wszyscy lewicowi architekci przyjęli tę koncepcję równie entu-
zjastycznie. Niektórzy, jak np. Ladislav Žák, przypuszczali, że nowe formy więzi rodzinnych w isto-
cie w przyszłości staną się faktem, niemniej architekci nie powinni ich ludziom w żaden sposób 
narzucać. Dlatego właśnie […] Žák kierował uwagę w stronę mniej radykalnych radzieckich wzor-
ców, które proponował m.in. Moisiej Ginzburg. Inni czescy funkcjonaliści, jak np. Jaromír Krejcar, 
zachowywali wobec kwestii rozbicia rodziny i w ogóle idei koldomów dużą rezerwę14.

Teza o rozpadzie rodziny – jak wskazuje Rostislav Švácha – zbliża radykalne skrzydło czeskiej 
lewicy architektonicznej do tradycji czeskiego anarchokomunizmu. Jego czołowa przedstawi-
cielka, Luisa Landová-Štychová, atakowała instytucję rodziny z gwałtownością dorównującą 
Teigemu już na początku lat 20. XX wieku15. Wciąż jeszcze nie wiemy, czy już wówczas myślała 
o jakimś rodzaju „anarchistycznych” domów kolektywnych. O tym, że tak mogło być, świadczy 
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na razie jedynie fakt, że u schyłku życia – i oczywiście w zupełnie innych warunkach politycz-
nych – co najmniej dwa razy wspominała o kolektywnych mieszkaniach: pod koniec lat 50. pi-
sała o feministycznej (w tym także liberalnej) tradycji uspołecznionych gospodarstw domowych 
w tygodniku „Literární Noviny”, a w 1961 roku opublikowała artykuł w profesjonalnym czasopiś- 
mie „Československý Architekt”16.

[…]
Z rewolucyjną zmianą więzi rodzinnych łączyła się w zamysłach awangardy jeszcze jedna 

kwestia: co z dziećmi? Rosnące zainteresowanie szerszych grup społecznych, reprezentujących 
różne poglądy polityczne, tematem edukacji przedszkolnej stanowiło dla marksistów potwier-
dzenie, że ich projekt koldomów miał szanse realizacji. Zarówno przedsięwzięcia Marii Montes-
sori, jak i metody wychowawcze szkoły Adlera były w latach 30. często dyskutowane na łamach 
liberalnych czasopism kobiecych. Edukację przedszkolną ukazywano w nich jako obywatelski 
obowiązek matek, a także najlepszą drogę do tego, by dzieci – szczególnie te z coraz mniej dziet-
nych rodzin – uczyć „koleżeństwa i postaw społecznych”17. Tymi, którzy mieli się zająć socjaliza-
cją dzieci poprzedzającą ich przyszłe życie w szkole i społeczeństwie, nie byli już rodzice, lecz 
wykształceni fachowcy. Specjalistyczne dyskursy higieny i dietetyki przekonywały matki, że 
tylko przedszkole zapewni dziecku właściwy rozwój psychofizyczny. Tymi właśnie [...] argumen-
tami [...] posłużył się np. Ladislav Žák w cyklu artykułów poświęconych domom kolektywnym, 
publikowanym w czasopiśmie „Magazín DP”18.

Na osłabienie funkcji wychowawczych tradycyjnej rodziny wskazywały w tym czasie również 
dwie autorki blisko związane z awangardą architektoniczną: publicystka Milena Jesenská – żona 
architekta Jaromíra Krejcara – oraz partnerka Teigego, Jožka Nevařilová19. Obie zgodnie przewi-
dywały, że uspołecznienie wychowania i opieki nad dziećmi po pierwsze umożliwi kobietom peł-
ną samorealizację zawodową, po drugie – ograniczy „dyletancki” wpływ rodziców na potomstwo20. 
Chociaż mąż Jesenskiej, Jaromír Krejcar, nie utożsamiał się z radykalnymi koncepcjami Teigego, 
sama publicystka jeszcze w latach 30. na stronach ilustrowanego tygodnika „Svět Práce” (Świat 
Pracy), wydawanego przez spółdzielnię Včela, informowała o zaletach kolektywnego wychowy-
wania dzieci. Zwracała tam czytelniczkom uwagę, że matki często nie są w stanie uniknąć niepro-
fesjonalnych – z punktu widzenia pedagogiki – praktyk, i ostrzegała robotnice, żeby swoich dzieci 
„niepotrzebnie nie obciążały i nie wykrzywiały drogi ich rozwoju”21.

[…]

 Dlaczego w międzywojennej Czechosłowacji nie powstały żadne 
marksistowskie koldomy?

„Jest bardziej niż prawdopodobne, że ludzie wymuszą, aby o sprawach 
mieszkaniowych w pierwszej kolejności decydowali socjologowie, a dopiero potem architek-
ci” – na stronach książki Nejmenší byt ogłosił spiritus movens czeskiej awangardy22. I rzeczy-
wiście, od końca lat 20. Teige starał się do swojego programu „funkcjonalizmu naukowego” 
włączyć koncepcje marksistowskiej socjologii. Ta jednak […] utrudniała, a czasem wręcz unie-
możliwiała mu rozpoznanie rzeczywistej sytuacji robotników. U podstaw idei koldomów, jaką 
w czasie wielkiego kryzysu sformułował Teige ze swoimi sojusznikami-architektami, legł pro-
ces, w którym awangarda przypisała klasie robotniczej właściwości mające często niewiele 
wspólnego z rzeczywistością. Proces ten można, za [...] historykiem sztuki Piotrem Piotrow-
skim, nazwać „fetyszyzacją niestniejącego”23. Obok kwestii związanych z kryzysem rodziny, 
pozycją kobiet w społeczeństwie czy wychowaniem dzieci centralne miejsce w awangardowej 
wizji architektury mieszkaniowej zajęło przekonanie o rosnącym wśród proletariatu potencja-
le rewolucyjnym, dla którego koldomy stworzyć miały sprzyjające ramy operacyjne. 

Pogląd, że w wyniku kryzysu gospodarczego wzrasta świadomość klasowa robotników, był na 
początku drugiej międzywojennej dekady stosunkowo powszechny. Bardzo szybko jednak został 
on jednoznacznie podważony przez empiryczne badania prowadzone w Austrii i Polsce. Najważ-
niejsze miejsce wśród nich zajęły prace Marii Jahody, Paula Lazarsfelda i Hansa Zeisla. Austriac-
cy socjologowie, skądinąd orientacji lewicowej, poddali analizie społeczność przemysłowej osady 
Marienthal, którą po załamaniu nowojorskiej giełdy i następującym po nim upadku miejscowej 
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fabryki dotknęło prawie stuprocentowe bezrobocie. Austriacka diagnoza, wydana zbiorczo w roku 
1933, a już rok wcześniej publikowana we fragmentach, brzmiała jasno: u zdeklasowanego prole-
tariatu nie objawiły się żadne, nawet najdrobniejsze oznaki buntu. Postępująca deprywacja nie 
generowała żadnych inicjatyw indywidualnych ani grupowych. Kryzys rozbił wspólnotę i zlikwi-
dował jej dotychczasową, bogatą aktywność polityczną . […] Na początku lat 30. empiryczna socjo-
logia rozniosła w pył przekonanie, że przewroty społeczne następują zaraz po nagłym zakończeniu 
okresu prosperity. […]

O beznadziejnym marazmie, który towarzyszył bezrobociu epoki wielkiego kryzysu w pierw-
szej połowie lat 30., nie znajdziemy informacji u czeskich awangardystów. Awangardowi teore-
tycy najwyraźniej nie dopuszczali do siebie myśli, że życie zdeklasowanego robotnika jest „uboż-
sze w wydarzenia i aspiracje”, a harmonogram jego dnia staje się odpowiednio „uboższy”24. […]

Choć czescy awangardyści naj-
prawdopodobniej nie znali pra-
cy austriackich socjologów, przy 
ocenie marksistowskiej koncepcji 
koldomów nie można abstrahować 
od tych diagnoz. Karel Teige był 
przekonany, że socjalistyczna ar-
chitektura nie będzie jedynie ema-
nacją społeczeństwa porewolucyj-
nego. Równie głęboko wierzył, że 
uchroni ona przed rozpadem te we-
dług niego „postępowe” struktury 
społeczne czy polityczne, które kry-
zys ekonomiczny kapitalistycznej 
Czechosłowacji być może nadwy-
rężył, ale których nie zdążył jeszcze 
zupełnie zniszczyć.

Marksistowska dialektyka nie 
pomogła w uchwyceniu złożoności 
rzeczywistości czechosłowackiej. 
Dlatego Teige przyjął z goryczą wy-
niki konkursu na kwartał bloków 
z małymi mieszkaniami, ogłoszo-
nego w roku 1931 przez robotniczą 
spółdzielnię Včela. Do konkursu – 
rozpisanego dla działki położonej 
na praskich Vršovicach, gdzie Včela planowała wystawić „nowoczesne, kolektywne budynki 
mieszkaniowe”25 – zgłosili się czołowi funkcjonaliści. Niektórzy, jak Jan Gillar, w pełni utożsa-
miali się z ideą Teigego dotyczącą rozbicia rodziny; inni, jak Ladislav Žák, wybrali rozwiązania 
pośrednie, w których obok kabin sypialnych dla osób samotnych zostawili też mieszkania ro-
dzinne z małymi kuchniami. Ostatecznie jednak zwyciężył projekt Josefa Karela Říhy, który 
zaplanował jedynie mieszkania rodzinne z sypialniami małżeńskimi i kuchniami. Mimo to 
również projekt Říhy był w zasadzie domem kolektywnym: zaplecze dla 330 mieszkań tworzyła 
m.in. wielkopowierzchniowa jadłodajnia, gdzie spółdzielnia spożywcza dostarczałaby pro-
dukty po preferencyjnych cenach26. Nie jest do końca jasne, dlaczego jury odrzuciło bardziej 
radykalne koncepcje; wydaje się jednak, że wyrzuty, jakie czynił Včeli Teige, nie trafiały w sed-
no problemu. Podczas gdy jego koncepcja kolektywnego mieszkalnictwa była oryginalnym – 
i ideologicznie radykalnym – połączeniem nauk Marksa, wzorów radzieckich i doświadczeń 
zachodnich, zarząd Včeli śledził rozwiązania radzieckie i zdawał sobie sprawę, że w Moskwie 
awangardowa wersja projektu stworzenia nowego człowieka straciła już wówczas polityczne 
zaplecze. Spółdzielcza gazeta rok po zakończeniu konkursu informowała czytelniczki o takiej 
formie kolektywizacji mieszkalnictwa, która nie stanowiła zagrożenia dla patriarchalnego mo-
delu rodziny robotniczej. […] Podczas gdy Teige, intelektualista, w złożony sposób poszukiwał 
idei [...] koldomu, spółdzielnia oczekiwała rozwiązań biorących pod uwagę realia polityczne27. 

Dla Teigego architektura mieszkaniowa 
stała się narzędziem, które przyspieszyć 
miało rozpad rodziny patriarchalnej, 
jednak nie wszyscy lewicowi 
architekci przyjęli tę koncepcję równie 
entuzjastycznie. Niektórzy, jak  
np. Ladislav Žák, przypuszczali,  
że nowe formy więzi rodzinnych 
w istocie w przyszłości staną się faktem, 
niemniej architekci nie powinni ich 
ludziom w żaden sposób narzucać.
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Wielkie nadzieje, jakie wiązał Teige ze wspomnianym konkursem, nie spełniły się. Koldom 
Včeli postrzegał on jako okazję, dzięki której można by przetestować nie tylko nowy model 
proletariackiej „rodziny”, ale i metody pogłębiania świadomości klasowej kolektywu robotni-
czego. Jak jednak dokładnie wyobrażali sobie czescy funkcjonaliści ową pracę z kolektywem 
– tego z ich tekstów i projektów koldomów trudno się dowiedzieć.

[…]

Powojenny plan dwuletni: feministki i spółdzielnie

Po zakończeniu drugiej wojny światowej organizacja żłobków, przedszkoli i stołówek 
w upaństwowionych przedsiębiorstwach, dzielnicach mieszkaniowych czy bezpośrednio 
w domach kolektywnych stała się jednym z głównych postulatów demokratycznej, ponadpar-
tyjnej rady czechosłowackich kobiet (Rada Československých Žen) i zdominowanego przez 
komunistki narodowego frontu kobiet (Narodní Fronta Žen), dwóch związków założonych po 
1945 roku. Kluczowe pozycje w radzie czechosłowackich kobiet zajęły przy tym funkcjonali-
styczne architektki, Augusta Müllerová i Božena Krchová. Ponadto, na łamach czasopisma 
„Rada Žen” znajdziemy artykuły kolejnych architektek związanych z awangardą, Emanueli 
Kittrichovej-Mazancovej i Vlasty Štursovej-Sukovej. Żądania organizacji kobiecych nie mia-
ły charakteru rewolucyjnego: co prawda niektóre feministki podzielały leninowskie przeko-
nanie o pracy domowej jako nieproduktywnej i wyczerpującej, ale same organizacje szukały 
raczej konsensusu i szanowały poglądy tych matek, które nawet jeśli chętnie pracowałyby na 
część etatu, nie chciały rezygnować z roli gospodyń i opiekunek28.

Wpływ feministycznej koncepcji domów z kuchniami uspołecznionymi na budownictwo po-
wojennej dwulatki stał się szczególnie wyraźny w przypadku osiedla Solidarita (Solidarność), 
którego pierwsza część powstała na praskich Strašnicach w latach 1947–1949. Współpracowa-
li przy nim przedstawiciele średniego pokolenia funkcjonalistycznych architektów: František 
Jech, Karel Storch, Hanuš Mejer, Miroslav Tryzna, Antonín Tenzer i Vlasta Štursová-Suková. 
Kameralne osiedle domów spółdzielczych z czasem zostało dopełnione przez cały zestaw urzą-
dzeń „kolektywnych”: centralne ogrzewanie, żłobki, przedszkola, ośrodek zdrowia, „jadłodaj-
nię dla samotnych członków spółdzielni i pracujących małżeństw”, sklepy i urządzenia rekre-
acyjne. Na początku roku 1949 rozpoczęła się budowa dużej pralni kooperatywy Osvobozená 
Domácnost (Wyzwolone Gospodarstwo Domowe)29. Podobnie jak feministki z kręgu Masaryka, 
również architekci Solidarity wskazywali na fakt, że prowadzenie gospodarstwa domowego ma 
pewne negatywne skutki, w pierwszej kolejności podkreślali brak aktywności kobiet w obszarze 
„życia publicznego, politycznego czy kulturalnego”. „Nie ma sensu – pisał Tryzna – robić cnoty 
ze zbędnych wysiłków przeciążonej pracą kobiety gospodyni. Jej pracowitość – co do której nie 
mamy wątpliwości – może się przydać do czegoś przynoszącego więcej korzyści, bardziej celo-
wego i bardziej ludzkiego”30. 

[…]

Utopia dobrowolnego samoograniczenia

Dołączając swój głos do praktycznych koncepcji feministek, które wpły-
nęły na realizację Solidarity, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej na temat koldomów 
wypowiedzieli się dwaj przedstawiciele przedwojennej awangardy, Karel Honzík i Ladislav Žák. 
Jak niedawno zwróciła uwagę historyczka architektury, Dita Dvořáková, tematem socjalistycz-
nych form mieszkalnictwa Žák zajmował się nieprzerwanie przez całe lata 30. i 40. W latach 
1933–1935 opracował szereg niezrealizowanych projektów koldomów i przebudował własny dom 
czynszowy na praskim Bubenču na „pensjonat ludowy” z minimalnymi mieszkaniami bez kuch-
ni31. Następnie jako spartańskie wyposażenie dla jedno- i dwuizbowych komórek kolektywne-
go budynku mieszkaniowego zaprojektował komplety mebli nazwane Lidový Byt (Mieszkanie 
Ludowe, 1936–1937, 1942). Według Dvořákovej inspiracji do nich poszukiwał w „anonimowych 
meblach przeznaczonych do ogrodów, domków letniskowych i prowincjonalnych hotelików”32.
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Skromne, drewniane zestawy mebli Žáka rzeczywiście nawiązywały do awangardowego za-
interesowania obiektami rekreacyjnymi, prostymi obozowiskami skautów czy schroniskami gór-
skimi. Zdaniem funkcjonalistów, których fascynacja transatlantykami osłabła pod koniec lat 20., 
formy masowego spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody prowadziły do swoistego wyzwo-
lenia z konwenansów i niewymuszonej demokratyzacji. W zbiorowym żywieniu w warunkach po-
lowych widzieli z kolei pierwszy krok do udanej organizacji kolektywnego żywienia w ogóle. O ile 
w latach 20. nomada był obywatelem świata, o tyle w kolejnej dekadzie coraz częściej poszukiwał 
odpoczynku na łonie natury, czego przykładem był ośrodek wypoczynkowy dla kobiet Medlov pod 
Nowym Miastem na Morawach, zaprojektowany w 1934 roku przez Aloisa Wachsmana, Josefa 
Macha i Ivana Šulę. Wczasowiczki, przede wszystkim przedstawicielki klasy średniej, poddawały 
się zaplanowanemu przez specjalistów harmonogramowi wypoczynku, który miał je uwolnić od 
„szalonego tempa współczesnego życia”33. Projekty kolektywnych „pensjonatów ludowych”, któ-
re Žák przedstawił w drugiej połowie lat 30., pełnić miały podobną funkcję, choć ich elegancką, 
organiczną formę niewiele już łączyło z drewnianą architekturą obozowisk. W przeciwieństwie 
do indywidualnych domków letniskowych kolektywne pensjonaty miały też, zdaniem autora, 
respektować równowagę przyrodniczą i charakter krajobrazu. Kilka ideowych projektów tego 
typu obiektów zbiorowej rekreacji znajdziemy również w jego książce Obytná krajina (Krajobraz 
mieszkalny), będącej swego rodzaju manifestem nowoczesnej architektury krajobrazu, opracowa-
nym w czasie wojny i wydanym w roku 1947.

Idei kolektywnego mieszkalnictwa nie porzucił też Karel Honzík. W przeciwieństwie do 
koncepcji Žáka „praktyczne” projekty Honzíka brały pod uwagę mieszkania dla rodzin. Wciąż 
jednak mało wiemy o jego propozycjach. Tuż po wojnie architekt, we współpracy z renomowa-
nym pediatrą, Josefem Švejcarem, zaangażował się w projekt dwóch domów kolektywnych, 
zaplanowanych na ulicy Velvarskiej w Pradze. Švejcar, od roku 1945 ordynator kliniki dziecię-
cej Uniwersytetu Karola (I Dětská Klinika Univerzity Karlovy), znał się z Honzíkiem już z cza-
sów Protektoratu, kiedy powierzył architektowi zaprojektowanie domu letniego we wsi Hlásná 
Třebaň34.

Według krótkiej wzmianki Švejcara, pochodzącej z końca lat 50., ich domy kolektywne 
(które ostatecznie nie powstały) były projektowane „z myślą o pracy zawodowej kobiet i opiece 
nad dziećmi”. Dlatego miały uwzględniać kilka wariantów mieszkań rodzinnych z minimalny-
mi, „herbacianymi” kuchniami i wspólną stołówką, „z której wszystkie mieszkające tam rodzi-
ny otrzymywałyby posiłki”. Specjalistyczne konsultacje Švejcara dotyczyły przede wszystkim 
żłobka i małego „szpitala” dziecięcego, gdzie pracujące mieszkanki domu mogłyby zostawić 
dziecko pod opieką lekarzy, również w przypadku poważniejszej choroby35. Nie tylko Švejcar, ale 
też Honzík byli wówczas zdecydowanymi zwolennikami tzw. zimnego chowu, według którego 
system wychowawczy i żywienie dzieci powinny pozostawać w całości w gestii specjalistów. Jak 
tłumaczył później Švejcar, podejście to nie było jedynie efektem nacisków ideologicznych, ale 
i realnych potrzeb: 

[…] po wojnie wiele kobiet cierpiało z powodu niedożywienia, mimo to chcia-
ło mieć dzieci, chciało też pracować. Urlop macierzyński trwał tylko trzy 
miesiące. Matki musiały więc szybko odstawiać dzieci od piersi albo w ogóle 
brakowało im pokarmu i zastępowały go mlekiem krowim. Efektem były bie-
gunki, infekcje, gruźlica… Należało wprowadzić odpowiednie i bezpieczne 
sztuczne odżywki. […] Dlatego propagowałem karmienie mlekiem w prosz-
ku. […] Sprawdziło się ono do tego stopnia, że korzystały z niego również mat-
ki, które mogły też karmić same36.

Ani ludowe pensjonaty Žáka, ani też – mimo swoich praktycznych funkcji – kolektywne 
domy dla rodzin z dziećmi autorstwa Honzíka nie miały wiele wspólnego ze swoimi radzieckimi 
pierwowzorami. Różnica tkwiła jednak nie tyle nawet w ich formie architektonicznej, ile przede 
wszystkim w obmyślonych funkcjach społeczno-ekonomicznych. W czeskich projektach u ich 
podstaw leżała bowiem utopijna idea racjonalizacji konsumpcji i produkcji – obaj architekci 
sformułowali ją wspólnie z publicystą i członkiem grupy surrealistów w Czechosłowacji (Sku-
pina Surrealistů v ČSR), Bohuslavem Broukiem, już w czasie drugiej wojny światowej. Tuż po 
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wojnie zaprezentowali tę koncepcję publiczności. W lutym 1946 roku w serii wydawniczej Kni-
hovna Architektury ČSR (Biblioteka Architektury Czechosłowacji) ukazała się książka Brouka 
Racionalizace spotřeby (Racjonalizacja konsumpcji), kilka miesięcy później na półki księgarni 
trafiła broszura Honzíka Necessismus. Myšlenka rozumné spotřeby (Necesyzm. Idea świadomej 
konsumpcji), a rok później wydano wspomnianą już książkę Žáka Obytná krajina.

Jądrem programu necesystów, jak sami się określili, było centralne planowanie wraz z korzy-
ściami nie tylko dla „produkcji, dystrybucji, systemu społecznego”, lecz także dla bardziej efektyw-
nego „funkcjonowania wszystkich obszarów życia ludzkiego”37. Necesyści nie starali się dowodzić 
na pozór nieograniczonych możliwości centralnego planowania za pomocą jakichś szczegóło-
wych analiz ekonomicznych. Wskazywali raczej – na ogół zresztą dość intuicyjnie – na korzystny 
wpływ, jaki centralizacja i kolektywizacja wywiera na kondycję człowieka w nowoczesnym świe-
cie. Ich koncepcja miała być raczej filozofią pewnego stylu życia niż jego ekonomią. 

[…]
Necesyzm jako prąd utopijno-filozoficzny nie obiecywał niczego, co można by zmierzyć tra-

dycyjnymi miarami ekonomicznymi. Brouk, Honzík i Žák szukali w kolektywizacji mieszkalnic-
twa i ograniczeniu konsumpcji do „podstawowych potrzeb” drogi do dobrej jakości życia, do 
„szczęścia”, „samokształcenia i kontemplacji”38. Postęp technologiczny miał przy tym zapew-
nić „produkcję czasu wolnego”, do owej kontemplacji niezbędnego39. Nowoczesne technologie, 
„automatyczne maszyny” miały prowadzić do filozoficznego oswobodzenia człowieka, które 
Ladislav Žák ilustrował na jednym z diagramów pracy Obytná krajina ulubionym motywem 
Teigego – beczką Diogenesa. Dlatego też, kiedy po przewrocie lutowym centralnie sterowana 
gospodarka czechosłowacka wkroczyła na radzieckie tory, a jej priorytetem stało się uprzemy-
słowienie za wszelką cenę, właśnie Ladislav Žák publicznie się temu przeciwstawił, w dodatku 
w otwartej polemice z Jiřím Voženílkiem, autorem zlińskiego koldomu40.

Szukając źródeł inspiracji dla tego projektu, powinniśmy spojrzeć na Stany Zjednoczone 
Ameryki lat 20. 

Wojna sama w sobie jest […] typowym przykładem marnotrawstwa, ale woj-
na, która właśnie się skończyła, nauczyła nas przynajmniej jednej ważnej 
rzeczy: jeżeli człowiek ma dostateczną motywację, potrafi wznieść na wyży-
ny umiejętność organizacji i kontroli ogromnego systemu przemysłowego, 
i tym samym osiągnąć namacalne efekty

– pisał amerykański socjalista fabiański i sympatyk związków zawodowych, Stuart Chase, 
w roku 192241. Jego popularną książkę The Tragedy of Waste (Tragedia marnotrawstwa, 1925) 
wskazał Honzík w swojej broszurze Necessismus jako jedno z niewielu zagranicznych źródeł. 
Jak przypomina historyczka Kathleen G. Donohue, pierwsza wojna światowa, a później wielki 
kryzys początku lat 30. skłoniły amerykańską lewicę do tego, by za pomocą Veblenowskiej teorii 
instytucjonalizmu zacząć projektować nowy system gospodarczy, skoncentrowany na ochronie 
obywatela-konsumenta. Właśnie od jednego z ideowych następców Thorsteina Veblena, Stuar-
ta Chase’a, necesyści zapożyczyli podstawowe punkty swojego programu. 

[…]
Brouk i jego koledzy widzieli w kolektywizacji mieszkalnictwa drogę do „świadomego ograni-

czenia”, swego rodzaju filozoficznego uwolnienia od fetyszyzacji i uzależnienia od zbędnej kon-
sumpcji. W tym samym czasie odzywały się jednak głosy przeciwne, wskazujące, że niebezpie-
czeństwo fetyszyzacji konsumpcji może tkwić również w przesadnej kolektywizacji. […]

Wśród necesystów to zagrożenie, przynajmniej częściowo, uświadamiał sobie Honzík. 
W jego książce Tvorba životního slohu (Tworzenie stylu życia, 1946) znajdziemy np. ślady 
ostrzeżeń przed radzieckim modelem kolektywizmu, opierającym się na nadmiernej centrali-
zacji, który autor obserwował w kolektywnych kuchniach czy szpitalach. Obawiał się on przede 
wszystkim biurokratyzacji, mogącej „oddzielić (mniej lub bardziej) konsumenta od przedmiotu 
konsumpcji”42. W jakiej mierze te obserwacje przeniknęły do jego powojennych projektów do-
mów kolektywnych – tego nie wiemy. Niewielkie pensjonaty ludowe Žáka wynikają, jak się wy-
daje, z podobnych założeń. Jego koncepcja doczekała się pochwał od Karela Teigego, opubliko-
wanych w przedmowie do książki Obytná krajina. Praski teoretyk uznał ją za urzeczywistnienie 
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tego, „co Le Corbusier ogłosił mądrością architektury: beczka Diogenesa. Mądrość domagająca 
się wszystkiego, co potrzebne, i odmawiająca wszystkiego, co zbędne, surowo sprawdzająca, czy 
ta lub inna, konwencjonalna lub tradycyjna potrzeba nie jest złudna i fałszywa; chętna dobro-
wolnie ponieść istotne straty, jeżeli dzięki temu dostąpi wartości wyższych”43. Oprócz swego ro-
dzaju etycznej koncepcji samoograniczenia podobała się Teigemu w projektach Žáka również 
ich skala. Już w latach 30. Teige krytykował przeskalowane projekty domów kolektywnych, 
a niektórym pomysłom radzieckim wytykał wręcz „elephantiasis”, które komplikowało ich for-
mę i przeczyło idei „beczki Diogenesa” czy „namiotu nomady”44.

Obawy przed koldomami-molochami najdokładniej sformułowały jednak przedstawicielki 
czeskich organizacji kobiecych. W tomie Politický brevíř moderní ženy (Polityczny brewiarz no-
woczesnej kobiety) na ten temat wypowiedziała się specjalistka od makroekonomicznych kwe-
stii wyżywienia, Božena Solnařová: 

Pomimo swych zalet, jeśli chodzi o stronę techniczną organizacji konsump-
cji, oraz pomimo ich wyraźnie wyższej wydajności są one [domy kolektywne 
– H.G.] wciąż jeszcze jedynie udanym zastępnikiem lub przydatnym prowi-
zorium i jest mało prawdopodobne, by miało się to zmienić. Są doskonały-
mi urządzeniami materialnej konsumpcji, ale nie potrafią wytworzyć tej 
budzącej zaufanie atmosfery prywatności i spokojnego bezpieczeństwa, 
tej bliskiej relacji z ludźmi i rzeczami, jaka wabi nowoczesnego człowieka 
do niewygód i prostoty chaty trampów, szukającego – i znajdującego – tam 
obraz domu, który jest schronieniem nie tylko dla ciała, lecz również dla du-
szy. […] Samo zapewnienie możliwości konsumpcji, a więc zorganizowane 
żywienie, dystrybucja produktów spożywczych, odzieży, mieszkań i innych 
przedmiotów użytkowych, nie oznacza wszak jeszcze, że udało się faktycz-
nie zaspokoić te podstawowe potrzeby. Człowiekowi trzeba umożliwić i ułat- 
wić ich konsumpcję, ich prawdziwe wykorzystanie i użycie45.

Podkreślenie idei solidaryzmu, która najlepiej może zrealizować się w bliskim kontakcie 
z przyrodą, zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty (współ)zamieszkiwania stanowią tu 
swoistą wersję necesyzmu, pozbawionego elitarnych elementów. Mimo to również sam nece-
syzm wart jest uwagi. W chwili, kiedy w Litvínovie i Zlínie budowano domy kolektywne, Karel 
Honzík, Ladislav Žák i Bohuslav Brouk nie wahali się stawiać pytań o to, jakie właściwie są zale-
ty takich domów. A także o to, czy kolektywizacja mieszkalnictwa i świadome ograniczanie kon-
sumpcji mają służyć akumulacji kapitału w rękach państwa czy raczej „filozofującym” ludziom. 
Necesyści byli jednak również architektami-organizatorami, którzy od swoich przedwojennych 
poprzedników różnili się właściwie tylko tym, że chcieli stworzyć specyficzny, nieradziecki 
wariant socjalizmu; system, który Žák określił mianem „pannaturalistycznego”. Była to ich od-
powiedź na pytanie, jakie w roku 1932 postawił Stuart Chase: „Dlaczego tylko Rosjanie mieliby 
cieszyć się zmienianiem świata?”46.

W pułapce determinizmu

Dzięki żywej aktywności publicystycznej udało się Karelowi Teigemu osa-
dzić czeską debatę o mieszkalnictwie w kontekście międzynarodowym. Projekty domów ko-
lektywnych powstające w Czechosłowacji na początku lat 30. w niczym nie ustępowały tym 
autorstwa zachodnioeuropejskich i radzieckich architektów. Mimo to ostatecznie czeskiej 
awangardzie nie udało się zrealizować swoich wizji, a w każdym razie nie przed drugą woj-
ną światową. W połowie lat 90. czesko-amerykański historyk, Eric Dluhosch, starał się określić 
przyczyny tej porażki. Jako jeden z powodów wskazał, że lewica architektoniczna nie próbowała 
wytłumaczyć szerszej publiczności, jakoby to właśnie te rozwiązania najlepiej odpowiadały na 
palące problemy społeczne tego czasu. „Zamiast tego awangarda miała skłonność, by zajmować 
się «nowym socjalistycznym człowiekiem» jako statystycznie określoną i historycznie predesty-
nowaną abstrakcją w wielkiej grze zwanej «społeczeństwem bezklasowym»”47.
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Legitymizacji dla swojego projektu nowej przestrzeni społecznej poszukiwali awangardyści 
w przyszłości, a nie w dniu dzisiejszym. Na rachunek historycyzmu i determinizmu, które awan-
garda przyjęła jako swoją metodę pracy, należałoby więc zapisać nie tylko to, że w koldomach sta-
rano się przetworzyć jednostki, ale i – że nie dostrzegano potrzeb całych klas społecznych.

[…]

Wybrała i przełożyła Weronika Parfianowicz

PRZYPISY

1 Por. Klaus Spechtenhauser, Mezi Le Corbusierem, Janem Kotěrou, Německem a Karlem Teige. Hledání Krej-
carovy teorie architektury, w: Jaromír Krejcar 1895–1945, red. Rostislav Švácha, Praha 1995, s. 176–207; Stanis-
laus von Moos, Wohnkollektiv Hospiz und Dampfer, „Archithese” 1974, t. 12, s. 30–41.

2 Karel Teige, Obývací stroje, „Stavba” 1925–1926, t. 4, s. 135–146.

3 Zdeněk Rossmann, Architektura a sovětské zřízení, „ReD” 1927–1928, t. 1, s. 62–64.

4 Ladislav Žák, Soutěže na malé byty, „Volne Směry” 1930–1931, t. 28, s. 148. Na temat Žáka zob. Vla-
dimír Šlapeta, Architektonické dílo Ladislava Žáka, „Sborník Národního Technického Muzea” 1975, nr 14, 
s. 189–226; R. Švácha, Ladislav Žák, „Domov” 1986, t. 26, nr 2, s. 10–13; Dita Dvořáková, Ladislav Žák, 
Praha 2013 (dziękuję autorce za udostępnienie mi pierwszego maszynopisu książki).

5 L. Žák, Kolonie Svazu čs. díla, „Volné Směry” 1929–1930, t. 27, s. 208.

6 Herman George Scheffauer, Země boží, przeł. Zdeňka Münzerová, Praha 1929, s. 51.

7 Na temat awangardowej koncepcji bezdomności zob. Hilde Heynen, Architecture Facing Modernity, 
w: tejże, Architecture and Modernity. A Critique, Cambridge 1999, s. 8-25; taż, Modernity and Domescity. 
Tensions and Contradictions, w: Negotiating Domesticity. Spatial Productions of Gender in Modern Architecture, 
red. H. Heynen, Gülsüm Baydar, London–New York 2005, s. 1–29.

8 Hannes Meyer, Die Neue Welt [1926]; cyt. za: Claude Schnaidt, Hannes Meyer. Bauten, Projekte und Schrif-
ten, Stuttgart 1965, s. 90–94.

9 K. Teige, Nejmenší byt, Praha 1932, s. 105.

10 Koldom (cz. koldům) – skrót od kolektivní dům (dom kolektywny). Terminem tym określano 
w Czechosłowacji projekty budynków mieszkalnych, z niewielkimi mieszkaniami, gdzie część funkcji i usług 
realizowałyby publiczne, zbiorowe instytucje – jadłodajnie, pralnie, żłobki, przedszkola, miejsca rekreacji – 
umieszczone w tym samym budynku. Idea ta sięgała początków wieku XX i liberalnego kręgu skupionego 
wokół Tomasza Masaryka, a szczególnie intensywnie rozwijano ją w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Dwa zrealizowane w Czechosłowacji projekty tego typu pochodzą już jednak z okresu po drugiej wojnie 
światowej: jest to dom kolektywny w Litvínovie (projekt Václav Hilský, Evžen Linhart, 1946-1957) i dom 
kolektywny w Zlínie (Jiří Voženílek, 1947-1951). Więcej na temat idei i realizacji domów kolektywnych 
w Czechach por. Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu: kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900–1989, 
Praha 2014 (przyp. tłum.).

11 [Anna Malá] -ml, Kus nového života, „Komunistka” 1926, nr 4, s. 2–3.

12 Włodzimierz Iljicz Lenin, Wielka inicjatywa. O bohaterstwie robotników na tyłach w związku z „komunistycz-
nymi sobotnikami”, Kijów–Lwów 1940, s. 20.

13 R. Švácha, Karel Teige jako inspirátor moderní architektury – Teige jako stavebník, w: Karel Teige 1900–1951, 
red. Karel Srp i in., Praha 1994, s. 80–95.

14 Jaromír Krejcar, [odpowiedź na ankietę „Tvorby” w kwestiach mieszkaniowych], „Tvorba” 1930, t. 5, s. 468.

15 R. Švácha, Čtyři ženy mluví o architektuře a ženské otázce, w: Povolání: architekt(ka), red. Jan Mahonin i in., 
Praha 2003, s. 20–31.

16 Luisa Landová-Štychová, Pod jednou střechou. O socialistických blocích domů s ústředním zařízením, 
„Literární Noviny” 1958, nr 44, s. 6; taż, Problémy kulturního bydlení v socialismu, „Československý Ar-
chitekt” 1961, nr 5, s. 1.

17 Jan Vaněk, Význam mateřských škol, „Eva” 1935–1936, nr 2, s. 22.

18 Ladislav Žák, Jak žijeme – jak bydlíme, „Magazín DP” 1934–1935, t. 1.

19 Na ten temat bardziej szczegółowo zob. R. Švácha, Čtyři ženy, dz. cyt.

20 Milena Jesenská, Je vůbec možno vychovati dobře dítě doma?, „Žijeme” 1932–1933, t. 2, s. 230–233. Jesen-
ská brała za punkt wyjścia poglądy niemieckiej pedagożki komunistycznej, Alice Rühle-Gerstel, zebrane 
w książce Das Frauenproblem der Gegenwart, opublikowanej w roku 1932.

21 [Milena Krejcarová-Jesenská] , Milá soudružko Marie, „Svět Práce” 1933, nr 7, s. 11.



24Hubert Guzik

22 K. Teige, Nejmenší byt, dz. cyt., s. 322.

23 Na ten temat: Boris Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, przeł. Piotr Kozak, Warszawa 2010 [wyd. niem. 
1988]. Inspirujące odczytanie Groysa: Piotr Piotrowski, Artysta między rewolucją i reakcją, Poznań 1993, 
s. 159 i n.

24 Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel, Bezrobotni Marienthalu, przeł. Robert Marszałek, Warsza-
wa 2007, s. 145.

25 [Antonín] Zmrhal, Náhoda či úmysl?, „Včela” 1932, nr 16, s. 3.

26 Również zwycięski projekt nie został ostatecznie zrealizowany z powodu nieoczekiwanej zmiany 
miejscowego planu zabudowy, co w prasie lewicowej intepretowano jako celowe działanie ze strony państwa.

27 Včela już około roku 1930 śledziła przede wszystkim ten model radzieckiej kolektywizacji, który pro-
wadził do uwolnienia kobiet od obowiązków domowych, a nie ten, który zakładał rozpad związków mał-
żeńskich i rodziny robotniczej. Wzorem stały się głównie radzieckie spółdzielnie spożywcze i ich centralne 
kuchnie. Zob. Jaká ulehčení přináší konzumní družstva pracující ženě v SSSR, „Včela” 1930, nr 5, s. 2; Žena v 
družstevním hnutí, „Včela” 1930, nr 5. Niektórzy dyskutanci zwracali jednak uwagę, że „praca kobiet w spół-
dzielczości jest ważna przede wszystkim dlatego, że obowiązkiem kobiet jest prowadzenie gospodarstw 
domowych” (E.H., Význam práce žen v družstevním hnutí, „Včela” 1930, nr 5, s. 2). Temat kolektywnego 
mieszkalnictwa znika ze stron spółdzielczego czasopisma w drugiej połowie 1932 roku.

28 Božena Krchová, Výdělečná činnost vdané ženy, „Naše Domácnost” 1945–1946, t. 1, s. 306–307. Zob też: 
Růžena Bednáříková, Vliv politického zaměření státu na právo rodinné, w: Politický brevíř moderní ženy, red. Vla-
sta Koseová, Vladimír Žikeš, Praha 1947, s. 91–111.

29 Marie Šáchová, Družstvo „Osvobozená domácnost”, „Solidarita” 1947, t. 2, s. 23; Lev Lenský, Co tomu řeknou 
ženy?, „Solidarita” 1947, t. 2, s. 33; Osvobozená domácnost a peče o pracující ženu, „Solidarita” 1949, t. 4, s. 25.

30 Miroslav Tryzna, Zásady dobrého bydlení, „Solidarita” 1946, t. 1, s. 8–9. Podobną retoryką posłużyła się 
także Vlasta Štursová, Žena ve výstavbě nové republiky, „Rada Žen” 1945, nr 10, s. 5.

31 L. Žák, Byt pro svobodné – přestavba ve starém domě, „Architektura” 1942, t. 4, s. 151–152.

32 D. Dvořáková, dz. cyt., s. 69.

33 LVA [prawdopodobnie Jarmila Lisková], Odborníci ve službách našich prázdnin, „Eva” 1933–1934, nr 17–18, 
s. 12; Ivan Šula, [J.] Lisková, Tábor Medlov u Nového Města na Moravě, „Architekt SIA” 1934, s. 105–109.

34 Zob. Karel Honzík, Za obzorem věconosti, red. Dita Dvořáková-Robová, Praha 2002, s 131.

35 Jiří Musil, Hana Poláčková, První celostátní diskuse o bydlení, Praha 1962, s. 129.

36 Cyt. za: František Houdek, Před 110 lety se narodil Josef Švejcar – Ochránce nejmenších, „Medical Tribune” 
2007, nr 16, s. B6.

37 Bohuslav Brouk, Racionalizace spotřeby. Základní problémy projektování, Praha 1946, s. 45.

38 K. Honzík, Necessismus. Myšlenka rozumné spotřeby, Praha 1946, s. 11, 18.

39 Jak zwróciła uwagę Dita Dvořáková, ideę „produkcji czasu wolnego” jako efektu doskonalenia techno-
logii Ladislav Žák zaczerpnął z książki inżyniera pracującego w przemyśle zbrojeniowym i popularyzatora 
nauki, Clifforda Cooka Furnasa: Přištích sto let pokroku ve vědě, technice a národohospodářství, Praha 1939. 
Zob. D. Dvořáková, dz. cyt., s. 84.

40 L. Žák, Otázky krajinného plánování, „Architekt” 1949, s. 189–197.

41 Stuart Chase, The Challenge of Waste, New York 1922. Szczegółowe informacje na temat Chase’a i innych 
socjalistycznych krytyków konsumpcji w Stanach Zjednoczonych podaję za: Kathleen D. Donohue, Freedom 
from Want. American Liberalism & the Idea of the Consumer, Baltimore 2003.

42 K. Honzík, Tvorba životního slohu: stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec, Praha 1946, s. 227.

43 K. Teige, Předmluva o architektuře a přirodě, w: L. Žák, Obytná krajina, Praha 1947, s. 7–21.

44 K. Teige, Nejmenší byt, dz. cyt., s. 330.

45 Božena Solnařová, Hospodářská politika soukromého života, w: Politický brevíř…, dz. cyt., s. 51–70.

46 W oryginale: „Why should Russians have all the fun of remaking a world?”. S. Chase, A New Deal, New 
York 1932, s. 252.

47 Eric Dluhosch, Karel Teige a nezdar levé avantgardy, „Umění” 1995, t. 43, nr 1–2, s. 9–17



25

Brytyjska dziennikarka, Nancy Banks-Smith, wyraziła się kie-
dyś: „Jeżeli siedząc w toalecie, musisz przytrzymywać niedo-
mykające się drzwi lewą nogą, to na tym polega właśnie moje 
doświadczenie z modernistyczną architekturą”1. Pogłębiając 

nieco tę powierzchowną analizę, chciałbym skupić się na społecznej historii powstania, roz-
woju i schyłku modernistycznej koncepcji miasta w architekturze i urbanistyce (rozumianej 
zarówno jako zestaw pewnych technologii, jak i specyficzny namysł nad przestrzenią miej-
ską). Moim zdaniem proces ten stanowi modelowy przykład przekształcania się myśli awan-
gardowej2 w ideę postrzeganą jako wsteczna, a nawet konserwatywna. Interesuje mnie przede 
wszystkim, jak doszło do tego, że wizja miasta traktowana jako buntownicza z czasem stała się 
wizją odbieraną jako normatywna i krępująca. Jakie czynniki zadecydowały o odrzuceniu tych 
rozwiązań i jak doszło do tego, że modernistyczny projekt miasta w powszechnej świadomości 
został uznany za porażkę? Wreszcie, jak nowe pokolenia urbanistów próbowały przekroczyć tę 
wizję, tworząc jednocześnie nową awangardę podejmującą namysł nad przestrzenią miejską, 
i jaki był tego efekt?

Od miasta przemysłowego do miasta modernistycznego

W 1851 roku w Londynie, podczas wystawy światowej, otwarto Kryszta-
łowy Pałac – gigantyczny budynek wystawienniczy, skonstruowany całkowicie z żelaznych 
i szklanych prefabrykatów. Budynek był symbolem triumfu rewolucji przemysłowej, obietnicą 
nieograniczonych możliwości konstrukcyjnych oraz probierzem cywilizacyjnego zwycięstwa, 
o czym przypomniał Peter Sloterdijk w swoim eseju Kryształowy pałac3. Zachwyt nad pałacem, 
a tym samym nad osiągnięciami rewolucji przemysłowej i związaną z nią urbanizacją, nie trwał 
długo, malejąc znacznie już w początkach XX wieku. Przypomnijmy sobie krótko, czym było mia-
sto industrialne drugiej połowy XIX wieku.

Rewolucja technologiczna przeobraziła zarówno strukturę społeczną, jak i krajobraz 
miast. Warsztaty rzemieślnicze ustąpiły miejsca scentralizowanym manufakturom i wielkoska-
lowym fabrykom. Dotychczasowa hierarchia społeczna w miastach, utrzymująca podział na 
arystokrację, pospólstwo i plebs, przekształciła się w nowy, polaryzujący układ. U jego szczytu 

Krzysztof Gubański 

Z awangardy w ariergardę 
– o „porażce” koncepcji 
miasta modernistycznego



26Krzysztof Gubański 

znajdowała się burżuazja, złożona z właścicieli fabryk i składów. Poniżej było miejsce drob-
nomieszczaństwa – rzemieślników i sklepikarzy – oraz inteligencji. Na samym dole hierarchii 
umieszczani byli zaś robotnicy, czyli ludzie utrzymujący się z pracy najemnej w przemyśle. 
To właśnie przemysł, w tym przemysł ciężki, stanowił motor rozwoju dziewiętnastowiecznego 
miasta. Fabryka stała się głównym punktem odniesienia w procesie planowania miast. 

W taylorowskim procesie produkcji podział zadań wśród robotników był podporządko-
wany intensyfikacji pracy przy efektywnym wykorzystaniu czasu i obcięciu kosztów. Podobnie 
w procesie urbanizacji przestrzeń miejska została podporządkowana potrzebom ulokowania 
dużej liczby robotników na możliwie małej przestrzeni, możliwie jak najbliżej zakładu produk-
cyjnego, w celu zniwelowania niepotrzebnych kosztów. Tym samym segregacja przestrzenna 
miast stała się przedłużeniem segregacji społecznej, a sposób organizacji przestrzeni miejskiej 
podporządkowany został wiel-
koskalowej produkcji fabrycznej. 
Panującą zasadą było chociażby 
usytuowanie działek pod kątem 
prostym względem ulic i wypełnie-
nie tych kwartałów domami w taki 
sposób, aby intensywnie wykorzy-
stać dostępną przestrzeń. W kon-
sekwencji rosnącej gęstości zalud-
nienia wzrastała zachorowalność, 
pogarszały się warunki sanitarne 
i spadała przeciętna długość życia 
mieszkańców. Mimo to dzielnice 
robotnicze nie wyludniały się. Wy-
soką zastępowalność mieszkańców zapewniała ciągła migracja zarobkowa do miast.

Fizyczne oddzielenie, konsolidacja i gettoizacja dzielnic robotniczych – tak kontrastu-
jących z wielkimi założeniami urbanistycznymi i technologicznymi w rodzaju Kryształowego 
Pałacu, wiedeńskiego Ringu czy przebudowy centrum Paryża przez barona Haussmanna – spra-
wiały, że społeczne rozwarstwienie było tym bardziej zauważalne dla ludzi epoki, a kwestia po-
prawy sytuacji w dzielnicach robotniczych stała się powszechnie dyskutowaną kwestią publicz-
ną4.

Równolegle, w atmosferze ogólnej krytyki społecznej i „schyłku wieku”, wykształcała 
się w świecie zachodnim nowa formacja kulturowa, która z czasem zyska miano modernizmu. 
Modernizm jako nurt intelektualny okazał się bardzo wpływowy i przybierał rozmaite formy 
w ramach różnych dziedzin sztuki i twórczości, w tym także architektury i urbanistyki. History-
cy urbanistyki zgodnie twierdzą, że modernizm był pierwszym tak spójnym i tak całościowym 
systemem założeń ideologicznych i technicznych w zakresie planowania miast5. Tym, co łączy 
różne odmiany modernizmu jako powszechnego klimatu intelektualnego, są: próba radykal-
nego odcięcia się od tradycyjnych wzorców oraz chęć powrotu do idei postępu jako naczelnej 
zasady organizującej ludzką aktywność. Ucieczka do przodu, eksperyment i poszukiwanie no-
wych rozwiązań postrzegane były jako jedyna możliwa recepta na zdefiniowany kryzys kultury 
zachodniej na początku XX wieku.

Większość twórców i intelektualistów określających siebie jako moderniści była rów-
nolegle związana z ruchami lewicowymi i awangardowymi. Stąd też wrażliwość modernistycz-
na kieruje się w stronę robotniczych dzielnic nędzy, które stanowią dla modernistów problem 
tak estetyczny, jak moralny6. Popularność idei postępowych, modernistycznych i lewicowych 
wzrosła po 1922 roku, kiedy to kraje Zachodu musiały się ustosunkować do nowego tworu po-
litycznego i kulturowego, jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Również 
w zakresie urbanistyki ZSRR stanowił nie lada wyzwanie dla poczucia własnej wartości zachod-
nich urbanistów, ze względu na swoje ambitne plany kolonizacji najdalszych rubieży imperium 
i budowy miast na surowym korzeniu. 

W 1923 roku na uniwersytecie w Chicago, na utworzonym zaledwie trzydzieści lat 
wcześniej pierwszym na świecie wydziale socjologii, zawiązała się grupa badawcza pod nazwą 
Local Community Research Committee. Badacze szkoły chicagowskiej skupiali się na rozwoju 
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urbanistycznym, rozwiązywaniu takich problemów jak przestępczość nieletnich, bezdomność, 
ubóstwo oraz badaniu zbiorowości imigrantów. Badania były przeprowadzane na potrzeby ma-
gistratu, dla którego rozwiązywanie powyższych problemów i zarządzanie rozrastającym się 
miastem, zasilanym przez rzesze imigrantów, stawało się coraz trudniejsze. Szkoła chicagow-
ska, składająca się w dużej mierze z praktyków doświadczonych w rozwiązywaniu kłopotów 
społecznych, przyczyniła się do wypracowania i spopularyzowania nowych metod badawczych. 
Podstawowym zagadnieniem była dla nich polaryzacja społeczna i gettoizacja środowisk robot-
niczych w przeludnionych osiedlach, wzmacniająca wzorce negatywnej socjalizacji. Problemy 
z zapewnieniem edukacji i podstawowej opieki zdrowotnej kształtowały dodatkowo negatywne 
trajektorie życiowe członków badanych społeczności.

Szkoła chicagowska była modelowym, choć niejedynym w tamtym czasie, ośrodkiem 
zajmującym się obserwacją i rozwiązywaniem problemów społecznych w miastach. Wytworzo-
na w tym procesie badawczym diagnoza stanu miasta przemysłowego postawiła przed moder-
nistycznymi architektami i urbanistami zadanie zmierzenia się z materią miejską i przekształ-
cenia jej w sposób, który umożliwi zminimalizowanie problemów występujących w ośrodkach 
miejskich. 

Ruch sanacji miast miał swoje początki w lokalnych towarzystwach higienicznych, 
w idei miast ogrodów oraz w tzw. ruchach upiększania miast. Te oddolne i lokalne działania były 
następnie kontynuowane przez teoretyków na polu architektury i urbanistyki, gdyż podzielali 
oni przeświadczenie, że „jedynie radykalna przebudowa miast rozwiąże nie tylko miejski kryzys 
ich czasu, lecz także kryzys społeczny”7.

Budownictwo modernizmu wykształciło zupełnie nowy paradygmat budynku miesz-
kalnego, którego forma podporządkowana została poprawie warunków sanitarnych, a szczegól-
nie dostarczeniu większej ilości światła i powietrza do wnętrz mieszkalnych. Kwestia fasady, 
zdobień i estetyki zeszła na drugi plan. Głównym celem projektanta było skupienie się na rozwią-
zaniu problemów inżynieryjnych, które miało poprawić jakość funkcjonowania użytkowników. 
Podporządkowanie fizycznej formy budynku jego funkcjom było daleko posuniętym przewarto-
ściowaniem w architekturze, gdzie substancja budynku stanowiła długo wartość autoteliczną. 

Ikoniczny piewca modernizmu, Le Corbusier, tak pisał w swoich wczesnych esejach: 
„Potrzebujemy funkcjonalnie nakreślonych miast o pięknej bryle (planów urbanistycznych); po-
trzebujemy ulic, których czystość, funkcjonalność, zgodność z duchem seryjności, wzniosłość 
intencji i harmonia radowałyby umysł i posiadały czar właściwy bytom szczęśliwie urodzonym; 
[…] tam, gdzie panuje porządek, rodzi się dobrobyt; […] plan jest generatorem – bez niego panują 
ubóstwo, chaos i arbitralność”8. Wyraźnie widać, jak duża była wiara modernistów w społeczną 
sprawczość architektury i urbanistyki oraz w kształtowanie za ich pomocą środowiska ludzkiej 
codzienności. 

Kolejnym istotnym postulatem modernistycznej urbanistyki było wprowadzenie stre-
fowości miast (tzw. zoning), opartej nie na strukturze społecznej, lecz na funkcjach poszczegól-
nych dzielnic: produkcyjnych, handlowo-usługowych, mieszkalnych, wypoczynkowych itd. Za 
cel postawiono sobie także likwidację gett i rozprzestrzeniających się dzielnic nędzy. Osiedla 
robotnicze miały zostać przeniesione z dala od fabryk i jednocześnie połączone z nimi efektyw-
ną komunikacją – priorytetem były więc inwestycje w infrastrukturę miejską. Ponadto osiedla 
miały być konstruowane w taki sposób, aby zapewniały wystarczającą ilość usług publicznych 
oraz strefy wypoczynku i rekreacji. 

Le Corbusier, postrzegający dotychczasowe miasta jako urządzenia, które przestały 
spełniać swoją funkcję, wyrażał się o nich w ten sposób: „Czas odrzucić obecny układ naszych 
miast, ciżbę stłoczonych kamienic, splot wąskich, hałaśliwych ulic, pyłu i smrodu benzyny – 
cały ten brud wchodzi oknami do naszych płuc i domów. […] Korytarz uliczny to ulica pieszego 
sprzed tysiąca lat, relikt dawnych wieków, organ niefunkcjonalny i zbędny”9. Rozwiązaniem 
tego problemu miały być miasta zaplanowane w sposób totalny: miasta ogrody o dużym udzia-
le przestrzeni publicznych i miejskiej zieleni. Punktowa gęstość zaludnienia, uzyskana dzięki 
stawianiu wysokich wieżowców, miała umożliwić zapełnienie centrum miasta przestrzeniami 
otwartymi i zielonymi. Miały one stanowić alternatywę dla korytarzy i ciągów ulic, które tworzy-
ły do tej pory szkielet budownictwa miejskiego. Wszystkie te założenia szły w parze z ówczesnym 
postępem technicznym w budownictwie i w architekturze, gdzie najistotniejszy był wynalazek 
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żelbetowego zbrojenia. Zrewolucjonizowało ono dotychczasową architekturę, uwalniając ją 
z ram ścian nośnych i zamkniętych fasad oraz dalece przesuwając limit wysokości budynków10.

Estetykę urbanistycznego modernizmu ukształtowało w dużej mierze środowisko 
awangardowego Bauhausu, niemieckiej uczelni artystycznej, powstałej w 1919 roku w Weima-
rze. Funkcjonując do 1933 roku, stworzyła ona sieć angażującą wszystkich większych teorety-
ków i praktyków modernizmu, takich jak Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbu-
sier, Paul Klee czy liczni przedstawiciele holenderskiego nurtu De Stijl. Bauhaus, podtrzymując 
postulat funkcjonalistycznego minimalizmu, stawiał sobie za zadanie projektowanie budyn-
ków i struktur zgodnych z ideą Gesamtkunstwerk: wymyślonych w całości, łącznie z wyposaże-
niem11. Zadaniem projektanta było pomyślenie o wszystkim i zaprojektowanie każdego funkcjo-
nalnego elementu użytkowego. Co więcej, projekt taki nie był postrzegany w kategoriach czysto 
artystycznej kreacji, ale jako odpowiedź na zadane problemy i wcześniej zebrane empiryczne 
dane na temat funkcjonowania użytkowników przestrzeni.

Musiał upłynąć pewien czas, zanim modernistyczne, awangardowe propozycje przebu-
dowy miast przestały być postrzegane jako radykalne i stały się poważnie rozważanymi rozwią-
zaniami w ramach polityk miejskich. Zaniedbany Kryształowy Pałac ostatecznie spłonął i za-
walił się w 1936 roku. Winston Churchill, gdy przybył na miejsce pożaru, miał powiedzieć, że to 
koniec pewnej epoki. W tamtym czasie przed modernizmem otwierała się już bowiem droga do 
triumfalnego i trwającego przez wiele lat pochodu przez miasta. Aktem publicznego uznania po-
stulatów modernizmu było ogłoszenie w 1933 roku przez Międzynarodowy Kongres Architektu-
ry Nowoczesnej dokumentu Karty ateńskiej, która na lata stała się wyznacznikiem standardów 
w projektowaniu miast, ustanawiając awangardowe dotąd postulaty jako normatywne. Karta 
ateńska zawierała m.in. następujące zapisy:

§ 12. Budynki przeznaczone na mieszkania znajdują się w warunkach będą-
cych w sprzeczności z niezbędnymi wymaganiami higieny. […] słońce, zie-
leń i otwarta przestrzeń są trzema podstawowymi tworzywami urbanistyki.
§ 27. Aby zabroniono ustawiania budynków szeregiem wzdłuż szlaków ko-
munikacyjnych z powodów zdrowotnych (hałas, kurz, zapachy).
§ 29. [Budynki – K.G.] postawione w dużej odległości jedne od drugich uwal-
niają teren na dużej powierzchni ziemi.
§ 36. Aby antyzdrowotne kompleksy domów zostały zburzone i zastąpione 
przestrzeniami zielonymi. Polepszy się w ten sposób stan leżących w pobli-
żu dzielnic.
§ 55. Obecnie istniejąca sieć ulic miejskich jest zespołem rozgałęzień wokół 
głównych dróg komunikacyjnych. Te ostatnie pochodzą z czasów dawniej-
szych niż średniowiecze, a nawet czasem ze starożytności.
§ 71. Większość opracowanych miast przedstawia dziś obraz chaosu. Miasta 
te nie odpowiadają w żadnym razie ich przeznaczeniu, którym jest zaspoko-
jenie najważniejszych potrzeb biologicznych i psychologicznych ludzkości.
§ 77. Kluczami problemu budowy miast są: mieszkać, pracować, wypoczy-
wać, poruszać się.
§ 83. Zagadnienie miasta nie może być rozpatrywane bez całości regionu. 
Plan regionalny powinien zastąpić zwykły plan miejski. Granica skupiska 
będzie funkcją promienia jego działania ekonomicznego.
§ 89. Począwszy od tego zespołu mieszkaniowego ustala się w przestrzeni 
miejskiej powiązania pomiędzy mieszkaniem, miejscem pracy a urządze-
niami poświęconymi na wypoczynek.
§ 95. Interes prywatny musi być poddany interesom ogółu12.

Mimo że modernistyczny program sanacji jest skierowany przeciwko miastu industrial-
nemu, nie oznacza to przecież, że na skutek działań modernistów miasta przestały uzależniać swój 
byt głównie od produkcji i handlu. Wiemy dobrze, że funkcjonujące równolegle na tym samym 
obszarze przemysłowe miasto fordowskie ma swój szczytowy okres jeszcze przed sobą. W mieście 
modernistycznym nadal podstawową rolę odgrywają kapitał i produkcja. Przyznają to nawet sami 
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urbaniści, projektując wielkie dzielnice przemysłowe. Należy jednak pamiętać, że krytyka miasta 
przemysłowego nie wynikała jedynie z pobudek humanitarnych, ale także z wyczerpania się okreś- 
lonego modelu produkcji. Intensywny model dziewiętnastowieczny, który polegał na możliwie 
największej eksploatacji zmieniającej się rzeszy pracowników, stawał się nieefektywny. Choroby 
i problemy społeczne skracające długość życia oraz niski poziom wykształcenia utrudniały repro-
dukcję siły roboczej na poziomie nadążającym za postępem technologicznym. W powszechnym 
interesie leżała naprawa tej sytuacji wraz z poszukiwaniem nowych rozwiązań. Pojawiło się jednak 
pytanie, na kogo spadnie odpowiedzialność za inwestycje w „trzeci obieg”13, czyli w infrastrukturę 
poprawiającą efektywność produkcji. W okresie przed drugą wojną światową odpowiedzialność 
tę biorą na siebie państwo i administracja miejska w ramach wielkich projektów publicznych. Na-
leży przy tym pamiętać o dodatkowej zmiennej w postaci wielkiego kryzysu lat 30., który utrud-
niał inwestycje prywatnemu kapitałowi. W obrębie rodzącego się wówczas konsensusu ekonomii 
popytowej i interwencjonizmu próbowano utrzymać miejsca pracy i podtrzymać koniunkturę 
gospodarczą, czemu wybitnie sprzyjały właśnie wielkie projekty budowlane i infrastrukturalne, 
takie jak przebudowy całych kwartałów i miast14.

Poza projektami publicznymi państwo starało się także stymulować budownictwo pry-
watne, zwłaszcza w miejscach, gdzie możliwości inwestycyjne państwa nie były tak duże. Inte-
resującym przykładem takiej działalności jest polska ustawa budowlana z 1933 roku, która zwal-
niała prywatnych inwestorów z podatku od zysku z nieruchomości, pozwalając także odpisać 
od podatku dochodowego kwotę zainwestowaną w nieruchomości. Ustawa częściowo spełniła 
swoją rolę. Koniunktura budowlana tak się poprawiła, że w Warszawie i w całej Polsce zaczę-
ło brakować materiałów budowlanych (ruszyło kilka tysięcy inwestycji). Konstrukcja ustawy 
sprawiała jednak, że opłacało się budować budynki możliwie drogie w granicach jednej działki, 
czemu Warszawa zawdzięcza wiele luksusowych kamienic z lat 30., a niekoniecznie duże i po-
wszechnie dostępne założenia mieszkaniowe15.

Stworzenie zdrowych, modernistycznych i powszechnie dostępnych osiedli mieszka-
niowych było celem innej inwestycji, którą dzisiaj określilibyśmy mianem partnerstwa publicz-
no-prywatnego: Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. WSM była inicjatywą działaczy Pol-
skiej Partii Socjalistycznej – w dużej mierze tworzyli ją urzędnicy i inteligencja. Wybudowane 
przez WSM osiedla na Żoliborzu i Rakowcu w Warszawie były kredytowane przez państwowy 
Bank Gospodarstwa Krajowego. W ślad za WSM powstało szereg mniejszych spółdzielni miesz-
kaniowych, zrzeszających wojskowych, nauczycieli i urzędników, którzy również korzystali 
z preferencyjnych kredytów państwowych i miejskich16.

Odbudowa europejskich miast po drugiej wojnie światowej stała się kolejną okoliczno-
ścią sprzyjającą radykalnej przebudowie w duchu modernizmu. Dotychczasowi krytycy miasta 
industrialnego zyskali nowy argument w postaci zdegradowanej lub zniszczonej materii miasta 
przemysłowego, które należało zabudować od nowa. Dodatkowo globalna sytuacja gospodarcza 
i konsensus wokół powojennego państwa dobrobytu sprawiały, że aż do kryzysu naftowego w la-
tach 70. nic nie zagrażało modernistycznemu planowaniu i rozbudowanym inwestycjom miesz-
kaniowym. Elementem układu welfare state była również zgoda co do konieczności inwestycji 
w trzeci obieg kapitałowy, czyli zapewniania przez państwo i kapitał infrastruktury niezbędnej 
do reprodukcji siły roboczej na poziomie, który umożliwiał dalszy rozwój przedsiębiorstw oraz 
inwestycje w postęp technologiczny. Przez trzydzieści lat w państwach OECD wskaźniki prze-
widywanej długości życia i wykształcenia rosły, a substancja mieszkaniowa relatywnie nadąża-
ła za wzrostem demograficznym17. Okres „złotego wieku”, czyli względnej równowagi kapitału, 
pracowników i administracji, zapewniał więc dogodne warunki do realizacji modernistycznych 
planów urbanistycznych. 

Od miasta modernistycznego do miasta postfordowskiego

W 1961 roku odbyła się oficjalna inauguracja miasta Brasília, nowej stolicy 
Brazylii18 – miasta zaprojektowanego na surowym korzeniu i od samego początku kształtowa-
nego jako wzorcowe miasto modernistyczne. Architektura i założenie urbanistyczne Brasílii zo-
stały nawet wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Brasília miała być nowoczesną, 
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funkcjonalnie rozplanowaną metropolią, wolną od takich problemów jak wysoka przestępczość 
czy dzielnice biedy. Jednak już w pierwszych dziesięcioleciach jej istnienia projekt ten zaczął 
być krytykowany jako od początku skazany na porażkę. Jakich więc problemów miasto moder-
nistyczne nie rozwiązało lub jakie problemy stworzyło?

Z katalogu dawnych problemów nie udało się wyeliminować gettoizacji – podział mia-
sta na strefy funkcjonalne podtrzymywał fizyczną separację najbiedniejszych. Co więcej, re-
zygnacja z tradycyjnych ulic i korytarzy oraz z matrycy „sąsiedztwa” (neighbourhood) na rzecz 
zespołu wieżowców rozbiła w prak-
tyce życie lokalnych społeczności 
i doprowadziła do rosnącej wciąż 
atomizacji mieszkańców wbrew 
prospołecznym założeniom mo-
dernistów. Fizyczna odległość 
mieszkańców zredukowała też siłę 
kontroli społecznej, a fabrykacja 
i powtarzalność elementów prze-
strzeni zmniejszyła poszanowanie 
dla przestrzeni wspólnej. Wreszcie 
okazało się, że budowa sprawnych 
ciągów komunikacyjnych między 
odległymi strefami to zadanie bar-
dzo trudne, a w praktyce niemożli-
we, jeśli opiera się system jedynie 
na komunikacji samochodowej, 
stanowiącej przecież element fa-
scynacji modernizmu19. Kryzys naf-
towy i gwałtowny wzrost cen ropy 
zakończyły erę beztroskiego wy-
dłużania odległości, rozpoczynając 
tym samym epokę oszczędności 
i poszukiwania bardziej ekono-
micznych form transportu.

Funkcjonowanie miasta 
modernistycznego uległo także mo-
dyfikacji ze względu na przemiany 
gospodarki, technologii i kultury, których moderniści, mimo swojego zapatrzenia w przyszłość, 
nie mogli przewidzieć. Jednym z produktów powojennego państwa dobrobytu na Zachodzie 
było masowe społeczeństwo klasy średniej: coraz bardziej zindywidualizowane i zamożniejsze, 
dla którego życie w modernistycznej „maszynie do mieszkania” nie było już atrakcyjne20. Moder-
nistyczne centra miast i trawiące je problemy społeczne stały się dla zamożniejszych mieszkań-
ców nieznośne. Realizacja idei oddzielnych stref funkcjonalnych oraz próba powrotu do wcze-
snodwudziestowiecznej idei miasta ogrodu doprowadziły do wyludniania się centrów miast na 
rzecz rozrastających się przedmieść, zamieszkiwanych przez klasę średnią21. Rozlewanie się 
miasta stanowiło poważne wyzwanie ekonomiczne dla miejskiej administracji, ponieważ kosz-
ty infrastrukturalne, które ponosiły miasta, stawały się nieproporcjonalnie wysokie – zwłaszcza 
gdy migrujący mieszkańcy uciekali także spod miejskiej jurysdykcji podatkowej.

Sytuacja ta zbiegła się w czasie z kluczową przemianą warunków politycznych oraz inte-
lektualnego klimatu, którą wywołał kryzys i zbliżający się koniec państwa dobrobytu. Zasadni-
czej zmianie uległa sama struktura miejskich gospodarek. W konsekwencji procesów globaliza-
cji i zjawiska offshoring następowała stopniowa deindustrializacja zachodnich miast, które nie 
mogąc sprostać warunkom działalności produkcyjnej oferowanym w krajach rozwijających się, 
musiały poszukiwać alternatywnych modeli rozwoju. Wraz z przejściem od fordyzmu do post- 
fordyzmu wzrosło znaczenie kapitału z sektora handlu i usług22. Dzielnice robotnicze i przemy-
słowe miały zostać zastąpione centrami biurowymi dla sektora handlu, usług i rosnącego w siłę 
nowego obiegu kapitału – sektora finansowego. Ten ostatni osiągnął swoją pozycję również 

Nowy urbanizm, chociaż jest 
odejściem od modernizmu,  
to niekoniecznie jest odejściem 
od wszystkich jego postulatów 
sytuujących go w nurcie awangardy. 
Bo choć zmienia się skala, to 
jednak wciąż kładzie się nacisk na 
wspólnotowość, komunikację i wierzy 
w więziotwórczą moc architektury, 
której forma ma przekładać się na 
pobudzanie konkretnych relacji 
społecznych.
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dzięki temu, że inwestycje w produkcję nie gwarantowały już zadowalającej i bezpiecznej sto-
py zwrotu. Racjonalne stawało się więc inwestowanie kapitału w nieruchomości i instrumenty 
finansowe. Fizyczny kształt miasta nie był już tylko wypadkową systemu produkcji. Przestrzeń 
miejska stawała się coraz bardziej przedmiotem produkcji i obiegu samego kapitału23.

Krytyka kapitalizmu fordowskiego i przejście do postfordowskiego miały także swój wy-
miar kulturowy, będący pokłosiem kontestacji w wykonaniu powojennego pokolenia i niepoko-
jów społecznych lat 60. Jak piszą m.in. Luc Boltanski i Ève Chiapello, system produkcji zaadap- 
tował skierowaną w jego stronę krytykę i zreformował się w kierunku systemu projektowego, 
a więc elastycznego, promującego indywidualizm i odżegnującego się od sztywnych hierarchii, 
zasad czy planowania24. Ze względu na kurczenie się systemu wielkich fabryk i rozprzestrzenia-
nie się systemu projektowego zacierał się obowiązujący wcześniej, czasoprzestrzenny podział 
na miejsce pracy i miejsce niepracy. Podział miasta na strefy stawał się powoli dysfunkcjonalny.

Wreszcie konsekwencją kryzysu, która na lata ukierunkowała priorytety polityk pu-
blicznych, okazały się także globalne zmiany polityczne. Zapewnienie przez władzę infrastruk-
tury potrzebnej do reprodukcji siły roboczej w ramach welfare state wiązało się z podnoszeniem 
podatków, co z kolei uderzało w kapitał i doprowadziło ostatecznie do kryzysu inwestycyjnego 
oraz do kulturowego i politycznego zwrotu w stronę deregulacji i wolnego rynku. Załamanie się 
ekonomii popytowej, interwencjonizmu i państwa dobrobytu wywołało konserwatywny zwrot, 
który objawił się w postaci taczeryzmu i reganomiki. Z punktu widzenia polityk miejskich naj-
istotniejsze elementy tych paradygmatów to: rezygnacja z interwencjonizmu, minimalizacja in-
westycji publicznych oraz daleko posunięta deregulacja, mająca na celu pozostawienie dotych-
czas regulowanych kwestii – w tym również rozwoju miast – mechanizmom wolnorynkowym.

Wnioski

Trzy zasadnicze elementy doprowadziły zatem do kryzysu wiary w możli-
wość ucieczki do przodu i zaprojektowania idealnego miasta: po pierwsze, porażka modernizmu 
w rozwiązywaniu problemów miast (do niepowodzenia swojego sanacyjnego projektu przyznał 
się nawet jeden z projektantów Brasílii, Oscar Niemeyer); po drugie, rozprzestrzeniająca się po-
lityka deregulacji; po trzecie, spadek roli przemysłu oraz rosnąca rola kapitału inwestycyjnego, 
co doprowadziło z jednej strony do coraz większego zapotrzebowania na dzielnice biurowe25, 
a z drugiej – do rozluźnienia relacji między kapitałem a miejscem jego rezydencji. Kapitał inwe-
stycyjny jest bowiem o wiele mniej przywiązany do miejsca niż przemysłowy.

Poczucie nieuchwytności kapitału wzmagały prace empiryczne takich badaczy jak Ma-
nuel Castells, który pisząc już we wczesnych latach 80. o „przestrzeni przepływów”, opisywał 
sieci, z jakich korzystają transnarodowe korporacje do poszerzania swoich wpływów, przy czym 
nie przywiązują się do fizycznego miejsca pobytu26. Tak postrzegana sieć nie jest wcale demo-
kratyczna, bo jej infrastruktura koncentruje się w pewnych węzłach. To zagęszczenie jest funk-
cjonalne dla kapitału, ale potrafi być też źródłem nowego rodzaju wykluczenia, także w mia-
stach. Koncentracja sieciowej infrastruktury implikuje materialne zróżnicowanie przestrzeni: 
zamknięte osiedla, ekskluzywne restauracje, kurorty, dzielnice biurowców, saloniki vipowskie 
na dworcach, przodujące uczelnie – wszystkie te zjawiska to formy przestrzenne unifikujące 
symboliczne elity, a jednocześnie tworzące miejsca odrębne. W miastach zaś, gdzie tworzą się 
miejsca odrębne, powstają wokół dzielnice biedy27. Empiryczne spostrzeżenia tego rodzaju pod-
kopały sanacyjny wysiłek urbanistyki poprzednich dziesięcioleci.

Zanim krytyka modernizmu stała się faktem w środowisku projektantów, była już dość 
powszechna wśród mieszkańców i badaczy miasta. Socjolog Lewis Mumford pisał, że moderni-
styczny „wieżowiec symbolizuje antymiejskie konsekwencje przeskalowania”28. Amerykańska 
dziennikarka i działaczka lokalna, Jane Jacobs, jako pierwsza wysunęła propozycję „miasta 
kompaktowego”, czyli powrotu do projektowania w małej skali osiedli o stosunkowo dużej gęsto-
ści zaludnienia oraz do różnorodności funkcji w tradycyjnym układzie miejskich placów i ulic29. 
Propozycję Jacobs podjęli dwaj matematycy, George Dantzig i Thomas Saaty, którzy poparli jej 
argumenty formalną analizą optymalnego wykorzystania zasobów w przestrzeni miejskiej30. 
Bohdan Jałowiecki i Marek Szczepański tak podsumowują argumenty krytyków modernizmu: 
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[…] nowy, wspaniały miejski świat obiecywany przez proroków spod znaku 
Karty ateńskiej, Bauhausu i domów-komun zmaterializował się w postaci 
amorficznych obszarów zurbanizowanych, w które przekształciły się dawne 
miasta; w postaci wielkich zespołów mieszkaniowych oddalonych od miejsc 
pracy i źle powiązanych z nimi siecią transportu; w postaci prefabrykowa-
nej, zuniformizowanej, monotonnej architektury bez duszy31.

Propozycją alternatywną dla modernizmu był więc powrót do miasta tworzonego 
w sposób możliwie spontaniczny.

Krytyka modernizmu została podjęta przez środowisko architektów i urbanistów. Czę-
ściowym wyrazem tej dyskusji był nurt postmodernistyczny, który można jednak traktować jako 
pewien przejściowy okres poszukiwań i eksperymentu, wynikający z buntu przeciwko moderni-
zmowi. Postmodernizm w architekturze wraca do wartościowania historycznych stylów poprzez 
ich kompilację. W urbanistyce stara się zaś adaptować tradycyjne formy przestrzenne takie jak 
kwartały, place i ulice. Równie dużą wagę postmodernizm przywiązuje do przestrzeni prywat-
nej oraz do identyfikacji poszczególnych mieszkańców z najbliższym otoczeniem domu, co prze-
ciwstawia się oczywiście modernistycznemu duchowi wspólnoty32.

Bardziej od postmodernizmu konstruktywnym i zdecydowanie najaktywniejszym dziś 
nurtem antymodernistycznym jest nowy urbanizm. Ruch ów stawia sobie za zadanie podnosze-
nie jakości życia w mieście poprzez interwencje przestrzenne i infrastrukturalne, w skali ulicy 
czy kwartału, które sprzyjają spotkaniom ludzkim w obrębie wspólnej przestrzeni. Ograniczenie 
ruchu aut, uprzywilejowanie pieszych i rowerzystów, zmniejszenie skali planistycznej do antro-
pologicznych granic ludzkiej percepcji, podnoszenie wartości indeksu Human Development 
Index (długość życia, poziom edukacji i niski procent zachorowalności) – to wszystko obszary, 
w ramach których zwolennicy nowego urbanizmu ewaluują swoją pracę. Jeden z najbardziej 
uznanych teoretyków nowego urbanizmu, Jan Gehl, w popularyzatorskiej książce Życie między 
budynkami wielokrotnie powtarza i podkreśla takie słowa jak: chodzenie, stanie, siedzenie, wi-
dzenie, słyszenie, rozmawianie itp. W centrum zainteresowania nowego urbanizmu znajdują się 
więc nie tyle budynki i przestrzenie, ile zachodzące w ich granicach procesy, a przede wszystkim 
ich użytkownicy.

Mimo że bunt przeciwko modernizmowi został zapoczątkowany przez mieszkańców 
i ruchy lokalne, odejście od tego kierunku nastąpiło względnie szybko i radykalnie. Likwida-
cja daleko posuniętego planowania na rzecz sieciowej koordynacji podmiotów rynkowych była 
bowiem również w interesie mobilnego i wymagającego elastyczności kapitału inwestycyjnego. 
Władze miast postawione pod ścianą w obliczu deindustrializacji liberalizowały zapisy urba-
nistyczne oraz prowadziły zachęcającą politykę podatkową względem kapitału inwestującego 
w nieruchomości i rewitalizację przestrzeni. Wobec polityki deregulacji krytyka modernizmu 
pozwalała też odejść od modelu zaangażowania sektora publicznego w politykę mieszkaniową 
w stronę prywatyzacji mieszkalnictwa i modelu opartego na kredycie hipotecznym.

Pomimo to w miastach zachodnich nie zarzucono całkowicie planowania. Zapanowała 
natomiast zgoda w ramach polityk miejskich co do potrzeby planowania w małej skali. Wielkie 
plany urbanistyczne zostały zastąpione interwencjami w konkretnych punktach bądź na ma-
łych obszarach przestrzeni miejskiej. Dodatkowo działania urbanistyczne wspierano miękkimi 
programami społecznymi mającymi na celu wzmocnienie (empowerment) lokalnej społeczno-
ści oraz promowanie partycypacji obywatelskiej. Było to związane z próbą rewitalizacji centrów 
oraz staraniami o podnoszenie jakości życia, jako że elementy te przyciągają kapitał inwestycyj-
ny i co zamożniejszych podatników z powrotem do centrów miast.

Konsensus nowego urbanizmu otworzył więc drogę do powrotu centrów miast do głów-
nej agendy zainteresowań – centra mają na powrót stać się sercem miasta, tym razem miasta 
kompaktowego. Zarządzanie miastem kompaktowym, zwłaszcza wielomilionowym, rodzi jed-
nak zupełnie nowe problemy, których propozycje rozwiązań możemy obserwować dziś w ra-
mach dyskusji o mieście postindustrialnym, mieście kreatywnym czy o smart city33.

Nowy urbanizm odrzuca modernistyczną ideę totalnego planowania, ale zachowu-
je wiarę w transformacyjny potencjał architektury i partycypacji społecznej. Nowy urbanizm, 
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chociaż jest odejściem od modernizmu, to niekoniecznie jest odejściem od wszystkich jego po-
stulatów sytuujących go w nurcie awangardy. Bo choć zmienia się skala, to jednak wciąż kładzie 
się nacisk na wspólnotowość, komunikację i wierzy w więziotwórczą moc architektury, której 
forma ma przekładać się na pobudzanie konkretnych relacji społecznych.

Być może problemem do przyszłej dyskusji jest to, w jakim stopniu nowy urbanizm 
stwarza warunki do prywatyzacji przestrzeni publicznej. Tak definiowane interwencje nie wy-
magają bowiem szerokiego zaangażowania podmiotów publicznych, które mogą za pomocą po-
lityki zachęt i subsydiów stymulować aktywność prywatnych inwestorów zgodnie z określonym 
paradygmatem urbanistycznym.

Tekst powstał jako efekt badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ramach programu Diamentowy Grant (grant Kształtowanie przestrzeni 
miejskiej w warunkach peryferyjnego kapitalizmu. Inwestycje w nieruchomości w War-
szawie z perspektywy deweloperów; nr projektu: DI2014 001344).
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Awangarda na peryferiach 

Nie sposób zaprzeczyć, że to właśnie Wielka Wojna okazała się jednym z naj-
ważniejszych czynników, które u progu nowoczesności przyspieszyły integrację Bałkanów z Eu-
ropą zarówno pod względem cywilizacyjnym, politycznym i technologicznym, jak i w wymiarze 
idei oraz twórczości artystycznej. Ów transfer europejskich treści dokonał się przede wszyst-
kim za pośrednictwem miast i kultury miejskiej. Należy zaznaczyć, że w tym okresie stanowiły 
one obszar życia społecznego podlegający intensywnym przemianom po pierwsze w związku 
z postępującymi procesami modernizacyjnymi, a po drugie w konsekwencji upadku wielkich 
imperiów – osmańskiego i habsburskiego, które odcisnęły swe piętno nie tylko na materialnej, 
architektonicznej tkance urbanistycznej, lecz także na sposobie postrzegania i przeżywania 
miasta, jak i rozumienia miejskości. Na Bałkanach modernizacja oznaczała okcydentalizację, 
często gwałtowne i niepozbawione przeszkód doganianie Zachodu, adaptację jego osiągnięć do 
warunków miejscowych, jakiej często dokonywano w sprzeczności z logiką lokalnych procesów 
kulturowych, w poczuciu własnego zapóźnienia i prowincjonalności, a równocześnie – z nadzie-
ją na poprawę standardu życia, stabilizację jego ekonomicznych i społecznych podstaw oraz 
bezpieczeństwa. 

Kiedy Charles-Édouard Jeanneret-Gris, znany lepiej opinii publicznej jako Le Corbusier, od-
wiedził w 1911 roku Belgrad, uznał tę bałkańską stolicę za miasto przednowoczesne, niezorgani-
zowane, dziwaczne i brudne1. Faktycznie z perspektywy Paryża Belgrad, restytuujący w kluczu 
europejskim swoją słowiańską/serbską tożsamość, mógł wydawać się zapóźnioną, peryferyjną 
mieściną, która z trudem, chaotycznie i w przyspieszonym tempie wdrażała nowoczesne roz-
wiązania, takie jak: planowanie urbanistyczne, rejonizację, regulację ulic, rozbudowę systemu 
komunalnego, elektryfikację, komunikację publiczną, industrializację itp.2 Kilkusetletni okres 
panowania osmańskiego w regionie sprzyjał utrwaleniu orientalnego modelu miasta. Wraz 
z pogłębiającym się kryzysem Turcji ośrodkom bałkańskim, usytuowanym na peryferiach im-
perium, coraz trudniej było dotrzymać kroku modernizującej się Europie, nawet wówczas, gdy 
stery rządów przejmowały narodowe elity polityczne. Ów utrzymujący się stan kryzysu, towa-
rzyszący transformacji regionu, inspirował europejskich autorów do tego, by obraz Bałkanów 
konstruować za pomocą „kulturowego anachronizmu”, a tym samym poprzez wartościującą 
konfrontację potwierdzać własną cywilizacyjną wyższość3. 
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Modernizacja, oznaczająca na tym obszarze m.in. europeizację miejskiego pejzażu, pro-
wadziła do eliminacji pozostałości osmańskiej architektury (meczetów, minaretów, karawan-
serajów, hammamów itp.), uznawanej za przeżytek, znak przeszłości i niewoli, a także symbol 
cywilizacyjnego zacofania. Rewersem tych działań było naśladownictwo rozwiązań europej-
skich, często powierzchowne, a nawet przybierające karykaturalną postać (o postorientalnym 
Skopju lat 30. XX wieku, gdzie na ulicach ubrani według najnowszej mody przechodnie mijali się 
z tłumem wynędzniałych żebraków, chorwacki pisarz Miroslav Krleža pisał, że jest przykładem 
prowizorycznej, „szpinakowej pseudocywilizacji”4). Dostosowywanie się do aktualnych trendów 
Paryża, Wiednia czy Budapesztu, w opozycji do osmańskiej orientalności, prowadziło do zacie-
rania tego, co w wizerunku bałkańskich miast i miasteczek osobne, specyficzne, idiomatyczne. 
Powodowało utratę pamięci na rzecz mniej lub bardziej udatnych prób ucieleśnienia moderni-
stycznej utopii. Božidar Jezernik konsekwencje deosmanizacji południowosłowiańskich teryto-
riów opisuje następująco: „Wraz ze swym dawnym wyglądem bałkańskie miasta utraciły duszę 
– a tracąc duszę, utraciły historię. Ich nowy image był pozbawiony treści”, w dalszym ciągu wy-
jaśnia zaś, że dla nowych włodarzy „większe podobieństwo do Europy oznaczało postęp”5, było 
akcesem do świata Zachodu, naocznym świadectwem politycznej i społecznej emancypacji lud-
ności słowiańskiej, jej cywilizacyjnego awansu. 

Rekompensatą owej materialnej nieciągłości czy też – jak pisał Bogdan Bogdanović – utraty 
kontaktu z materialnymi dowodami swego istnienia staje się dla bałkańskiego miasta autofa-
bulacja6, czyli takie konstruowanie opowieści, które na przekór niszczącej sile historii oraz za-
pomnieniu uruchamia sensy symboliczne pozwalające ukorzenić własną tożsamość, przepisać 
swoją metrykę, uporządkować własne doświadczenia, nazwać je i nadać im znaczenie. Tworzo-
ny w ten sposób obraz ma wszelkie cechy mitu. Chronotop owego imago urbis łączy elementy 
rzeczywiste i imaginacyjne. To, co rozproszone, przygodne, jednorazowe, scala i sytuuje w po-
rządku wyższego rzędu: porządku archetypów i symboli. Autofabulacja służy zatem legitymiza-
cji idei kontinuum. Jest artykulacją podmiotowości miasta oraz racją poczucia przynależności 
doń mieszkańców, stanowi źródło więziotwórczej siły. W interesującym nas przypadku kwestia 
mitologizacji wydaje się niezwykle złożona i niejednoznaczna. Mit bałkańskiego miasta, podob-
nie jak i wyobrażenie samych Bałkanów, konstytuuje się na przecięciu spojrzeń „z bliska i z od-
dali” – na styku kulturowej autorefleksji jego mieszkańców i perspektywy Innego: czy to Turka 
nadzorującego słowiańskie millety, czy też oświeconego Europejczyka. Ten ostatni kolonizuje 
obraz lokalnej rzeczywistości, nasycając go elementami orientalności, prowincjonalności czy 
wręcz ruralności, ale także poddaje go zabiegom estetyzacji poprzez akcentowanie różnic oraz 
egzotyczności. 

Słaba identyfikacja Słowian południowych z miastem jeszcze w pierwszej połowie XX wie-
ku odzwierciedla niestabilność życia między dwoma imperiami – osmańskim i habsburskim, 
wyraża także poczucie nieprzystawalności odmiennych wzorów cywilizacyjnych oraz konflikt 
zachodzący między typowymi dla nich paradygmatami urbanizmu – najprościej rzecz ujmując, 
w krajach zachodnich miasto rozwija się jako przestrzeń produkcji i konsumpcji, w państwie 
osmańskim jako centrum politycznej mocy7.

Dodatkowym czynnikiem osłabiającym poczucie mentalnej łączności z miastem jest 
ideologia odrodzeniowa, która – co najlepiej pokazuje przykład Serbii – nobilituje wieś i jej 
dziedzictwo, folklor wynosi do rangi kanonu, widząc w nim żywy rezerwuar autentycznej kul-
tury narodowej, rękojmię jej historycznej ciągłości, a także katalizator politycznej emancy-
pacji. Z tego też względu literatury południowosłowiańskie, odmiennie niż ma to miejsce na 
Zachodzie, z dużym opóźnieniem reagują na procesy urbanizacji i z oporami problematyzują 
ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnej świadomości społeczeństwa i państwa (np. proza re-
alistyczna – na Zachodzie będąca fenomenem immanentnie miejskim – w Serbii koncentruje 
się na portretowaniu wsi i diagnozowaniu jej problemów). Konieczność zagospodarowania na 
nowo bałkańskiego świata po upadku i wycofaniu się z tego obszaru hegemonów, w sytuacji, 
kiedy peryferyjne ośrodki stają się centrami nowo powstałych, autonomicznych podmiotów 
politycznych (nawet niezawisłych państw), wymaga od narodów je zamieszkujących rewizji 
swojego stosunku do miasta, postrzeganego dotychczas jako model przyjęty z zewnątrz, re-
prezentacja narzuconych władzy i prawa, domena obcego stylu życia, „nie naszych” tradycji 
i obyczaju. 
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Żegnaj stary Belgradzie!8 

W okresie międzywojennym ważną platformą rewizji kulturowej narracji 
o mieście staje się w państwie jugosłowiańskim9 twórczość awangardowa, a niezbywalnym 
układem odniesienia – pulsująca nowoczesność i towarzysząca jej cywilizacyjna zmiana. Jed-
nym z najważniejszych utworów, które po Wielkiej Wojnie najpełniej zmierzyły się z procesami 
urbanizacyjnymi, jest powieść Terazije10 (1932) autorstwa Boška Tokina, jednego z pierwszych 
propagatorów kina ekspresjonistycznego w Jugosławii, pisarza i publicysty silnie związanego 
z lokalnym ruchem awangardowym. 

W swoim utworze Tokin dokumentuje fenomen powojennego rozwoju Belgradu, który 
wtłaczany w zachodnioeuropejską czy też amerykańską formę, zachowuje, a nawet wzmacnia 
własną duchową konstrukcję. Pozostaje „heterogeniczny, prymitywny, familiarny, bizantyjski, 
jarmarczny, brutalny i anarchiczny, wściekły i niemoralny”, ale także „fotogenique”. Belgrad to 
„synteza Zachodu i Wschodu, szalona warosz, niedokończona symfonia” – konstatuje Tokin11. 
Zafascynowany techniką filmową, autor rejestruje w krótkich, zmiennych, zestawianych meto-
dą literackiego kolażu ujęciach dynamikę i paradoksy wielkomiejskiego życia, które nieodwra-
calnie zmienia palankę w metropolię: „Niskie domy, wiatr, asfalt, wieżowce, otomany, chłopczy-
ce, sprzedawcy bozy12” i „radio Philips, karczmarze i auta ze znakiem Y.U. – symfonia braku tchu, 
kontrastu, przyspieszenia i ruchu […]”. Z kolei w innym miejscu powieści deklaruje: „Jesteśmy 
pionierami” oraz „Nie mamy etyki ani estetyki, ale mamy życiową moc”13. Rozwibrowany tekst 
Tokina odzwierciedla szok przyspieszonej modernizacji. Domaga się ona od sztuki nowego, ade-
kwatnego języka, innowacyjnej postawy, eksperymentu, rewolty. 

Choć awangardowa praktyka artystyczna sprzyja integracji doświadczenia miejskości z kul-
turą młodego państwa jugosłowiańskiego, to jednak miasto pozostaje dla niej przede wszystkim 
środowiskiem egzystencji, materią twórczych transpozycji, metaforą nowoczesności. Nadal jed-
nak od działań młodej generacji literatów i plastyków dość odległa wydaje się kategoria polis, poj-
mowanej jako określona, oparta na postawach obywatelskich formuła społecznej świadomości 
i zaangażowania w życie publiczne14. I chociaż artystyczna scena awangardowa od początku lat 
20. XX wieku w znacznym zakresie antycypuje tego rodzaju zjawiska na gruncie jugosłowiańskim 
– czy to postulując demokratyzację aktywności artystycznej, czy też szukając dla niej oparcia 
w lewicowych ideach politycznych – to jednak konfrontuje się z fenomenem miejskości, chwyta 
jej nerw i eksploruje cywilizacyjną substancję, przede wszystkim dokonując przewartościowań 
w polu jakości estetycznych i w sposobie pojmowania zadań stojących aktualnie przed sztuką. 

Jugosłowiańscy twórcy postępują zgodnie z wzorami awangardyzmu wypracowanymi na 
zachodzie Europy. Ruch, technologie, mechanizacja, nowe formy komunikacji, kultura masowa 
uwodzą awangardową wyobraźnię. Dostarczają nowych inspiracji w zakresie tematów, form ob-
razowania i środków wyrazu. Pozwalają unieważnić fizyczne i mentalne ograniczenia kreacji, 
otwierają sztukę na nowe obszary oddziaływania. W awangardowej wizji świata miasto jest na-
turalnym środowiskiem sztuki egalitarnej, spontanicznej, publicznej, uwolnionej spod kurateli 
akademii, galerii, muzeów, autorytetów. Jej domeną stają się miejskie place, ulice, sklepy i ka-
wiarnie. W opisie Dragana Aleksicia, czołowego przedstawiciela jugosłowiańskiego dadaizmu, 
dźwięk maszyn, syreny, „automobilotrąby”, klaksony, bulgotanie wody w miejskich kanałach – 
wszystkie te dźwiękowe ready made tworzą prawdziwy muzyczny spektakl, operę w stylu dada15. 
Z kolei w relacji zamieszczonej na łamach czasopisma „Zenit”, nadającego ton jugosłowiańskiej 
awangardzie w okresie międzywojnia, witryna z damską konfekcją przekształca się w galerię 
„nowej sztuki stosowanej w codziennym życiu”. W rubryce Makroskop czytamy: 

Te figury kobiet, które codziennie widuje się bez głów, bez nóg i bez rąk, wy-
konane są według wzoru niemieckiego rzeźbiarza Rudolfa Bellinga, jednego 
z najbardziej wyróżniających się następców Aleksandra Archipenki. Wszy-
scy wy, którzy naśmiewacie się [z tego – M.B.], bez obawy możecie oglądać 
elegancję nowych form i linii na wystawach sklepu P. Đury Janoševicia, ale 
teraz wzbogaceni o nową wiedzę, którą znów my wam dajemy. Dla nowej 
sztuki bardziej jest zasłużony P. Đura Janošević niż p. Bogdan Popović16, 
profesor Uniwersytetu17. 
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Sklepowa witryna – stanowiąca scenę dla spektaklu towarów, a przez krytyków kultury 
traktowana jako lustro nowoczesności – jest w tym czasie w krajobrazie bałkańskich miast zja-
wiskiem wciąż nowym (sklepy z wolna zaczynają wypierać bazary)18, które jednak głęboko re-
organizuje społeczny wymiar przestrzeni publicznych, wyposaża je w nowe funkcje związane 
z rodzącą się kulturą konsumpcji, a także wzbogaca o nowe formy widzialności, będące pochod-
ną transformacji społeczeństwa. Przede wszystkim jednak świadomie zaprojektowana wysta-
wa eksponująca towar zgodnie z zasadami reklamowej estetyki – podobnie jak szyld czy plakat 
– wprowadza nowy tryb komunikacji oraz odmienny od dotychczasowego sposób bycia w mie-
ście. Przemienia przechodnia nie tylko w narcystycznego konsumenta, ale również w widza.

Środowisko postępowych twórców skupione wokół „Zenitu” – Ljubomir Micić, jego brat Bran-
ko Ve Poljanski (właśc. Branislav Virgilije Micić) oraz liczni współpracownicy jak Jo Klek (właśc. 
Josip Seissel), Yvan Goll, Boško Tokin, Solomon Moni de Buli – a także dadaiści spod znaku maga-
zynu „Dada Tank”, wydawanego przez Dragana Aleksicia, nie zabiegają o pozyskanie bibliotek ani 
czytelniczych elit, lecz dążą do zaanektowania ulicy i przyciągnięcia masowego odbiorcy: 

Wystawy należałoby teraz organizować na ulicach, żeby wszyscy przechodnie, 
wszyscy ludzie, kobiety i dzieci, starcy i biedacy, zobaczyli sztukę. Należy zna-
leźć takie sposoby, aby i tym tysiącom stworzyć możliwość, by poczuli, jak wiele 
dziś mogą (a jutro więcej!), tym, którzy nigdy nie wchodzą na salony z muzyką, 
bufetem i alkoholem. Sztuka – na ulicę! Wiersze, muzyka, rzeźby – na ulicę!19 

Branko Ve Poljanski w prowokacyjnym tekście Zakonik države DADA-JOK (Konstytucji 
państwa DADA-JOK) postuluje budowę wielkiego cyrku, w którym mieliby występować najlepsi 
akrobaci swoich czasów i w którym praktykowano by sztukę „połykania rozżarzonych myśli”20. 
Zgodnie z uniwersalną awangardową formułą celem zenitystów z jednej strony jest podważanie 
i zanegowanie konserwatywnej wizji kultury pielęgnowanej przez kręgi akademickie, „radykalna 
dekanonizacja wartości literackich”21, z drugiej zaś – wydobycie estetycznych wartości tego, co 
dotychczas pozostawało poza granicami klasycznej, elitarystycznej definicji artyzmu. W ten oto 
sposób awangarda poszerza obszar artystycznej ekspresji, a także reorganizuje pole rozumienia 
sztuki oraz odnawia strategie jej społecznego oddziaływania. Nowa sztuka karmi się nowoczes- 
nością i cywilizacyjnym żywiołem; podbija terytorium miasta jego własną bronią – wdziera się 
weń za pomocą czasopisma, plakatu, reklamy, fotografii, spektaklu, happeningu, filmu, wystawy. 
Anektuje znaki i język potocznej rzeczywistości, organizuje przekaz w myśl zasady symultanizmu, 
będącej odzwierciedleniem percepcji dynamicznie zmieniającego się świata, heterogeniczności 
płynących zeń impulsów, decentralizacji oraz rozbicia przestrzennej jedności i unieważnienia 
kauzalnego porządku rzeczy opartego na temporalnym następstwie zjawisk.

Czas czasopism

W okresie międzywojennym poetyka miasta najpełniejszą reprezentację zy-
skuje w postaci czasopism artystycznych oraz filmu. Wydawane przez awangardowych twórców 
magazyny dokonują artystycznej transpozycji najnowszych zjawisk kultury, stając się w ten spo-
sób nie tylko formą artykulacji i upowszechniania programów awangardy, ale też agendą mo-
dernizującej się współczesności. Stanowią również narzędzie niezależnej instytucjonalizacji 
nowego typu działań podejmowanych przez młodych twórców w przestrzeni publicznej. W pań-
stwie jugosłowiańskim ten aspekt był tym ważniejszy, że tamtejszy ruch awangardowy nie mógł 
szukać układu odniesienia, a tym bardziej oparcia w słabej infrastrukturze kulturalnej, co – zda-
niem Jana Wierzbickiego – nadawało mu rys heroiczny22. Nawet jeśli wiele tytułów ukazywało 
się incydentalnie i miało ograniczony, środowiskowy oddźwięk, to jednak w państwie jugosło-
wiańskim stanowiły one podstawowe medium międzywojennej awangardy, a tym samym czyn-
nik przyspieszenia kulturalnego i forum intensywnej wymiany idei.

W latach 20. następuje prawdziwa eksplozja awangardowego czasopiśmiennictwa. W Sło-
wenii ukazują się m.in. „Trije labodije” (1920–1921) i „Tank” (1927), propagujące idee konstruk-
tywizmu, a także „miesięcznik rewolucyjnej młodzieży duchowego buntu” – „Rdeči pilot” (1922), 
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którego swoistą kontynuacją w drugiej połowie lat 80. stanie się neoawangardowa grupa te-
atralna o tej samej nazwie, oraz „Svetokret” (1921) redagowany przez Branka Ve Poljanskiego. 
Jego brat Ljubomir Micić we współpracy z Yvanem Gollem (mieszkającym w Paryżu), Boškiem 
Tokinem (związanym z Belgradem), chorwackim adeptem architektury Jo Klekiem oraz inny-
mi autorami zaczyna wydawać w Zagrzebiu w 1921 roku (a od 1924 r. w Belgradzie) wspomnia-
ne już czasopismo „Zenit” , które szybko staje się centralnym punktem na mapie awangardo-
wych inicjatyw. Tej pozycji magazynu sprzyjają dość długi jak na awangardowe wydawnictwa 
okres istnienia oraz systematyczność w publikowaniu kolejnych numerów. Przede wszystkim 
jednak o znaczeniu „Zenitu” decyduje międzynarodowa (wielojęzyczna) orientacja oparta na 
współpracy z europejskimi twór-
cami awangardowymi, dzięki któ-
rej lokalne przedsięwzięcia mogły 
wydobyć się z prowincjonalnej 
izolacji i włączyć w uniwersalne 
procesy kulturalne23. Co więcej, 
mimo ideowych schizm i personal-
nych sporów czasopismo integro-
wało konstytuującą się wówczas 
jugosłowiańską przestrzeń arty-
styczną, zapraszając do udziału 
w przedsięwzięciu twórców serb-
skich, chorwackich, słoweńskich, 
a także węgierskich. 

Warto podkreślić, że taka konsolidacja nie była łatwa, jeśli wziąć pod uwagę narodowościo-
we konflikty i wynikające z nich polityczne napięcia w młodym państwie jugosłowiańskim, któ-
re nie pozostawały bez wpływu na życie kulturalne i nastroje jego animatorów. W Zagrzebiu na 
początku lat 20. pojawiły się ponadto efemeryczne – choć jako artystyczny eksperyment z pew-
nością przełomowe – periodyki reprezentujące podobnie jak „Zenit” nurt dada: „Dada Tank”, 
„Dada Jazz” i „Dada Jok” (wszystkie z 1922 r.) i podobnie jak „Zenit” mające ponadlokalny zasięg 
oddziaływania. Z kolei dla artystycznej sceny w Serbii oraz recepcji awangardy po drugiej wojnie 
światowej najbardziej znaczące okazały się czasopisma nadrealistyczne: „Putevi” (1922–1924), 
„Svedočanstva” (1924–1925), będące rodzimym odpowiednikiem „La Révolution Surréaliste”, 
a także „Nemoguće” (1930) i „Nadrelizam ovde i danas” (1931).

Mimo różnic w poglądach estetycznych oraz założeniach ideologicznych wymienione cza-
sopisma łączyła potrzeba zespolenia sił twórczych oraz chęć zamanifestowania własnych po-
glądów na sztukę stojącą w poprzek norm i przyzwyczajeń krytyków oraz zwykłych odbiorców. 
Przykładem niech będzie tu „Zenit”, który ostentacyjnie narusza literacko-estetyczną normę 
wypracowaną na gruncie modernizmu i proponuje całkowicie nową formułę pisma artystycz-
nego, traktowanego jako platforma niezależności, kontestacji, ideowej alternatywy, etycznego 
niepokoju. Autorzy magazynu podważają gnoseologiczne i estetyczne zadania, jakie realizowała 
uporządkowana i hierarchiczna scena artystyczna hołdująca klasycznie definiowanej zasadzie 
piękna24. „Zenit”, a z nim również inne wymienione wyżej periodyki proponują nowoczesną sza-
tę graficzną podważającą spetryfikowane style i konwencje, uruchamiającą nowe kody wizual-
ne. Chętnie wprowadzają język ulicy oraz pozaartystyczne gatunki: ankiety, kroniki, ogłoszenia, 
notatki, glosy, przede wszystkim zaś formy ikoniczno-słowne, takie jak pospolite ulotki, winiety 
czy reklamy, a także tworzą ich artystyczne parafrazy w postaci prześmiewczych anonsów na 
opak i antyreklam (np. „Nie czytajcie 39 zeszytu «Zenitu», bo jest zakazany przez policję”). Inten-
cją redaktorów małych awangardowych czasopism jest stworzenie wyrazistej typograficzno- 
-poetyckiej całości czy też – mówiąc ówczesnym językiem – konstrukcji, która ma stanowić pole 
estetycznego i intelektualnego eksperymentu. 

Czasopisma przyciągają postępowych artystów okresu międzywojnia odkrywaną na nowo 
intermedialnością (doskonale wcielają programowy dla międzywojennego awangardyzmu kon-
cept symultanizmu, stanowiący podstawę struktur kolażowych) oraz periodycznością odpowia-
dającą kluczowej dla tej formacji zasadzie ruchu oraz imperatywowi ciągłej innowacyjności, wy-
przedzania swoich czasów. Innymi słowy, ucieleśniają – posłużmy się tu tytułem cyklu kolaży 

W okresie międzywojennym ważną 
platformą rewizji kulturowej narracji 
o mieście staje się w państwie 
jugosłowiańskim twórczość 
awangardowa […].
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autorstwa surrealisty Marka Risticia – ideę la vie mobile. Dokonują w ten sposób „umiastowie-
nia” przekazu artystycznego, zarówno w wymiarze estetyki: typografii, ilustracji i retoryki, jak 
i pod względem organizacji obiegu komunikacyjnego oraz medialnie tworzonych, dyskursyw-
nych tożsamości artystycznych. 

Spośród nowoczesnych mediów na wyobraźnię artystyczną jugosłowiańskiej awangardy 
oddziaływał także mocno film, który uosabiał istotę urbanizacyjnych przeobrażeń i stanowił 
jedną z nowych form kontaktu z przestrzenią miejską. To on w okresie powojennym przepro-
gramowywał percepcję – zmieniał pojmowanie i odczuwanie miasta. Symbiotyczną relację obu 
diagnozował obrazowo Dragan Aleksić w swojej apologetycznej wizji Belgradu z 1929 roku: „Film 
żyje w Belgradzie, tak jak Belgrad w filmie, każdy film ma w sobie coś z Belgradu, bo Belgrad nie 
jest miastem, ale filmem. […] każdy, kto kocha Belgrad, kocha też film”25. 

Stolica jugosłowiańskiego państwa w latach 20. – chociażby z uwagi na funkcje administra-
cyjne oraz pozycję cywilizacyjnego i kulturalnego centrum regionu – była jednym z najintensyw-
niej rozwijających się miast na Bałkanach, nastawionym na zmianę i przyszłość. Czynnikiem 
tego przyspieszenia było otwarcie na nowe formy życia społecznego i rozrywki: kino, jazz, sport 
(boks, piłka nożna), taniec towarzyski, wesołe miasteczko, cyrk, kluby zainteresowań. Tego ro-
dzaju aktywności wielowymiarowo reorganizowały sferę publiczną, wytwarzały nowy repertu-
ar społecznych ról i tożsamości ściśle sprzężonych z rytmem miasta, z jego wrodzoną perfor-
matywnością. Kształtowały myślenie miastem. Według Radomira Konstantinovicia fascynacja 
urbanizacyjnymi zjawiskami nowoczesności stanowi przejaw przenikającego międzywojenny 
Belgrad oraz działania awangardy „ducha renesansu” – ujawniającego się w ciągłym przekra-
czaniu ograniczeń, destabilizacji skostniałego porządku, a przede wszystkim w dążeniu do peł-
nego zamanifestowania wolności indywiduum26. To wszystko uosabiała bohema artystyczna, 
debatująca w kawiarniach, eksplorująca wielkomiejskie ulice, zafascynowana wynalazkiem 
przyszłości – filmem. To ona jako pierwsza zrozumiała, że język nowoczesnego miasta to język 
dynamicznie zmieniających się obrazów.

Niemniej w okresie międzywojnia dla jugosłowiańskich autorów awangardowych wciąż 
jeszcze głównym obszarem artykulacji zainteresowań kinematografią pozostają krytyka filmo-
wa oraz scenariusze bądź projekty filmów – a więc medium tekstu. W tym czasie domeną ro-
dzimej, stawiającej pierwsze kroki produkcji filmowej są przede wszystkim dokumenty (w dużej 
części zamawiane i finansowane przez państwo, tworzone w celach edukacyjnych i propagan-
dowych), powstają również, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, filmy fabularne, które 
jednak nader często przynoszą finansowe straty. Przeszkodą w rozwoju jugosłowiańskiego prze-
mysłu filmowego są wysokie podatki nakładane na właścicieli kin, dominacja na rynku tańszej 
i lepszej produkcji zagranicznej oraz aż do 1931 roku brak prawnych zabezpieczeń lokalnych 
filmowców27. Te niedostatki rekompensuje więc recepcja dzieł twórców światowych, a namysł 
nad osiągnięciami, możliwościami, ale też filozofią kina wyprzedza praktykę, toruje drogę arty-
stycznym poszukiwaniom. 

Forum wymiany filmowych doświadczeń stają się znów czasopisma; spośród nich należy 
wymienić „Zenit” oraz tematyczne „Kinofon”, „Novi kinofon” i „Kino kurir”, wydawane przez 
Branka Ve Poljanskiego i Dragana Aleksicia (którzy poznali się podczas studiów w Pradze). Ich 
teksty – podobnie jak artykuły orędownika ekspresjonizmu Boška Tokina, nadrealistów Marka 
Risticia i Kočy Popovicia oraz innych autorów zarażonych bakcylem kina – są reakcją na sam 
wynalazek filmu po Wielkiej Wojnie, intensywnie upowszechniający się również na Bałkanach, 
a także komentarzem dzieł powstających w Europie i Ameryce. Uznaniem jugosłowiańskiego 
środowiska cieszą się przede wszystkim filmy spod znaku ekspresjonizmu i nadrealizmu. To one 
bowiem zgodnie z własną ontologią, podważając zasadę mimetyzmu, w pełni wydobywają kre-
acyjny potencjał tego medium, tworzą całkiem nową jakość w sztuce.

Artystyczny nomadyzm

Jedną z form działalności awangardowych „czet”28 – jak prowokacyjnie, 
w duchu rewolucyjnego zaangażowania, mawiali o sobie przedstawiciele artystycznych krę-
gów Zagrzebia, Belgradu, Lublany – były realizowane w miejskim entourage’u akcje, które dziś 
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nazwalibyśmy happeningami bądź performansami. Przybierały one postać spontanicznych 
akcji ulicznych, wymierzonych w mieszczański gust i obyczajowy konserwatyzm. Dość wspo-
mnieć otoczone dziś legendą błazenady grupy zagrzebskich Travelerów, którzy eleganckim 
uchyleniem kapelusza pozdrawiali konie, ignorując przy tym zarówno woźniców, jak i pasaże-
rów. Zdaniem Suzany Marjanić utrzymane w duchu czy to futurystycznych, czy też dadaistycz-
nych prowokacji ekscesy, maskarady i występy konstruowane w formie „multimedialnych kola-
ży” przez gimnazjalistów z Zagrzebia – którzy zarażeni nową wizją sztuki, utworzyli w 1922 roku 
twórczy kolektyw Traveleri (od angielskiego travelers) – można uznać za zwiastuny akcjonizmu 
spopularyzowanego w latach 50. XX wieku. I choć w istocie przedsięwzięcia grupy szkolnych 
przyjaciół miały dość ograniczony rezonans, to jednak ze względu na pionierski charakter oraz 
eksperymentalne, innowacyjne rozwiązania estetyczne odegrały przełomową rolę w kontekście 
doświadczeń południowosłowiańskiej awangardy oraz określiły kierunki jej recepcji na grun-
cie (przede wszystkim) chorwackiej performatyki29. Eksplorujący oraz przekraczający granice 
mieszczańskiej wyobraźni i konwencjonalnej sztuki Traveleri jako jedni z pierwszych w regio-
nie południowosłowiańskim wyruszali w stronę estetycznej i intelektualnej przygody, której ho-
ryzont wyznaczała rewolta europejskiej awangardy, a daleko w tle pobrzmiewało echo tradycji 
karnawałowych ludi z dalmatyńskich miast.

 Inspiracją dla Travelerów były materiały publikowane w najbardziej dla nich dostęp-
nym wówczas czasopiśmie awangardowym – w „Zenicie”, a także zainicjowane przez Micicia 
i jego współtowarzyszy publiczne występy. Były to organizowane w różnych miastach Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców wieczory, w ramach których publiczność miała okazję oglą-
dać wystawy prac plastycznych artystów postępowych, jak również wysłuchać wykładów po-
święconych zenityzmowi i nowoczesnym tendencjom w sztuce. Te drugie Marjanić porównuje 
do współczesnych performansów teoretycznych, których celem jest interpretacja i weryfikacja 
założeń i koncepcji artystycznych za pomocą form przedstawieniowych30. W tym gatunku spe-
cjalizował się przede wszystkim Marijan Mikac, który prelekcje o zenityzmie wygłaszał w stylu 
futurystycznego „strzelania słowami”, nawiązując żywiołową interakcję z widzami, nierzadko 
ich obrażając i naśmiewając się z nich, zwłaszcza gdy nie podzielali entuzjazmu Mikaca wobec 
zenitystycznych pomysłów. Celem tych manifestacji było publiczne praktykowanie i propago-
wanie zenityzmu, a w jeszcze większym stopniu po prostu wywołanie skandalu. Częściej jednak 
niż ze sprzeciwem artysta spotykał się jeśli nie z obojętnością, to ze zdziwieniem i niezrozumie-
niem, a ponadto z bezlitosnym osądem krytyków.

Innym przedstawicielem awangardowego protohappeningu czy też protoperformansu był 
czołowy animator i samozwańczy „wódz” bałkańskiego dadaizmu, Serb urodzony w chorwackiej 
Lice, Dragan Aleksić (nazywany w środowisku, również ze względu na swoje inicjały, po prostu 
Dada). Już we wczesnym okresie, kiedy to kierunek twórczych poszukiwań Aleksicia określiły 
współpraca, ale także gorące spory z Brankiem Ve Poljanskim, Ljubomirem Miciciem oraz cza-
sopismem „Zenit”31, założył wraz z grupą przyjaciół w Zagrzebiu pierwszy Klub Jugo-Dada i po-
wołał do istnienia wspominany już magazyn „Dada Tank”, a niedługo potem „Dada Jazz”, w któ-
rych obok tekstów Tristana Tzary publikował manifesty, utwory literackie oraz prace plastyczne 
rodzimych twórców – m.in. Mihaila S. Petrova, Dragana Sremeca – i oczywiście własne. 

Predrag Todorović odnotowuje cztery publiczne występy „wędrownej czety” jugo-dadaistów 
zorganizowane w 1922 roku przez Aleksicia, kolejno w Nowym Sadzie w jazzowym klubie Ameri-
ken Bar, w Osijeku w kinie Rojal, w miejscowości Vinkovci w hotelu Slavonija i na koniec w kinie 
Korzo w Suboticy. Autorskie plakaty reklamujące te multimedialne wydarzenia zapowiadały: pre-
zentacje manifestów Micicia, Antonina Artauda oraz innych wywrotowych tekstów literackich, 
wystawy dadaistycznych rzeźb, „skulpopiktur” Aleksicia, obrazów i rysunków Mihaila S. Petrova, 
a także reprodukcji Raoula Hausmanna, Francisa Picabii, László Moholya-Nagya i Hansa Arpa 
oraz pokazy „sztuki mechanicznej”. Twórcy zapowiadali ponadto odpowiednią oprawę muzyczną, 
czyli „architekturę dźwięków”, i inne wrażenia zmysłowe – np. „koncert zapachów”. Przeznacze-
niem tych obrazoburczych spektakli i performansów, zdecydowanie wykraczających poza uznane 
ramy sztuki i obyczaju, była dadaizacja prowincjonalnej kultury mieszczańskiej – zdemaskowanie 
jej ograniczeń i zakłamania, przewartościowanie estetycznych konwencji hołdujących prostej za-
sadzie dekoracyjności i pozbawionych ideowej nośności, a wreszcie rozbicie skostniałego języka 
sztuki. Orężem rewolty czyniono zabawę, będącą nowym sposobem bycia w mieście.
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Dzięki owemu artystycznemu nomadyzmowi – niekiedy połączonemu z tzw. turystyką re-
wolucyjną przedstawicieli europejskiej awangardy (celem tych wypraw było propagowanie 
i transfer idei politycznych za pośrednictwem postulatów oraz akcji twórczych)32 – sztuka, a do-
kładniej rzecz ujmując: postępowa praktyka artystyczna, w niespotykany dotąd sposób brała 
w posiadanie jugosłowiańskie miasta, które w warunkach intensywnych zmian politycznych, 
ekonomicznych i społecznych stały przed koniecznością przyswojenia nowego modelu rozwoju 
urbanistycznego. 

Nietrudno dostrzec, że mapa awangardowych poszukiwań na obszarze jugosłowiańskim 
objęła początkowo przede wszystkim te terytoria, które w nieodległej przeszłości pozostawały 
w obrębie oddziaływań austrowęgierskich oraz gdzie procesy modernizacyjne były znacznie 
bardziej zaawansowane niż w poosmańskiej części Półwyspu Bałkańskiego i – co niezmiernie 
istotne – odzwierciedlały logikę zachodnioeuropejskiego rozwoju cywilizacyjnego. Wielu twór-
ców tam działających kształciło się w Paryżu (Ljubomir Micić, Branko Ve Poljanski, Boško To-
kin, Marko Ristić) i pozostawało w łączności z tamtejszymi kręgami kulturalnymi. O ile więc 
w rejonach podlegających długotrwałemu procesowi okcydentalizacji rodzimy ruch awangar-
dowy mógł nosić znamiona kontestacji zastanego porządku kulturowego i szukać porozumienia 
z postępową Europą, o tyle w ośrodkach jeszcze niedawno należących do imperium osmańskie-
go, pozbawionych rozwojowego kontinuum nowoczesnej kultury artystycznej awangarda mo-
gła się wydawać odbiorcom czczą prowokacją, ekscesem pozbawionym lokalnych uzasadnień 
i układów odniesienia.

Sztuka jako egzorcyzm

Wyrosły z zachodnioeuropejskiego doświadczenia miejskości, oparty na 
nowoczesnych kodach artystycznych awangardyzm bez wątpienia sprzyjał ukonstytuowaniu 
się osobnej płaszczyzny komunikacji z kręgami nowoczesnej kultury europejskiej oraz transferu 
idei w tym transnarodowym środowisku twórczym. Jednak jugosłowiańscy autorzy, zdając sobie 
sprawę z własnej kulturowej odrębności, poszukiwali takich koncepcji adaptacyjnych, które po-
mogłyby „znaturalizować” ruch awangardowy w rodzimym kontekście. Kluczem stała się w tym 
wypadku bałkańskość w swojej odmienności i egzotyzmie podszytym orientalnością i ruralno-
ścią, osadzoną w spetryfikowanych, archaicznych formach tubylczej kultury. Owo doświadczenie 
mogło się wydać atrakcyjną propozycją dla europejskiej awangardy zafascynowanej Innością, po-
strzeganą przez pryzmat antropologicznie definiowanej pierwotności. Ona bowiem, jak pokazały 
chociażby dokonania kubistów i surrealistów, okazała się niezwykle plastyczna i podatna na arty-
styczne transpozycje oraz – co akcentuje James Clifford – na redystrybucję podstawowych katego-
rii, takich jak sztuka, piękno, kultura, obciążonych wartościowaniem33. 

Szczególną rolę we wprowadzeniu bałkańskości w obszar awangardowych zainteresowań 
odegrał zenityzm. Eksperymentalna, innowacyjna formuła sztuki forsowana przez jugosło-
wiańskich artystów, dla których inicjacyjnym przeżyciem była Wielka Wojna, równocześnie 
skrywała i odsłaniała osobliwy, decywilizacyjny impuls, płynący z fascynacji (własną) bałkań-
skością, a w tle – jak sądzę – także ze świadomości dysonansu między cywilizacyjnym rozwojem 
Zachodu a zapóźnieniem ziem jugosłowiańskich. Ekstatyczną apologią Bałkanów stały się za-
inspirowana Nietzscheańskim nadczłowiekiem figura barbarogeniusza oraz postulat bałkani-
zacji Europy. Sformułowane jeszcze w latach 20. w programowych tekstach i zenitystycznych 
(anty)poematach Micicia i jego współpracowników, ucieleśniały irracjonalistyczną ideę anty-
europejskiej rewolucji. „Niech Bałkany ogarną wszystko to, co wy nazywacie Europą” – domagał 
się poeta w utworze o symptomatycznie brzmiącym tytule Aeroplan bez motora. Antieuropejska 
poema (Aeroplan bez silnika. Poemat antyeuropejski)34. 

Potrzeba gruntownej transformacji kultury zaowocowała pod piórem Micicia projektem 
radykalnej rewolty ducha wymierzonej w zdegenerowaną cywilizację „tak zwanego europej-
skiego kontynentu”35. W publikacji Manifest varvarima duha i misli na svim kontinetima opo-
zycją Europy stała się cywilizacyjnie młodsza, nieujarzmiona, pierwotna bałkańskość – praw-
dziwie awangardowa siła wiodąca ku realnej i dogłębnej zmianie36. Tym samym zenitystyczna 
filozofia skoncentrowana wokół ahistorycznej figury barbarogeniusza stanowiła odpowiedź na 
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diagnozę Hansa Arpa, który wyrokował: „Dada jest, jak natura, bez sensu. Dada jest za naturą 
i przeciw sztuce”37. Trybalny, witalistyczny egzystencjalizm i kosmiczna energia uosobione przez 
barbarogeniusza zdawały się doskonale współbrzmieć z krytyczną świadomością i rewolucyj-
ną orientacją ruchu awangardowego, z charakterystycznym dlań sposobem przeżywania świa-
ta – i jako takie miały w projekcie 
zenitystów stanowić akt zerwania 
nie tylko ze skompromitowaną kul-
turą zachodnioeuropejską, ufun-
dowaną na mieszczańskim etosie, 
ale także z jej humanistycznym 
dziedzictwem. Z punktu widzenia 
zenitystów były one jedynie funk-
cją czy też maską systemu represji, 
jakim – zgodnie z diagnozą Freuda 
– okazywała się cywilizacja. Siłą na-
pędową demiurgicznego działania 
poety-rebelianta, orędownika ze-
nitystycznej ewangelii i (dyplomo-
wanego) filozofa była niezgoda na „kulturowe niewolnictwo, kulturową tyranię i ludożerstwo” 
zachodniej Europy, którą nazywał „zaśmiardniętym rekinem, skrzeczącą starą hieną”38, innym 
razem znów „nadmuchaną żabą”39 i której wieścił rychłą śmierć. 

Wyznawcom idei barbarogeniusza chodziło o ustanowienie nowego początku, punktu zero 
twórczych poszukiwań. Pod tym względem realizowali oni awangardowy paradygmat rewolu-
cyjności, a także mogli w zdecydowanie bardziej swojskiej aurze celebrować swój „regeneracyjny 
rytuał nieporządku” (określenie Jamesa Clifforda)40. Oparte na prymitywistycznej fantazji zeni-
tyzm i zenitosofia oznaczały sprzeciw wobec rozmaitych, narzucanych odgórnie ekonomii nowo-
czesności, maskujących rzeczywisty regres człowieka. Powrót do przedcywilizacyjnych źródeł, do 
kosmicznego „przedczasu” był w istocie rzeczy postulatem emancypacji à rebours, emancypacji 
poprzez regresję. Zenityści wzorem europejskich kolegów odkrywali kreacyjny potencjał chaosu. 
W manifeście berlińskiego dadaizmu Richard Huelsenbeck diagnozował: „gigantyczny rozgar-
diasz życia rozpala nerwy prawdziwego dadaisty”41 – w tej sytuacji rewolucja społeczna zdawała 
się najbardziej realną obietnicą nowej antropologii, prawdziwym zaczynem nowego humanizmu. 
Barbarzyńskość stojąca w kontrze do oświeceniowego ideału porządku cywilizacyjnego, niejako 
na przekór logice nowoczesności – logice racjonalizmu, postępu i oświeconego dojrzewania społe-
czeństw – pod piórem Micicia stawała się obietnicą duchowego wyzwolenia. 

Dobry przykład tej postawy stanowi będący deklaracją światopoglądową wiersz Micicia Bim 
bam bom, opublikowany w 1926 roku w zbiorze o znamiennym tytule Antyeuropa. Nośnikiem 
programowo krytycznej postawy wobec zachodniej Europy staje się dla autora krytyka miasta. 
Kapitalistyczna, burżuazyjna metropolia, przez którą pędzą „wściekłe maszyny na gumowych 
skrzydłach”, ugodzona „śmiercionośnym prądem elektrorewolucji”, jest tu fabryką-piekłem, lu-
dożerczym molochem, zapowiedzią przewrotu. Twórca stawia znak równości między zenitystą, 
pieszym, poetą i proletariuszem. Niechętny stosunek do miasta jest w tym utworze efektem lewi-
cowego ukąszenia, echem idei rewolucji proletariackiej, adaptacją antykapitalistycznych postu-
latów do warunków przyspieszonej industrializacji i towarzyszących jej – siłą rzeczy dość jeszcze 
powierzchownych – społecznych i mentalnych przeobrażeń peryferyjnych obszarów Europy. 

Z czasem Micić radykalizuje się w swoich profetycznych wizjach bałkanizacyjnych. W wy-
danej w 1938 roku w Paryżu książce Barbarogénie le Décivilisateur (Barbarogeniusz decywili-
zator) radosny zapał artysty-buntownika przekształca się w anarchistyczny radykalizm, a sam 
autor w trybuna bałkańskiego mesjanizmu, głoszącego „sny o geniuszu własnej rasy”42. Niebez-
pieczeństwo tych konstrukcji dostrzegł Radomir Konstantinović, który twierdził, że ideologia 
barbarogeniusza w tekstach Micicia, coraz silniej oscylująca w kierunku serbskiego nacjonali-
zmu, i pochwała wyniesionej do rangi totemu serbskości (czego spektakularny przykład stanowi 
Manifest srbijanstva) nie są tylko dadaistyczną klaunadą, niewinnym ekscesem, poetycką eg-
zaltacją czy poszukiwaniem oryginalnej formuły dla niezależności twórczej i indywidualizmu43. 
Owszem, może się tak wydawać, jeśli pobłażliwie uznamy, że oddziaływanie zenistystycznej 

W wymiarze idei międzywojenne 
losy jugosłowiańskiej awangardy 
unaoczniają działanie mitu 
bałkańskości, okazującego się 
pułapką dla myśli postępowej. 
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utopii źródła, u której podłoża leży zmitologizowana wizja Bałkanów, ogranicza się do obsza-
ru sztuki i literatury. Jednak sama koncepcja awangardyzmu znosiła podział na sztukę i życie, 
intencją Micicia nie był zaś wyłącznie artystyczny dreszcz, wywołany akcją-prowokacją wy-
mierzoną w autorytety. Nawet jeśli przyjmiemy, że przekładalność idei barbarogeniusza na ów-
czesną rzeczywistość społeczną czy polityczną Jugosławii z góry była skazana na porażkę, to 
trudno nie dostrzec w tym symptomów szerszych zjawisk zachodzących w lokalnej, i nie tylko 
lokalnej, kulturze w przededniu drugiej wojny światowej. W poetyckich wizjach Micicia, w wy-
miarze filozoficznym wspartych na autorskiej interpretacji nietzscheanizmu i jego artystycznej 
transpozycji, słyszymy silny pogłos ideologii rasy. Odcisnęła ona swoje piętno również na ów-
czesnych antropologicznych i etnopsychologicznych koncepcjach Bałkanów; ich najbardziej 
osobliwą naukową wykładnię proponuje monumentalne dzieło Vladimira Dvornikovicia Karak-
terologija Jugoslovena (Charakterologia Jugosłowian, 1937).

Wnikliwy namysł nad etycznym aspektem projektu Micicia ujawnia leżący u jego podstaw 
paradoks. W istocie rzeczy barbarogeniusz-decywilizator jest bowiem konstrukcją zurbanizo-
wanego rozumu, płodem zakorzenionych w doświadczeniu miasta wyobraźni i wrażliwości, któ-
re jednocześnie sam usiłuje zanegować, buntując się przeciwko reżimom narzucanym przez nie 
zarówno w sferze sztuki, jak i w wymiarze społecznej kondycji człowieka. Będąc lokalną odmia-
ną – jak pisze Konstantinović – „europejsko-antyeuropejskiej postawy” dadaizmu44, okazuje się 
figurą samokolonizacji – lustrzanym odbiciem europocentryzmu, który barbarzyństwo lokuje 
poza granicami europejskiego świata lub na jego peryferiach. 

***

Podobnie jak w innych krajach, także w Jugosławii tendencje awangardowe z jednej strony ule-
gają uklasycznieniu i zostają włączone w obręb dominujących i/lub indywidualnych poetyk, 
przeobrażają i wzbogacają języki sztuki, z drugiej zaś podlegają ideologizacji i upolityczniają 
się, bezpowrotnie przekraczając granice kreacji artystycznej. W wymiarze idei międzywojen-
ne losy jugosłowiańskiej awangardy unaoczniają działanie mitu bałkańskości, okazującego 
się pułapką dla myśli postępowej. Awangardowy impuls, który miał być pasażem między prze-
szłością a nowoczesnością, w przypadku czołowej formacji awangardowej na gruncie połu-
dniowosłowiańskim, jaką był zenityzm, ostatecznie zatacza krąg. Europeizacja bałkańskiej 
kultury – oznaczająca modernizację, progres, urbanizację i będąca siłą napędową artystycz-
nej rewolty – rychło przeradza się w decywilizacyjny projekt bałkanizacji Europy.
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Weronika Parfianowicz

Dwie wycieczki na 
pływalnię. O innych mapach 
miast awangardowych

W roku 1929 związany z najsłynniejszym awangardo-
wym ugrupowaniem międzywojennej Czechosłowacji 
– Devětsilem – architekt, Bohuslav Fuchs1, wygrał kon-
kurs na projekt łaźni miejskich ogłoszony przez magi-

strat głównego miasta Moraw, Brna. Na jednym ze zdjęć z lat 30. prosta, funkcjonalistyczna 
bryła z dużą ilością przeszkleń (nie widać charakterystycznych dla tego budownictwa detali 
w postaci okrągłych okien nawiązujących do okrętowych bulajów, widocznych od frontu) prze-
gląda się w tafli odkrytego basenu i w tej grze lustrzanych odbić znajduje swoje dopełnienie. 

Jeżeli, jak zauważa Josef Vojvodík, „rzucające się w oczy preferowanie nautycznej metafo-
ryki” charakterystyczne dla czeskich artystów miało „bardziej uniwersalne znaczenie, związa-
ne z samym fenomenem i koncepcją nowoczesności, awangardowości i artystyczno-estetyczną 
konstrukcją rzeczywistości nowoczesnego świata”2, być może właśnie w przestrzeni miejskich 
basenów, łaźni i kąpielisk, a także w ich artystycznych reprezentacjach znajdowały najpełniej-
szy wyraz różne pragnienia, tęsknoty, wyobrażenia i konflikty wpisane w awangardowy projekt 
radykalnej przebudowy życia codziennego?

„Metaforyka pływania po morzach do egzotycznych krain, motywy statków, sterników, ma-
rynarzy, kotwic i portów”, które Vojvodík uznaje za znak rozpoznawczy „czeskiej poetystycznej 
awangardy lat 20. XX wieku”3, były oczywiście rozpowszechnione również wśród innych euro-
pejskich ugrupowań awangardowych. Być może jednak na ziemiach czeskich, które – jak po-
wszechnie wiadomo – nad morzem leżą jedynie w słynnych wersach Szekspira tudzież w po-
emacie Ingeborg Bachmann, tęsknota za morskimi podróżami i transponowanie ich atrybutów 
w przestrzeń życia codziennego nabierało głębszych znaczeń?4 

Przedmiotem mojego zainteresowania nie będzie jednak wyimaginowane, fantazmatyczne 
morze stymulujące awangardową wyobraźnię, lecz instytucje i przestrzenie istniejące w rzeczy-
wistości nowoczesnego miasta, w których awangardyści lokowali najważniejsze dla tej nowo-
czesności doświadczenia, jakie sami współtworzyli i upamiętniali, i w których ich nautyczno- 
-marynistyczne tęsknoty znajdowały ujście. Przez pryzmat tych miejsc postaram się uchwycić 
również dokonujące się w ciągu dziesięcioleci przemiany w postrzeganiu i wartościowaniu miej-
skich przestrzeni przez kolejne generacje twórców awangardowych.
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Wycieczka pierwsza 

„Nowe, nieogarnione i pełne blasku piękno świata jest córką aktualnego 
życia […]; wyszło na ulice, żyje w architekturze miast, w odświeżającej zieleni parków, w ruchu 
portów i w rozżarzonym sercu przemysłu, który zaspokaja nasze podstawowe potrzeby – tu właś- 
nie znalazło ono swój dom” – napisał Karel Teige, współzałożyciel grupy artystycznej Devětsil, 
w uznawanym za manifest czechosłowackiej awangardy tekście Poetyzm5. Stolica Czechosłowa-
cji stała się pierwszym obszarem poszukiwania „nowego piękna świata” dla członków założone-
go w 1920 roku związku, skupiającego artystów reprezentujących większość dziedzin: grafików, 
malarzy, architektów, poetów, ludzi teatru i fotografików; wkrótce dołączyło do niej Brno, gdzie 
w grudniu 1923 roku powstała „filia” ugrupowania6. Zgromadzone na słynnej wystawie zorga-
nizowanej przez Devětsil w tym samym roku – zatytułowanej Bazar moderního uměni (Bazar 
sztuki współczesnej) – rekwizyty takie jak fryzjerskie manekiny czy mechanizmy łożysk kulko-
wych oraz sam jej tytuł wskazywały, że w poszukiwaniu „pełnego blasku piękna świata” artyści 
chętnie wyruszali poza śródmieścia wielkich miast, eksplorowali też ich peryferia, a inspiracje 
czerpali z życia codziennego i ludycznych rozrywek. W tym pełnym optymizmu i eksperymen-
tów okresie Karel Teige stawiał awangardystom za cel przekształcenie przestrzeni metropolii 
nowoczesnej i kapitalistycznej w utopijne magic city7:

Jest zadaniem sztuki współczesnej, zadaniem poetyzmu wybudować spek-
takularny lunapark. Zorganizować w centrum nowoczesnej metropolii, mia-
sta pracy i produkcji, widowiskowe centrum rozrywki, cudowne magic city. 
Magic city poetyzmu, które różniłoby się od podobnych przedsięwzięć sta-
rego świata właśnie swoim nowym duchem8.

Awangardyści szybko dostrzegli, że przestrzeniami szczególnie predysponowanymi do 
tego, by odegrać rolę „spektakularnego lunaparku”, mogły stać się areały sportowe. W tym sa-
mym czasie z podobnych założeń wychodziły też oficjalne instytucje państwowe: w latach 20. 
zaczęto przy powstających salach gimnastycznych projektować sale kinowe, teatralne, baseny 
i restauracje9. Trzeba przy tym mocno podkreślić, że sama infrastruktura sportowa nie była 
w przestrzeni miast Czechosłowacji niczym nowym – sportowe praktyki i związane z nimi in-
stytucje w rodzaju ruchu sokolskiego stanowiły tradycje głęboko zakorzenione w czeskim ży-
ciu społecznym już od lat 70. XIX wieku10. Angażując się w projektowanie obiektów sportowych 
i propagowanie aktywności fizycznych, awangardowi artyści raczej kontynuowali więc tradycje 
kultury czeskiej, niż wprowadzali do nich rewolucyjne zmiany; zarazem dostrzegali też poten-
cjał dla realizacji swoich śmiałych wizji, jaki otwierał się wraz z państwowymi konkursami na 
projekty uzdrowisk, łaźni czy hal sportowych. Ze względów ideowych bliższe jednak niż Sokol 
reprezentujący oficjalną ideologię państwową były im powstające od przełomu wieku XIX i XX 
robotnicze kluby sportowe (Dělnické Tělocvičné Jednoty). Na wzór sokolskich zlotów, ale też 
z odwołaniem do sowieckich widowisk sportowych ich członkowie zorganizowali w 1921 roku na 
prowizorycznym stadionie na praskich Maninach własną spartakiadę. W organizację kolejnej, 
zaplanowanej na rok 1928, zaangażował się awangardowy architekt, Jaromír Krejcar, projektu-
jąc abstrakcyjne w formie dekoracje i konstrukcje, które uświetnić miały stadion. Wydarzenie 
jednak nie doszło do skutku – władze Czechosłowacji wydały zakaz organizacji z obawy przed 
antypaństwowym wydźwiękiem imprezy animowanej przez środowiska sympatyzujące z komu-
nistami11. Rewolucyjny potencjał sportu, tak niewygodny dla władzy, oraz plebejsko-robotniczy 
rodowód wielu sportowych praktyk były zarazem tym, co szczególnie inspirowało awangardo-
wych twórców. Zaprzyjaźniony z Jaroslavem Seifertem poeta i publicysta, František Němec, 
opiewał w swoich wierszach mecze święcącego wówczas sukcesy klubu – chluby dzielnicy ro-
botniczej, z której sam się wywodził – Viktorii Žižkov12, a związany z awangardą pisarz, Vladimír 
Vančura, poświęcił piłce nożnej opowiadanie F. C. Ball, w którym sport ten „burzy zwietrzałe 
konwencje społeczne starego świata”13.

Spośród wielu praktyk sportowych, tak popularnych w czeskim społeczeństwie, instytucją 
nowoczesnego sportu i wolnego czasu, która stanowić mogła dla awangardystów szczególnie 
wyrazisty zbiornik (nomen omen) znaczeń, były baseny. Ogniskowały one w sobie szereg sensów, 
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wartości i skojarzeń bardzo ważnych w awangardowej wyobraźni i w projektach rewolucji życia 
społecznego. Baseny – zwłaszcza pływalnie miejskie – łączyły w sobie wiele sprzeczności, które 
pogodzić chcieli awangardowi architekci: były instytucjami egalitarnymi i dostępnymi szerokiej 
publiczności, a jednocześnie umożliwiały uprawianie sportu i wypoczynek w otoczeniu nie tylko 
higienicznym, ale i estetycznym. Samo pływanie jako praktyka sportowa wpisywało się z kolei 
w awangardowy projekt nowoczesnej cielesności. Co ważne, ów potencjał egalitarystyczny i in-
tegrujący stanowił zaletę pływalni 
nie tylko w oczach awangardystów. 
Jak wskazuje Rostislav Švácha, 
„pobyt ludzi nad wodą, amator-
skie uprawianie sportów wodnych 
na torach basenu albo gra w piłkę 
w pobliżu jego pomostu spełniały 
ówczesny ideał demokratycznego 
stylu życia. Wszyscy będziemy rów-
ni, kiedy rozbierzemy się z ubrań 
będących znakiem naszego statu-
su, a podczas pływania i siedzenia 
na trawnikach odrzucimy maski 
naszego społecznego wywyższania 
się”14.

Dla międzywojennej Czecho-
słowacji charakterystyczna stała 
się więc budowa tanich, drewnia-
nych pływalni i kąpielisk nad sta-
wami i rzekami15. Awangardowi 
architekci chętnie zaś włączali 
się w projektowanie takich prze-
strzeni. Obok infrastruktury two-
rzonej w miejscowościach uzdro-
wiskowych (do najsłynniejszych 
realizacji należały termalne kąpie-
lisko Zelená Žaba autorstwa Fuch-
sa oraz sanatorium Machnáč16 pro-
jektu Krejcara, oba w położonych 
na Słowacji Trenczyńskich Ciepli-
cach) starali się też projektować obiekty, które dostępne miały być jak najszerszej publiczności. 
Z tego właśnie względu Bohuslav Fuchs wziął udział we wspomnianym na początku konkursie 
na projekt miejskich łaźni w fabrycznej, robotniczej dzielnicy Brna – na Zábrdovicach:

Łaźnie na Zábrdovicach, które sam Fuchs określał mianem „ludowych” albo 
„masowych”, miały przynieść natychmiastowe korzyści wszystkim. W swo-
im projekcie architekt chciał osiągnąć „prostotę i przejrzystość komunika-
cyjną, szybką orientację, wystarczająco szerokie przejścia i odpowiedniej 
wielkości przestrzenie, możliwość kontroli”. Fuchs był przy tym przekona-
ny, że „budynek ludowy” musi być „awangardowy i technicznie wyrazisty”. 
Ponieważ zaś zdawał sobie sprawę, że łaźnie w robotniczej dzielnicy będą 
stawiać czoła wielkiej liczbie gości i ciągłemu zużyciu, kładł nacisk na solid-
ną konstrukcję i wytrzymałe materiały17.

Samo korzystanie z basenów wpisywało się w postulowany przez awangardę wzór nowo-
czesnej cielesności ukształtowanej fizyczną aktywnością, dążącej do ideału demokratycznego 
(symboliczne zatarcie różnic klasowych, o którym pisał Švácha) i wydobywającej genderową 
ambiwalencję: z jednej strony pływanie odsłaniało ciało i podkreślało jego różnice, z drugiej jed-
nak kostiumy kąpielowe i czepki unifikowały pływaków i pływaczki, ujawniały androgyniczny 

Baseny – zwłaszcza pływalnie 
miejskie – łączyły w sobie wiele 
sprzeczności, które pogodzić 
chcieli awangardowi architekci: 
były instytucjami egalitarnymi 
i dostępnymi szerokiej publiczności, 
a jednocześnie umożliwiały 
uprawianie sportu i wypoczynek 
w otoczeniu nie tylko higienicznym, 
ale i estetycznym. Samo pływanie 
jako praktyka sportowa wpisywało 
się z kolei w awangardowy projekt 
nowoczesnej cielesności.



52Weronika Parfanowiiz

potencjał ich ciał i umowność wszystkich klasyfikacji. Baseny odegrać też mogły szczególną rolę 
w kształtowaniu ideału nowej, „cywilizowanej kobiety”, która „dba o swoje ciało według zasad 
nowoczesnej higieny. Sport i automobilizm stają się jednymi z symboli świadczących o umiejęt-
ności kobiety w dostosowywaniu się do swojej nowej roli, w byciu siłą demokratyczną; symboli 
tego, że może sobie zasłużyć na bycie traktowaną na równi z mężczyznami”18.

Baseny odsłaniały jednak również wiele napięć i paradoksów związanych z wielkomiejską 
rzeczywistością i doświadczeniem samej nowoczesności. Na przełomie lat 20. i 30. w praskiej 
dzielnicy luksusowych willi i rozwijającego się przemysłu filmowego – na Barrandovie – powstał 
kompleks sportowo-wypoczynkowy, w skład którego wchodziły usytuowana malowniczo na 
stromym, skalistym zboczu nadwełtawskiej skarpy restauracja Barrandovské Terasy, zaprojek-
towana przez filmowca, autora niemych filmów i architekta, Maxa Urbana, oraz położone poni-
żej baseny należące do czeskiego klubu pływackiego, autorstwa sympatyzującego z lewicą archi-
tekta, Václava Kolátora, specjalizującego się w projektach pływalni i kąpielisk19. Na zdjęciach 
z lotu ptaka (ale też z kawiarnianych tarasów) widoczne jest sąsiedztwo basenów i płynącej obok 
rzeki, które dawało efekt gry lustrzanych odbić, zacierania granic między naturalnym żywio-
łem i wytworem człowieka. Co więcej, wykorzystanie naturalnej rzeźby terenu i kontrast między 
dzikimi i surowym otoczeniem a elegancką, ale także kruchą infrastrukturą musiały wzmagać 
doświadczenie niezwykłości i spektakularności całego założenia. Pociągającą aurę musiała też 
nadawać temu miejscu legenda rodzącego się właśnie przemysłu filmowego – niedaleko Tera-
sów powstawała wówczas wytwórnia filmów, którą projektował również Max Urban, w sąsiedz-
twie budowano modernistyczne wille należące do gwiazd kina i bogatych przemysłowców.

Kolaż nr 169 autorstwa Karela Teigego przedstawia charakterystyczną skocznię basenu na 
Barrandovie. Z górnej platformy skacze pływak uchwycony w trzech fazach lotu. Na umiesz-
czonej niżej trampolinie widnieje tors nagiej kobiety. Wyraźne aluzje erotyczne (falliczna for-
ma skoczni, mężczyzna rzucający się głową w dół, w kierunku obnażonej kobiety) są cokolwiek 
niepokojące (kadłubowa sylwetka kobiety, jej wyeksponowane piersi i niewidoczna, odwrócona 
twarz), a dwuznaczna aura towarzysząca temu obrazowi pozwala zadać pytanie o ambiwalencję 
wpisaną w samą przestrzeń basenów i pływalni. 

Już sama ich architektura: krucha, pawilonowa, pełna przeszkleń i gier odbić lustrzanych 
między powierzchnią wody i taflą szyb okiennych, czasem potęgowanych jeszcze sąsiedztwem 
naturalnych zbiorników wodnych – ewokowała poczucie złudności, nietrwałości, nieoznaczo-
ności, niejasności i płynności. Dając namiastkę swobody i oczyszczenia, przestrzeń ta skłaniała 
zarazem do pytania o ich granice. Infrastrukturę nowoczesnych budynków od samego począt-
ku otaczała niejednoznaczna atmosfera. Jeżeli bowiem nautyczna metaforyka międzywojennej 
awangardy odsyłać miała m.in. do doświadczenia rozdarcia ludzkiej tożsamości, a szczególnie 
często przywoływana figura morskiej żeglugi była metaforą nie tylko ludzkiej egzystencji, lecz 
także (a może przede wszystkim) „ludzkiej odwagi, by opuścić właściwy człowiekowi żywioł zie-
mi, stały ląd i wypuścić się w przestrzeń bez pewnej struktury, reguł, w zupełnie inną rzeczywi-
stość”20, to pływanie w basenie – w przestrzeni ograniczonej z każdej strony ścianami wyłożonymi 
kafelkami – stawało się namiastką tej ucieczki, w sposób szczególnie bolesny wydobywającą nie-
możność przekroczenia własnych granic, podkreślającą przymus powtarzania tych samych ru-
chów w rytmie nie wyznaczanym przez otwarty horyzont, lecz liczonym „długościami basenu”. 

To pragnienie przekroczenia własnych ograniczeń i zarazem jego niemożność unaocznia 
jeszcze inny element basenowej infrastruktury, czyli skocznie właśnie. Będące często małymi 
cudami awangardowej architektury, ażurowe konstrukcje służyły praktyce, w której – w więk-
szym jeszcze stopniu niż w samym pływaniu – ujawniało się doświadczenie nowoczesności jako 
sfery „nieograniczonych możliwości”. Skok do wody możemy interpretować jako metonimię lotu, 
a metaforyka awiatyczna była dla awangardystów nieodzownym dopełnieniem imaginarium 
nautycznego. Jak wskazuje Vojvodík, w czeskiej poezji awangardowej figura Ikara odgrywała 
istotną rolę21. Baseny i miejskie pływalnie stały się przestrzenią, w której lot Ikara znajdował 
swoje codzienne, sportowe, pozbawione dramatycznego finału wcielenie, chętnie dokumento-
wane na sportowych fotografiach, jakby właśnie obraz sprawnego ciała ludzkiego uchwyconego 
w krótkiej chwili lotu najlepiej wyrażał nadzieje wiązane z nowoczesnością. Sami awangardyści 
przeczuwali jednak, że nadzieje te mogą okazać się płonne. Jak pisze Vojvodík, „poetystyczna 
żegluga nautyczną przestrzenią wiodła w drugiej połowie lat 30. do «ontologicznego Nigdzie»”22. 
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Również skok odwzorowany na kolażu Teigego interpretować możemy jako gest triumfu niezwy-
kle efemerycznego i ulotnego, wiążący się z utratą kontroli i pociągający za sobą nieuchronne 
rozczarowanie w chwili ponownego zetknięcia z ziemią.

Architektoniczne realizacje w rodzaju kąpielisk miejskich i uzdrowisk odsłaniają również 
jeszcze jeden ważny konflikt, z jakimi mierzyć się musieli awangardowi twórcy. Chociaż bowiem 
postulat zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych i poprawę warunków życia 
obywateli – szczególnie warstw robotniczych – zajmował istotne miejsce w praktyce awangardo-
wych architektów, ich sztandarowymi dziełami stały się w powszechnej świadomości nie tyle 
nawet te rekreacyjno-sportowe kompleksy, ile przede wszystkim nowoczesne, ekskluzywne wil-
le projektowane dla przedstawicieli świata filmu czy bogatych przedsiębiorców w prestiżowych 
dzielnicach takich jak Barrandov czy Baba w Pradze23. 

Napięcie między rolą, jaką odegrać miała architektura w awangardowym projekcie rewo-
lucji społecznej, a rzeczywistością, w której jej twórcy byli wciąż podporządkowani wymogom 
państwowego mecenatu bądź prywatnych inwestorów (i ograniczeni ich oczekiwaniami), sta-
ło się szczególnie wyraźne na początku lat 30., kiedy do Czechosłowacji dotarły skutki wielkie-
go kryzysu. Wzrost bezrobocia i pauperyzacja robotników zbiegły się w czasie z radykalizacją 
awangardowych ugrupowań. Okazało się, że nie tylko marzenia o magic city, o widowiskowych 
centrach rozrywki i spektakularnych lunaparkach nie przystają do tej rzeczywistości, lecz tak-
że projektowanie budynków użyteczności publicznej: domów studenckich, szkół, urzędów, pu-
blicznych łaźni nie wystarczy, by rozwiązać nawarstwiające się problemy społeczne; że potrzeb-
ne są bardziej zasadnicze interwencje w przestrzeń nowoczesnego miasta. Rozwiązany w roku 
1930 Devětsil został zastąpiony stowarzyszeniem Levá Fronta o wyraźnie lewicowej orientacji, 
w którym już w tym samym roku powstała sekcja architektoniczna. Wtedy też opublikowana 
została obszerna książka Karela Teigego Nejmenší byt (Mieszkanie najmniejsze). To monumen-
talne dzieło o objętości ponad 300 stron, napisane naukowym stylem i posiłkujące się liczny-
mi – jak powiedzielibyśmy współcześnie – „infografikami”, różni się od jego manifestów z lat 
20. Nejmenší byt stał się symbolem zwrotu w stronę poszukiwania rozwiązań dla ówczesnych 
problemów socjalnych, wśród których kwestie mieszkaniowe jawiły się jako szczególnie palące 
(a zarazem, w ujęciu Teigego, stanowiły klucz do głębokiej reformy całego porządku społeczne-
go i zasadniczych przekształceń w sferze życia codziennego, instytucji rodziny, międzyludzkich 
relacji czy kwestii ekonomicznych). 

Charakterystyczny dla tego etapu jest zwrot – zarówno artystów, jak i architektów – w kie-
runku teorii, praktyki naukowej i dydaktycznej. Jednym z najsłynniejszych przykładów tych 
działań był cykl kolaży Socjologiczny fragment mieszkania (Sociologický fragment bydlení) 
Jiříego Krohy, architekta związanego z Levą Frontą, stworzony w latach 1930–1932, który po-
wstał w ramach prowadzonego przez niego seminarium z socjologii architektury. Zwrot w stronę 
teorii mógł mieć również charakter manifestu: inny znany twórca, Ladisláv Žák, zrezygnował 
z praktyki architektonicznej na znak protestu przeciwko realiom, w których awangardowi archi-
tekci, zamiast pracować nad koncepcjami taniego, dostępnego budownictwa wielorodzinnego, 
zarabiają na życie, projektując wille bogatym przemysłowcom. Sam poświęcił się pracom teo-
retycznym dotyczącym m.in. wnętrz mieszkaniowych i sposobów ich taniego, funkcjonalnego 
i estetycznego urządzenia oraz relacji człowieka i jego architektury z przyrodą i krajobrazem na-
turalnym24. 

Wycieczka druga

Na obrazie Błękitny basen (Modrý bazén / Lázně / Modré lázné, 1946) Karela Součka, okreś- 
lanym jako jeden „z najradykalniejszych czeskich obrazów połowy lat 40.”25, widzimy wnętrze miej-
skiego basenu, będące jak gdyby negatywem przejrzystych, wypełnionych światłem basenów pro-
jektowanych przez nowoczesnych architektów. Wypełnia je ciemnozielony mrok, kolor wody przy-
wodzi na myśl bardziej bagniste odmęty niż oceaniczną toń, całość zaś sprawia wrażenie raczej 
klaustrofobiczne, co podkreśla jeszcze raster, mogący być odwzorowaniem ceramicznych kafli, 
ale też symbolem krat. Obraz wydobywa opresyjny, niepokojący wymiar sportowych przestrzeni. 
Podkreśla również ambiwalentny status samej wody, niosącej zarówno potencjał oczyszczający, 
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jak i pierwiastki śmierci i rozkładu – przejrzystej i jednocześnie zacierającej kształty. Basen So-
učka jest przestrzenią zamkniętą i tajemniczą, trzeba się mu dłużej przyglądać, aby wyłowić ludz-
kie sylwetki, a relacje łączące sportretowane w tym wnętrzu postaci pozostają zagadkowe. Trudno 
też rozstrzygnąć, czy mroczna, szmaragdowozielona przestrzeń udziela schronienia przedstawio-
nej na pierwszym planie, obejmującej się parze, stapiającej się z ciemnym lustrem wody i kratow-
nicą zielonych kafli, czy raczej stanowi dla niej więzienie.

Karel Souček był jednym z członków stowarzyszenia artystycznego Grupa 42. Nazwa grupy, 
do której należeli oprócz niego artyści reprezentujący różne dziedziny26, powstała w roku 1945 
w nawiązaniu do daty spotkania, które odbyło się 27 listopada 1942 roku i uznane zostało przez 
twórców za założycielskie27. Manifestem tej grupy stał się opublikowany w roku 1940 (a więc kil-
kanaście lat po Poetyzmie Teigego) tekst krytyka i teoretyka sztuki, Jindřicha Chalupeckiego, 
Svět v němž žijeme (Świat, w którym żyjemy). Pisał on:

Rzeczywistością współczesnego malarza i poety jest w gruncie rzeczy mia-
sto: jego ludzie, jego bruki, słupy jego latarń, szyldy jego sklepów, jego domy, 
schody, mieszkania. I tej właśnie rzeczywistości malarz i poeta zapiera się, 
a zapiera się jej, albowiem się jej boi, albowiem jest to świat, w którym żyje, 
a człowiek współczesny boi się tego świata, ponieważ przypomniałby sobie 
w nim o sobie – a on siebie się boi28.

W centrum zainteresowania Grupy 42, podobnie jak Devětsilu, znalazło się więc miasto, do-
świadczane już jednak w inny sposób niż przez klasyczną awangardę. Na zmianę perspektywy 
wpłynąć musiała bez wątpienia m.in. sytuacja polityczna. Grupa zawiązała się w czasie istnienia 
Protektoratu Czech i Moraw, quasi-państwowego organizmu podporządkowanego III Rzeszy. Od-
powiedź na pytanie o to, w jakim stopniu przeżycia wojny i okupacji odbiły się na twórczości Grupy 
42 i ich sposobach doświadczania miejskiej przestrzeni, nie jest jednak oczywista. Rok 1942 zapi-
sał się w czeskiej historii szczególnie tragicznie. Utworzono wtedy w twierdzy Terezín getto, w któ-
rym zamknięto najpierw Żydów czeskich, a stopniowo mieli tam też trafiać Żydzi z państw Europy 
Zachodniej. To także rok zamachu na pełniącego funkcję protektora Reinharda Heydricha i bę-
dących tego konsekwencją masowych prześladowań ludności cywilnej, z likwidacją wsi Lidice na 
czele. Mimo to, jak można sądzić z komentarzy artystów, nazwa Grupy 42 odnosiła się jedynie do 
daty spotkania i nie miała w sobie nieść innych symbolicznych znaczeń czy aluzji29. Nie wchodząc 
tu w rekonstrukcję sporów wokół postaw artystów czeskich w dobie Protektoratu30, można jednak 
przyjąć, że okupacyjna codzienność w jakiejś mierze współkształtowała ich artystyczną wizję rze-
czywistości. Nie można przy tym wykluczyć, że intencją twórców było ukazanie lęków człowieka 
nowoczesnego, o którym pisał Chalupecký, nie tylko jako efektu stanu wyjątkowego, jakim była 
okupacja, ale jako doświadczenia o bardziej uniwersalnym charakterze.

Choć twórcy Grupy 42 wędrowali często szlakami wytyczonymi przez artystów Devětsilu, 
ich miasto nowoczesne różniło się znacznie od magic city lat 20.:

Współczesne miasto nie da się uchwycić za pomocą żadnej z góry wymyślo-
nej formułki. Ta żywa, stale zmieniająca się i rosnąca tkanka, to potworne 
zwierzę, niespokojnie przewracające się w swoich snach i swoim nieznanym 
przeznaczeniu, to Miasto, zrobione z cegieł i betonu, ludzkich ciał i maszyn, 
drutów i szyldów, neonów i deszczy, samotności i nieszczęść, miłości i tłu-
mów, nadziei i załamań, ze wszystkiego, co jest ludzkim losem, i ze wszyst-
kiego, co jest historią i przeszłością – to nowe Miasto jest czymś tak bezgra-
nicznym i bezkształtnym, że nie może zostać zdefiniowane, zanim zrozumie 
je dokonanie artystyczne – a nic innego nie może go zrozumieć niż właśnie 
dokonanie artystyczne31.

W latach 20. Karel Teige postulował wybudowanie spektakularnego lunaparku, który wy-
zwoliłby nowoczesną metropolię z ograniczeń kapitalistycznego reżimu i otworzył na nowe, 
nieoczekiwane, dostępne szerokim masom przeżycia. Dwie dekady później twórcy związani 
z Grupą 42 odwiedzali podupadłe namioty cyrkowe i tory kolarskie nie po to, by stworzyć jakiś 
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nowy projekt przebudowy miejskiej przestrzeni albo życia społecznego, ale raczej by dokumen-
tować i archiwizować różne miejskie doświadczenia, a przede wszystkim by znaleźć dla nich 
wizualny lub – w przypadku związanych z grupą poetów – językowy ekwiwalent i za jego pomocą 
doświadczenia te w pełni wyrazić, „zdefiniować to, co bezgraniczne i bezkształtne”, by posłu-
żyć się sformułowaniem Chalupeckiego. Miasto nowoczesne interesowało ich więc nie tyle jako 
laboratorium rewolucyjnej zmiany społecznej, ile raczej jako obszar introspekcji i refleksji nad 
doświadczeniami jednostki wrzuconej w tę przestrzeń i przez nią współkształtowanej, a przy 
tym – namysłu nad istotą samej nowoczesności32.

Obiekty sportowe sportretowane przez twórców Grupy 42 mogą odsłonić wiele zjawisk i na-
pięć istotnych dla tej wizji nowoczesności. Znamienne wydaje się już to, że baseny, stadiony pił-
karskie i kolarskie tory pojawiające się na ich obrazach nie są monumentalnymi świadectwa-
mi zdobyczy nowoczesnego sportu i architektury ani scenografią spektakularnych wyczynów. 
Czasem nawet trudno rozpoznać w nich obiekty sportowe, tylko tytuły podpowiadają nam, że 
zielona przestrzeń z majaczącą w oddali czechosłowacką flagą to Tor wyścigowy (Kamil Lhoták, 
Zavodiště, 1944), brązowe bryły różnych wysokości to Przeszkody na torze (Lhoták, Překážka na 
dostihové dráze, 1944), a tajemnicze kłębowisko instalacji hydraulicznych, namiotów i innych 
konstrukcji, z których zidentyfikować można bodaj tylko sylwetkę plażowych koszy, to Pływal-
nia (Jan Smetana, Plovárna, 1944). 

Wyobraźnię twórców Grupy 42, podobnie jak awangardystów lat 20., pobudzały te obszary, 
gdzie widowiska sportowe przecinały się z żywiołem plebejskiej rozrywki, np. opisywane już 
mecze robotniczych klubów piłkarskich czy wycieczki na podmiejskie kąpieliska. Sytuowały 
się one blisko wypraw do wesołych miasteczek i cyrków, tworząc aurę miasta jako przestrzeni 
dostarczającej licznych emocji, pełnej egzotycznych zjawisk i niespodzianek pozwalających – 
przynajmniej na chwilę – wyzwolić się z rutyny i zapomnieć o znoju codziennej pracy.

Kontynuując tę tradycję, artyści związani z Grupą 42 nie koncentrowali się jednak na świą-
tecznych, euforycznych chwilach łączących się ze sportowym widowiskiem. Obiekty sportowe 
na ich obrazach to boiska i bieżnie, z których zszedł już ostatni zawodnik, karnawałowa atmosfe-
ra zawodów dawno się ulotniła, gdzie być może skończył się nawet sezon rozgrywek. Nie widzimy 
sportowców ani publiczności, jedynie materialne ślady ich dawnej obecności: jakąś zapomnia-
ną piłkę na stoliku na obrazie Kamila Lhotáka Boisko (Hřiště, 1946) – co znamienne, nie widać 
na nim nawet kawałka murawy, tylko fragment jakiejś ściany, krzesło i stolik – rowery oparte 
o parkan (Lhoták, Na torze kolarskim, Na cyklistické draze, 1945), opustoszałe trybuny stadionu 
Strahov na jednym z obrazów Jana Smetany. Jeżeli pojawiają się jacyś sportowcy, to w bajkowej, 
nierzeczywistej atmosferze, jak na obrazie Triplet i rower na torze wyścigowym (Triplet a kolo 
na závodní dráze, 1941) Lhotáka, gdzie wąsaci rowerzyści w pasiastych trykotach ścigają się na 
niecodziennym, trzyosobowym rowerze, w tle zaś widzimy wzmagające poczucie egzotyki frag-
menty francuskojęzycznych banerów reklamowych, a wszystkiemu przygląda się czarny kocur.

W obrazach przedstawiających rekreacyjne areały skupia się kilka wątków bardzo istotnych 
dla artystycznej wizji Grupy 42. Przede wszystkim obiekty sportowe, ze względu na swoje poło-
żenie – w robotniczych dzielnicach, na obrzeżach miasta – stanowią ważny emblemat obszarów, 
gdzie opisywana przez Chalupeckiego „bezgraniczność” i „bezkształtność” miejskiego organi-
zmu doświadczana jest szczególnie intensywnie, a więc peryferii. Podobna atmosfera towarzy-
szy np. obrazom Jana Smetany Ulica na końcu miasta (Ulice na konci města, 1943) i Karlín III 
(1942), ukazującym te punkty miasta, w których kamieniczna zabudowa nagle urywa się, a per-
spektywa ulicy ginie w nieokreślonym, pustym, szarobłękitnym horyzoncie; solidne kamienice 
mieszczańskie przechodzą płynnie w coraz niższe, prowincjonalne zabudowania i sąsiadują już 
z nimi jakieś baraki, szopy, szklarnie czy coś na kształt silosu. Są to przestrzenie w jakimś pro-
cesie – może budowy i konstrukcji, a może rozpadu i ruiny. Tę przejściowość miejskich peryfe-
rii doskonale oddają też fotografie związanego z grupą Miroslava Háka. Na zdjęciu Z Holešovic 
(1943) widać samotną stację benzynową na tle drewnianego parkanu. Jego deski sięgające pra-
wego krańca fotografii stoją jeszcze, proste i stabilnie umocowane, ale im bliżej lewego krań-
ca, tym bardziej konstrukcja rozpada się, tak że ostatnie części parkanu, na których wyraźne 
są jeszcze fragmenty jakiegoś szyldu, chylą się ku sobie i odsłaniają szczeliny; za płotem – są-
dząc po widocznych na dalszym planie kominach – kryje się jakiś zakład przemysłowy. Podob-
nemu rozpadowi ulega niższe ogrodzenie wzniesione przed parkanem, które w miarę stabilnie 
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dochodzi do stacyjnej budki, by za nią zmienić się w stos rzuconych na siebie, stalowych ele-
mentów. Najbardziej wymowne jest chyba jednak zdjęcia Háka zatytułowane Skraj Pragi (Okraj 
Prahy), przedstawiające tablicę oznaczającą wjazd do miasta, ustawioną na poboczu pustej dro-
gi (po drugiej stronie, w oddaleniu, widać dwie osoby). Przestrzeń znajdująca się przed tablicą, 
stanowiącą wyrazistą, administracyjną informację wynaczającą granicę dwóch rzeczywistości, 
niczym nie różni się od tej, która otwiera się za znakiem. Nie ma żadnej wyraźnej granicy między 
obszarem, gdzie wedle administracji zaczyna się miasto stołeczne, a tym, który już do niego nie 
należy. Jest tam taka sama pustka, poprzecinana słupami trakcji elektrycznych i przytłoczona 
ogromem nieba. Podobnie rzecz się ma z obiektami sportowymi i rozrywkowymi: tory wyścigo-
we i namioty cyrkowe na obrazach Lhotáka (Na torze kolarskim, 1945; Cyrk, Cirkus, 1944) czy 
Smetany (Peryferie, Periferie, 1943) pojawiają się w sąsiedztwie drewnianych bud, parkanów, 
starych szyldów reklamowych; są wykonane z podobnie nietrwałych materiałów i podobnie sta-
nowią nieodłączny element peryferyjnego krajobrazu.

Spośród twórców Grupy 42 najwięcej uwagi sportowym obiektom poświęcał właśnie Kamil 
Lhoták, którego szczególnie fascynowały różne, często związane ze sportem pojazdy i maszy-
ny: rowery, balony, automobile, szybowce, latawce, motocykle. Te wytwory epoki wynalazków 
w latach 40. XX wieku jawią się już jako pokryte patyną i wywołujące tęsknotę za (wcale nie tak 
odległymi) czasami, kiedy budziły ogromne emocje, zachwyt i nadzieje. Na obrazach Lhotáka 
są zarazem spowszedniałe i cudowne, co przypomina nam, że również stosunek klasycznej cze-
skiej awangardy lat 20. do wytworów techniki podszyty był bardziej poczuciem cudowności niż 
racjonalnego podziwu. Badacze podkreślają, że dla młodego Teigego źródłem zachwytu były 
raczej wizje stworzone w literaturze Jules’a Verne’a niż współczesne czeskiemu artyście wyna-
lazki, i to Vernowskie imaginarium zdaje się też eksploatować Kamil Lhoták33, który na swoich 
obrazach nie tylko odwzorowywał ówczesne pojazdy i te już wówczas będące zabytkiem tech-
niki, ale także chętnie tworzył własne, hybrydyczne maszyny, jak te przedstawione na płótnie 
Zagroda snów (Ohrada snů, 1941).

Spowszedniałe, niedawne wynalazki wraz z innymi obiektami i przedmiotami codziennego 
użytku wypełniającymi obrazy Grupy 42: kioskami z prasą, suszarkami w zakładzie fryzjerskim 
czy kasami w samoobsługowych barach – składają się na wizję nowoczesności, która zjawia się 
przede wszystkim jako coś, co już się dokonało, zużyło, a nawet zdążyło obrosnąć nostalgicznym 
kultem. Można by stwierdzić, że malarzy tych, podobnie jak francuskich surrealistów, o któ-
rych pisał Walter Benjamin, inspirowały „rewolucyjne moce, które pojawiają się w «starociach», 
w pierwszych konstrukcjach żelaznych, pierwszych zabudowaniach fabrycznych, najstarszych 
zdjęciach, przedmiotach na wymarciu […], sukniach sprzed pięciu laty, światowych lokalach, gdy 
zaczyna się od nich odwracać moda”34. Intuicje te potwierdza sam Lhoták, tworząc obrazy zatytu-
łowane Cmentarz automobili (Hřbitov automobilů, 1943) czy Stare maszyny (Staré stroje, 1940).

Jest jeszcze jeden trop, który warto tu zasygnalizować. Porzucona wśród antycznych kolum-
nad kolarzówka na obrazie Kamila Lhotáka Antyczny pejzaż (Antická krajina, 1943) przywodzi 
na myśl dzieło Giorgia de Chirico Tajemnica i melancholia ulicy35. Rekwizyty wypełniające ob-
razy twórców Grupy 42 pełnią podobną funkcję jak antyczne ruiny, kiście bananów czy przybi-
te do ściany rękawiczki w twórczości włoskiego malarza: ewokują doświadczenie melancholii. 
Suszarki do włosów, sklepowe kasy, rowery rozkręcone na części (Jan Smetana), hieroglify dzie-
cięcych rysunków na chodniku na obrazie Františka Hudečka Ulica, na której bawiły się dzieci 
(Ulice, kde si hrály děti, 1943) – wytrącone ze swojej „poręczności”, „milcząco obecne”, „odarte 
z potocznych znaczeń”, zjawiają się – by użyć sformułowań Wojciecha Bałusa, który analizował 
twórczość de Chirico – „przed człowiekiem w całej swej obcości, niedostępności, zagadkowości, 
a może nawet grozie”, a wraz z nimi ujawnia się „świat nierozstrzygalny, groźny i obcy, zagadko-
wo trwający na pograniczu realności i ułudy”36.

Grupa 42 nie była oczywiście w historii sztuki czeskiej ani odosobniona, ani pierwsza 
w tematyzowaniu doświadczeń melancholii37. Należałoby raczej powiedzieć, że dopisała kolejny 
– znaczący – rozdział w historii ich wizualnych i tekstowych reprezentacji, którego wyróżnikiem 
mogłaby być właśnie koncentracja na przestrzeni miejskiej. Ten mundus melancholicus późnej 
czeskiej awangardy miał nawet swoje „czarne słońce”: powracający na wielu obrazach Františka 
Grossa zarys wieży gazowni w praskiej dzielnicy Libeň – metalicznej, ciemnej kuli wiszącej lub 
wznoszącej się nad robotniczymi peryferiami. Jak pisze Marie Klimešová: 
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Libeńska gazownia fascynowała Grossa już od lat 30., ale dopiero na prze-
łomie lat 30. i 40. stała się obsesyjnym tematem jego obrazów i rysunków. 
Postrzegał ją nie tylko jako konkretny ikoniczny motyw przestrzeni praskich 
peryferii – jej doskonały, kulisty kształt miał dla niego bez wątpienia rów-
nież znaczenie symboliczne 38.

Odejście twórców Grupy 42 od „zorganizowanego i spójnego środka ku obrzeżom, gdzie pa-
nuje chaos”39, było świadomym gestem. Peryferyjne przestrzenie, w których zacierają się grani-
ce między tym, co miejskie i niemiejskie, ale też między wytworami ludzi i tworami przyrody, 
gdzie wzmaga się poczucie nieoznaczoności i nierozstrzygalności świata, stanowiły kwintesen-
cję doświadczenia nowoczesnej miejskości. W przekonaniu tych artystów właśnie na obszarach 
peryferyjnych krystalizują się i uwidaczniają wszystkie istotne dla tej miejskości napięcia i pa-
radoksy. Na ich obrazach i fotografiach związki między doświadczeniem nowoczesności i pe-
ryferyjnością nabierają szczególnego znaczenia. Można by wręcz powiedzieć, że przedmieścia 
stają się właściwym laboratorium nowoczesności, tak jakby właśnie tam, wśród porozrzucanych 
odpadów pracy fabrycznej, tymczasowych bud, poślednich obiegów ekonomicznych, nowoczes- 
ność odkrywała przed uważnym obserwatorem swoją istotę.

Obrazy opustoszałych boisk i torów wyścigowych wprowadzają w nastrój podobny do opisy-
wanych przez Benjamina „smutnych podróży koleją (koleje żelazne zaczęły się starzeć), w opusz-
czone przez Boga niedzielne popołudnie w proletariackich dzielnicach wielkich miast”40. Uczu-
cie smutku, w większej może nawet mierze niż pokrewnej z nim melancholii, wydaje się kluczem 
do twórczości Grupy 42. Blisko z nią związany filozof i eseista, Václav Navrátil, w opublikowa-
nym w roku 1940 eseju O smutku pisał, że jest to jedno z doświadczeń kształtujących nie tylko 
nowoczesną podmiotowość, ale i sposób postrzegania rzeczywistości – swego rodzaju poznaw-
czą dyspozycję:

Nie da się go [smutku – W.P.] łatwo usunąć, ponieważ jest to pierwotne spoj-
rzenie na cały świat. Kto patrzy daleko, spoważnieje i posmutnieje. „Kłopoty” 
skupiają naszą uwagę na jednym przedmiocie, smutek ma nieograniczony ho-
ryzont. […] Smutek towarzyszy najgłębszemu poznaniu. […] Jest pewną lekko-
myślnością wobec szczegółów, ale zarazem jest gorącą miłością drobiazgów, 
przede wszystkim jest wszak znakiem możliwości uchwycenia całości41.

W przeciwieństwie do melancholii, będącej kategorią wywodzącą się z hermetycznych, filo-
zoficznych rozważań, smutek jest doświadczeniem powszednim, wrośniętym w potoczny język 
i nierozłącznie związanym z doświadczeniem codzienności; jest uczuciem, którego doświad-
czają artyści i robotnicy w „opuszczone przez Boga niedzielne popołudnia”, kiedy skończył się 
już mecz ulubionej drużyny, a nad ostatnimi godzinami dnia wolnego od pracy ciąży przeczucie 
nadchodzącego tygodnia z wypełniającym go trudem, codziennymi strapieniami i monotonią. 
Jak pisał Václav Navrátil, „katalizatorem smutku jest cała egzystencja. […] Żal jest najsilniejszym 
sposobem identyfikacji siebie samego. Jest najlepszym sposobem zrozumienia siebie i świata. 
Siebie w świecie i świata w sobie”42.

Na obrazie Kamila Lhotáka Stacja meteorologiczna po burzy (Meteorologická stanice po 
bouři, 1944) krajobraz zasłany jest po horyzont szczątkami meteorologicznej aparatury, a może 
częściami latających maszyn, latawców, żagli i innych trudnych do zidentyfikowania obiektów. 
To ruiny świata, który już ze swojej natury był kruchy, podatny na zniszczenie, zrobiony z nie-
trwałych, delikatnych elementów. Taka też w oczach twórców Grupy 42 była nowoczesność, 
takie było miasto wraz ze swoimi mieszkańcami, związanymi z tą przestrzenią w sposób nie-
malże organiczny (to wzajemne oddziaływanie najlepiej oddawał tytuł obrazu Bohumíra Matala 
z roku 1947 Człowiek w mieście, miasto w człowieku, Člověk ve městě, město v člověku). Twór-
ców Devětsilu i Grupy 42 łączyła fascynacja miejskimi peryferiami, plebejskimi rozrywkami, 
tajemniczą stroną wielkomiejskiego życia. Ich obrazom, fotografiom i poematom towarzyszyła 
często podobna, oniryczna i liryczna aura. Dla jednych i drugich nowoczesność stanowiła do-
świadczenie pełne ambiwalencji. O ile jednak awangardyści lat 20. nie tracili wiary, że jest ona 
czymś na kształt projektu, który można zmieniać, poprawiać i przebudowywać według różnych 
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odważnych wizji, o tyle twórcom Grupy 42 bliższe było chyba przekonanie, że „innej nowocze-
sności” już nie będzie i trzeba się jakoś zadomowić w tej właśnie przestrzeni i tym materialnym 
otoczeniu, jakie jest człowiekowi dane.
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Piotr Kubkowski 

Dwie rowerowe awangardy

[…] ciało potrzebuje roweru w tym samym stopniu 
co rower ciała […]1.

Bjørnar Olsen

[…] it is perhaps not so absurd, after all, 
to situate the emergence […] of walking and cycling 

within the same overall process of evolution2.
Tim Ingold

Bruno Schulz pisał w opublikowanym w 1938 roku opowiadaniu Kometa: 

Niedługo trzeba było czekać, a miasto zaroiło się od welocypedów różnej 
wielkości i kształtu. Filozoficzny pogląd na świat obowiązywał. Kto przy-
znawał się do idei postępu, wyciągał konsekwencje i dosiadał welocypedu. 
Pierwsi byli naturalnie koncypienci adwokaccy, ta awangarda nowych idei, 
z podkręconymi wąsikami i w kolorowych melonikach, nadzieja i kwiat na-
szej młodzieży. […] Niektórych z nich ogarniał szał apostolski. Podnosząc się 
jak w strzemionach na swych grających pedałach, przemawiali z wysokości 
do ludu, przepowiadając nową, szczęśliwą erę ludzkości – zbawienie przez 
bicykl… I jechali dalej wśród oklasków publiczności, kłaniając się na wszyst-
kie strony3. 

Weźmy ten cytat z drohobyckiego samotnika za dobrą monetę i opuśćmy ciąg dalszy, gdzie 
Schulz punktuje nieuchronnie komiczny, groteskowy charakter samej praktyki cyklistycznej, 
która każe ciału z uporem chwytać równowagę na chybotliwej maszynie i naraża apostołów 
postępu na śmieszność. Zostańmy zatem przy fragmencie, który w znamienny sposób pokazuje 
– składaną przez wynalazek roweru – patetyczną obietnicę utopijnej przyszłości. Tak oto cykli-
ści, wjeżdżając z impetem – od XIX wieku do dziś – w miejski tłum, stanowią „awangardę no-
wych idei”: rower miał być narzędziem rewolucji transportowej, higienicznej i infrastruktural-
no-urbanistycznej miasta. Zarówno na przełomie XIX i XX wieku, jak i w końcu XX stulecia był 
obiektem portretowanym w literaturze, kinie, malarstwie, rzeźbie, a w ostatnich dekadach stał 
się symbolem (ale i aktorem!) miejskich ruchów protestu. Rower był więc awangardowy jako wy-
nalazek, lecz wiązał się też z nowymi gatunkami twórczości (vide kinematograf) oraz nurtami, 
np. kubizmem czy prozą postmodernistyczną. W dalszych akapitach próbuję pokazać, na jakich 
cielesnych doświadczeniach ufundowane są te wizje i rewolucyjne programy oraz jak te ostatnie 
odzwierciedlały się w awangardowej sztuce – począwszy od obrazów futurystów europejskich aż 
do protestacyjnych performansów ulicznych.

Rower – jako przedmiot – ma swoją historię, której nie będę tu szczegółowo opowiadać, 
badacze zrobili to bowiem na długo przede mną4. Amatorzy cyklizmu spisywali te dzieje już 
w XIX wieku, u początków ogólnoświatowego bicycle boom5; czynili to także Polacy w swoich 
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pierwszych „sportowych” periodykach, gdzie szczycili się z jednej strony dawną metryką wyna-
lazku, z drugiej jego nowoczesnością i niedawno wprowadzonymi innowacjami6. Te innowacje, 
przypadające na dwie dekady przełomu XIX i XX wieku, pozostawiły po sobie rower, jaki znamy 
dziś: przeważnie jednoosobowy, o równych dwóch kołach na pompowanych oponach z dętką, 
z metalowym łańcuchem przenoszącym obroty stóp na tylne koło, z wolnobiegiem (pozwalają-
cym zaprzestać pedałowania w czasie jazdy), hamulcami i przerzutkami; wehikuł, na którym 
ciało cyklisty lub cyklistki zawieszone jest nad ziemią na tyle nisko, by możliwe było bezpieczne 
podparcie się nogą, i zarazem usytuowane pod kątem od sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu 
stopni względem podłoża. Taki rower – do którego powstania przyczyniła się m.in. angielska 
firma Rover wraz z całym środowiskiem konstruktorów działających w manufakturach w West 
Midlands, głównie w Coventry – w końcu XIX wieku określano jako safety. 

Od przeszło stu lat rower posiada zatem takie cechy, które – wydawać by się mogło – raz a do-
brze zdeterminowały sposób jazdy i, co za tym idzie, dwa podstawowe aspekty cyklistycznego 
doświadczenia: fizyczne odczucie ciała wynikające z czasowego zespojenia go z maszyną oraz 
zmysłową percepcję dwóch zmiennych ruchu – płynącego czasu i mijanej przestrzeni. Te dwa 
fundamentalne doświadczenia mają liczne i różnorodne odmiany, a także swoją historię. Pro-
ponuję tu punktowy przegląd tego, jak owe doznania przekładały się na teksty kultury i formy 
zrzeszania w dwóch umownie potraktowanych okresach oddzielonych mniej więcej stuleciem: 
w początkach cyklistycznego szaleństwa i dzisiaj, kiedy to znów w miastach Zachodu mówi się 
o rowerowej – miejskiej – rewolucji. Te dwa przełomowe momenty miały i mają swoich liderów: 
pionierów, działaczy, stowarzyszenia, kronikarzy, bardów i „apostołów”-propagandzistów, któ-
rych działalności chciałbym się przyjrzeć. Opowieść o nich poprowadzić można na dwa spo-
soby: wskazując albo na radykalną zmianę pozycji, z jakiej rowerowi działacze i twórcy wystę-
powali wtedy i występują dziś, albo na podobieństwo odnotowywanych przez nich faktów oraz 
na „długie trwanie” głoszonych haseł. Proponuję lawirowanie między tymi możliwościami, ze 
szczególnym jednak uwzględnieniem opcji pierwszej, która wydaje mi się znacznie mniej oczy-
wista i słabiej reprezentowana w – nielicznych skądinąd – opracowaniach kulturowej historii 
cyklizmu7.

Dzikie koty i teoria atomowa, czyli o najbliższych
związkach cielesno-rowerowych

Każda relacja człowieka z maszyną była i jest inna, dookreślać ją można 
statusowo i klasowo8 lub indywidualnie. Już w XIX wieku rowerom chętnie nadawano dumne 
imiona, personifikowano, wskazując na osobnicze cechy wehikułu, wyrażające się w jedynym 
w swoim rodzaju kontakcie z użytkownikiem. Odnajdziemy imiona kobiece i męskie, nawiąza-
nia do zwierzęcego temperamentu danej konstrukcji, także miana abstrakcyjne, nazwy metafo-
ryczne i metonimiczne. W relacjach z nauki jazdy – w literaturze bodaj najznakomitszych dostar-
czyli Bolesław Prus9 i Herbert George Wells10 – zaznaczano jednak, że tak naprawdę rower nie 
jest bytem samodzielnym; inaczej niż alternatywne pojazdy sam nie potrafi się nawet utrzymać 
w pionie. Cyklistę na rowerze zdarzało się – owszem – metaforyzować jako jeźdźca na koniu, lecz 
paradoksalnie obraz ten bardziej przylgnął do kierowcy siedzącego w samochodzie. Dziś najbar-
dziej oczywistą wizualną przenośnią dla miejskiego rowerzysty jest kot – w tym przedstawieniu 
(wykorzystywanym zwłaszcza w kręgach kurierów rowerowych, organizujących swoje wyścigi 
pod nazwą alleycat) nie ma już dwóch organizmów; przeciwnie – człowiek i maszyna tworzą 
jedno sprytne, niezależne stworzenie, dzikiego kota. Także ta metafora ma swoje korzenie w po-
czątkach pierwszej epoki cyklistycznego szaleństwa, kiedy to poruszano się na fixed gear, czyli 
„ostrych kołach”, dokładnie tak jak dzisiejsi ortodoksyjni kurierzy.

Owa silnie zmaskulinizowana społeczność jest być może tą właśnie, która dziś najpełniej 
opiera swoją identyfikację obejmującą „całościowy” styl życia na cyklizmie. Tożsamość ta per-
formowana jest wokół bliskiego, cielesnego związku z rowerem, a ściślej ciała połączonego z ro-
werem – z ulicami miast. Ciało z pojazdem spojone jest na zasadzie nie tylko niezawodnej, lecz 
także anachronicznej technologii ostrego koła: maszyny pozbawiono wolnobiegu, jak również 
– najczęściej – hamulców, co wymusza wczucie się w rytm ruchu ulicznego, zgodne płynięcie 
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z jego prądem. Sposób poruszania się kuriera-kota po mieście w ograniczonej mierze podpo-
rządkowuje się konwencjonalnym regułom kodeksu drogowego – zakazom i nakazom wjazdu, 
sygnalizatorom świetlnym, podziałom jezdni na pasy itp. Posłańcy są jedynymi, którzy dostrze-
gają jakiś system i go rozumieją, którzy wiedzą, gdzie i którędy jechać. Niczym krwinki w obiegu 
krwionośnym zręcznie omijają przeszkody, kluczą wąskimi przesmykami i trafiają tam, gdzie 
trzeba, w odpowiednim czasie; przede wszystkim zaś w trakcie przejazdu przeważnie się nie 
zatrzymują (jeśli już – to w demonstracyjnej „stójce”, nie dotykając jezdni inaczej niż tylko frag-
mentem bieżnika opony, a nawet gdy kurier schodzi z roweru na czas odpoczynku, widzimy, jak 
przysiada na ramie, na specjalnej miękkiej opasce zamontowanej na poziomej rurze pojazdu, 
tzw. frame pad).

 Próby przełożenia idei zespojenia cyklisty i roweru na wyrafinowany język fizyki podjął 
się irlandzki pisarz Flann O’Brien w swojej sennej, groteskowej przypowieści Trzeci policjant. 
Przedziwny świat tego utworu opiera się na prawach będących, by tak rzec, radykalnym rozwi-
nięciem zasad rządzących naszą rzeczywistością. Tak też narowistą, autonomiczną „naturę” 
rowerów – będących tu udzielnymi bohaterami tekstu – tłumaczy „teoria atomowa”. Jak wiado-
mo, konsekwentne myślenie o świecie w kategoriach proponowanych przez nauki przyrodnicze 
każe dostrzec w materii – w każdym przedmiocie i w każdej substancji składającej się na świat 
– chmurę dynamicznych cząsteczek, których najdrobniejsze elementy znajdują się w ciągłym 
ruchu, zdolne do wymian i połączeń. Podobnie jak spaliny samochodowe rozpraszają się w po-
wietrzu, a syrop miesza się z wodą, tak istotą połączeń ciał stałych są ostatecznie mikropołącze-
nia na poziomie atomów: 

[…] w sumie i na czysto wynik jest taki, że ludzie, którzy spędzają więk-
szość życia, jeżdżąc na żelaznych rowerach […], mieszają swoje osobowości 
z osobowościami swoich pojazdów wskutek wzajemnej wymiany atomów. 
[…] wiele osób w tych stronach jest niemal w równej mierze ludźmi i rowe-
rami. […] wiele rowerów jest półludzkich, niemal półczłowieczych, na wpół 
graniczących z człowieczeństwem11.

Toteż i poszczególnych cyklistów określać można jako trzydziesto- lub nawet siedemdziesię-
ciotrzyprocentowych, w zależności od tego, ile ich cząsteczek przepłynęło w rowery w codzien-
nej jeździe po nierównych drogach.

Obierając za punkt wyjścia utwór Flanna O’Briena, startujemy jakby od środka, od lat 40. 
XX wieku12, kiedy – zwłaszcza w okresie powojennej odbudowy – rower stał się narzędziem 
emancypacji na skalę, o której wcześniej marzyli jedynie najśmielsi z demokratycznie nasta-
wionych propagatorów tego taniego w kupnie i niekosztownego w utrzymaniu wehikułu. Rower 
stał się wtedy narzędziem pracy (wartość przywiązywaną do tego przedmiotu ukazują Złodzieje 
rowerów Vittoria De Siki z 1948 roku)13, lecz także umożliwiał awans społeczny młodym prole-
tariuszom na ścieżce sportowej, co zbadali niedawno autorzy opracowania Stadion na peryfe-
riach14, a co dokumentuje dydaktyczny film Zaczarowany rower Silika Sternfelda z 1955 roku15. 
Zaczynając w tym momencie, możemy spojrzeć wstecz – ku późnodziewiętnastowiecznym po-
czątkom cyklizmu robotniczego (już na pierwszym upublicznionym filmie Lumière’ów uwiecz-
nieni zostali pracownicy ich rodzinnej fabryki odgrywający powrót do domu na rowerach) oraz 
jazdy sportowej (ci sami realizatorzy chętnie kręcili sportsmenów wyruszających na wyścigi 
dystansowe)16; ale również w przód, w kierunku dzisiejszych ruchów miejskich postulujących 
przemianę życia społecznego przy użyciu roweru. 

W połowie XX wieku rower był jednak czymś odmiennym zarówno od „cykla” pionierów sto-
warzyszonych w mieszczańsko-arystokratycznych klubach, jak i od jednośladów używanych 
przez dobrze wykształcone, lewicowo zorientowane elity: był po prostu pojazdem biednych i sła-
bych i takim – w większości krajów – miał pozostać jeszcze na kilka dekad. Przez przeważającą 
część XX wieku rowerem jeździ się na targ, by potem – np. na ciężkiej czarnej Ukrainie – wracać 
na piechotę, prowadząc go z przytroczonymi torbami. Na rowerze – na składaku tej czy innej ro-
dzimej marki i tej czy innej generacji – jedzie się do zakładu pracy, gdy nie można sobie pozwolić 
na samochód. Na rowerku wreszcie przemierza się podczas wakacji międzyblokowe areały pe-
ryferyjnych osiedli. Ludzie sukcesu wsiadają zaś na jednoślad tylko w trybie rekreacyjnym lub 
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sportowym, nie na poważnie i nie z potrzeby, poza regularnym rytmem codzienności, niejako 
– w cudzysłowie. Takie podejście do roweru również miało swoje antycypacje i również kładzie 
się cieniem na dzisiejszych postawach wobec cyklistów; my jednak skierujmy się ku okresom, 
w których awangardyści cyklistycznej rewolucji nabierali większego rozpędu i z pełną mocą 
walczyli o swoje miejsce na ulicach miast.

Przełom XIX i XX wieku. Najszybciej, najdalej!

Rowerowa rewolucja końca XIX i pierwszych lat XX stulecia – nazywana w ję-
zyku angielskim bicycle craze lub boom – trwała stosunkowo krótko i dopiero teraz na większą 
skalę odnajduje swoich badaczy. Jej początek związany jest z opracowaniem takiej maszyny, któ-
ra technologicznie i cenowo dostępna była względnie szerokim masom społecznym świata Za-
chodu (i nie tylko, co udowodnił w swojej książce Paul Smethurst)17 i która stanowiła odpowiedź 
na potrzebę ruchliwości, jaką przyniosła nowoczesność. W Anglii, Francji, Włoszech, w krajach 
niemieckich i na ziemiach Impe-
rium Rosyjskiego, a także w Stanach 
Zjednoczonych (gdzie najszybciej 
o tym zapomniano) pierwsi adepci 
cyklizmu – rozumianego pierwot-
nie jako rozrywka higieniczna i ele-
ment szerszego procesu przeciwko 
miastu18 – stowarzyszali się w ko-
łach i klubach rowerowych, z któ-
rych większość promowała jazdę 
podmiejską, traktowaną jako roz-
rywkę cielesną. 

Te męskie stowarzyszenia cy-
klistyczne, rekrutujące adherentów 
ze środowisk mieszczańskich i ary-
stokratycznych, zakładane były od 
lat 70. XIX wieku i szybko stały się 
głównymi podmiotami walczą-
cymi z jednej strony o tworzenie i usprawnianie infrastruktury ulicznej, a z drugiej – o racjo-
nalizację kwestii uprawnień do udziału w ruchu drogowym (to cyklistom, m.in. warszawskim, 
zawdzięczamy pierwsze „prawa jazdy”, początkowo właśnie rowerowe). Kluby na różne sposoby 
i z różnym skutkiem starały się strzec swoich welodromów i hal ćwiczeń przed niechcianymi 
pretendentami, przyjmując pisane i umowne zasady członkostwa oparte na kryteriach gende-
rowych, klasowych, rasowych czy nawet religijnych; społeczna innowacja nabrała jednak roz-
pędu i – np. na ziemiach polskich – kobiety albo robotnicy już w latach 90., indywidualnie lub 
zrzeszeni w kołach, wsiadali na rowery. Dla kobiety „pojedynczość” roweru stanowiła pretekst 
do samotnej podróży, zrzucenia gorsetu i włożenia spodni19, proletariuszowi wehikuł pozwa-
lał na szybkie dojazdy do zakładu pracy oraz kolportaż socjalistycznych ulotek20, dla Żydów 
(ogłoszenia o warsztatach rowerowych znajdziemy w prasie jidyszowej)21 oznaczał sposobność 
opuszczenia getta kulturowego i symboliczny awans ku technologicznej współczesności. Wy-
jazdy „majówkowe” oraz wszystkie te praktyki emancypacyjne równolegle znalazły dopełnienie 
w jeździe sportowej, w której kryterium dostępności stanowić mogła już tylko do pewnego stop-
nia przypadkowo rozdysponowana sprawność fizyczna. Rzecz jasna, gdy przyjrzymy się zapi-
som źródłowym, dostrzeżemy, jak mimo wszystko ciasne kadry były tego utopijnego krajobrazu, 
jak wieloma zastrzeżeniami należałoby opatrzyć tę skrótową opowieść o triumfie cyklizmu nad 
anachronicznymi uprzedzeniami. To jednak mają do siebie pionierzy, prowodyrzy zmian i awan-
gardyści, że świat zostawiają za sobą w tyle. 

W drugiej, trzeciej dekadzie XX wieku na szosy i ulice wywalczone przez cyklistów wyjechali 
automobiliści – i myliłby się ten, kto nie wierzyłby, jak bardzo dosłownie należy potraktować 
to zdanie. W Anglii to dwa bliźniacze kluby Cyclists’ Touring Club i National Cyclists’ Union 

Tak oto cykliści, wjeżdżając z impetem 
– od XIX wieku do dziś – w miejski 
tłum, stanowią „awangardę nowych 
idei”: rower miał być narzędziem 
rewolucji transportowej, higienicznej 
i infrastrukturalno-urbanistycznej 
miasta.
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utworzyły Roads Improvement Association, gdzie sformułowano najważniejsze, przedkładane 
władzom lokalnym i centralnym propozycje innowacji, a w Stanach Zjednoczonych członkowie 
League of American Wheelman w 1888 roku powołali do życia Highway Improvement Commit-
tee, wyznaczając sobie podobne zadania co ich angielscy koledzy. Realizowali je z pomysłem 
i rozmachem. Rozpoczęto od wydania broszury Making and Mending Good Roads & Nature 
and Use of Asphalt for Paving (O budowie i naprawie dróg wobec przyrody oraz o wylewaniu 
asfaltu) w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy, którą za darmo rozesłano do wszelkich znanych 
wówczas fabryk, manufaktur i warsztatów naprawczych bicykli i rowerów, z prośbą o lobbowa-
nie u miejscowych władz, by budować drogi wedle załączonej instrukcji. Zarazem poproszono 
przedsiębiorstwa o dobrowolne donacje na rzecz komitetu. Jedno i drugie spotkało się z bardzo 
szerokim odzewem. Jedną z osób poproszonych o pomoc był Albert A. „Colonel” Pope, właściciel 
fabryki rowerów Columbia, który od razu stał się najjaśniejszą figurą ruchu znanego w historii 
USA pod potoczną nazwą Good Roads Movement22. Zaangażował się w niego na ponad trzy-
dzieści lat, a więc działał jeszcze w epoce wprowadzenia do produkcji rewolucyjnego Forda T 
w 1907 roku23. Współpraca ta zaowocowała przedsięwzięciami na poziomie federalnym: w 1892 
roku Pope opłacił i koordynował ogólnokrajowe zbieranie podpisów pod petycją o utworzenie 
w USA departamentu (ministerstwa) dróg. Udało mu się osiągnąć liczbę 150 tysięcy głosów po-
parcia, co w tej epoce było pokaźnym wynikiem. Złożeniu petycji nadał formę spektakularnego 
performansu: przesłane z całej Ameryki formularze polecił skleić jeden za drugim i nawinąć 
na dwa drewniane walce; długość taśmy papieru wyniosła prawie półtora kilometra – w takim 
kształcie przekazano dokumenty kongresmenom w Senacie w Waszyngtonie. Te i inne fakty 
z czasów przedsamochodowych zebrał i opisał niedawno Carlton Reid24, a dodać należałoby 
do nich działania chociażby Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i innych z ziem Imperium 
Rosyjskiego lub klubów istniejących w Austro-Węgrzech, które inicjowały – oprócz przebudów 
szos – np. patrole rowerowej policji czy cyklistyczne usługi pocztowe.

Drogi wytyczone przez i dla cyklistów szybko służyć zaczęły użytkownikom pojazdów silni-
kowych, ale o inicjatorach transportowej rewolucji zapomniano prędko, również dlatego, że to 
spośród członków klubów rowerowych rekrutowali się twórcy stowarzyszeń automobilistów, co 
wzmacniało jedynie twierdzenie o ewolucyjnej i „logicznej” konieczności sukcesji transporto-
wej. Dokumentuje to literatura: jeszcze w 1898 roku Maurice Leblanc publikuje powieść pt. Voici 
des ailes (Oto skrzydła), na której kartach dwie pary cyklistów wyruszają w podróż z Paryża ku 
normandzkim plażom, oddając się radosnemu swingowaniu25; już dziewięć lat później Octave 
Mirbeau wydaje La 628-E8 (tytuł jest numerem tablicy identyfikacyjnej; samo rejestrowanie 
pojazdów w większości krajów europejskich zaproponowały właśnie stowarzyszenia rowero-
we), gdzie pałętający się po szosach cykliści stanowią element „fauny drogowej”, są utrapieniem 
i „najgorszymi wrogami” kierowcy pędzącego swoim spalinowym charronem oraz fantazjujące-
go o ich rozjeżdżaniu26. 

Drogi, o które walczyli cykliści, służyć miały temu, by pojechać jak najdalej i jak najszybciej. 
Rower, odmiennie niż popularne u kresu XIX wieku środki transportu – powóz konny, pociąg, 
parostatek – pozwalał oderwać się od grupy, jechać samodzielnie w poszukiwaniu nie tylko za-
bytków, lecz także przyjemności z nieznanego wcześniej pędu ciała27. Bodaj najsłynniejszym 
piewcą (męskiej) szybkości osiąganej na jednośladzie stał się kolejny rowerzysta wśród pisarzy, 
Alfred Jarry, w powieści Nadsamiec z 1902 roku, gdzie opowiada o wyścigu na dystansie 10 ty-
sięcy mil (Paryż – Irkuck – Paryż). Z superpociągiem pędzącym 300 km/h walczy w nim dwuko-
łowy kwindem, a konkurencję wygrywa jeszcze inny, samotny homo superior z tytułu – cyklista 
na maszynie wyposażonej w rekordowo wysokie przełożenie28. 

O ile te prędkości nie mają wiele wspólnego z dokonaniami ówczesnych rowerzystów, o tyle 
dystanse – owszem: od lat 80. XIX wieku cykliści i cyklistki okrążali kulę ziemską, przemierzali 
kontynenty, zwłaszcza Europę i Amerykę29.

Indywidualna percepcja prędkości osiąganej siłą mięśni nóg na żelaznym wehikule dosko-
nale wyraża się w chwycie opisywanym przez badaczy kina jako phantom ride. Ten wczesny 
gatunek kinematograficzny wykorzystywał nagrania kręcone z czoła pociągu (lub tramwaju 
elektrycznego) i dawał widzowi iluzję ruchu bez zaczepienia w środku transportu: w kadrze nie 
znajdowała się żadna część pojazdu, do którego przymocowany był rejestrator obrazu. Zauważ-
my jednak, że w latach 90. XIX wieku żaden – poza rowerem – wehikuł nie pozwalał odczuć tego 
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 Alfred Jarry na swoim 
rowerze, który czasem 
był przechowywany przez 
niego w sypialni. Corbeil, 
Francja, 1898 r. 
DOMENA PUBLICZNA 

 Masa Krytyczna jako 
gest przejęcia własnego 
miasta. Francja, 2011 r. 
FOT. GEIGERNI. DOMENA 
PUBLICZNA
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naprawdę, w każdej innej drogowej maszynie patrzyło się bowiem na boki (lub w pole widzenia 
wkraczał koński łeb, gdy jechało się wierzchem)! Zarazem w żadnym innym środku transportu 
człowiek nie musiał tak mocno pracować, by osiągnąć prędkość.

Oglądając kinematograficzne rejestracje miejskiej jazdy rowerowej z przełomu XIX i XX wie-
ku, musimy przyznać, że doświadczenie pędu jest historycznie względne: na dowód mamy tu nie 
tylko wymienione wcześniej francuskie dokumentacje Lumière’ów – choćby te pochodzące z wy-
ścigów (podczas których zawodnicy 
w powolnym tempie wyjeżdżają 
z miasta), lecz także słynny A Trip 
Down Market Street, nakręcony 
przez braci Miles w 1906 roku w San 
Francisco30, gdzie cykliści z wolna 
meandrują po ulicach wśród pie-
szych wybiegających na jezdnię 
w dowolnym miejscu, pierwszych 
automobili przecinających główną 
szosę jak popadnie oraz wozów kon-
nych i tramwajów elektrycznych. 
Uznajmy zatem, że „obiektywny” ob-
raz ruchomy nie daje nam takiego 
dostępu do ludzkiego doświadcze-
nia jak źródło pisane. 

Możemy za to poszukać pró-
by uchwycenia dynamiki roweru 
(i „jego” cyklisty) w sztukach pla-
stycznych. Podejmowali się takiej 
m.in. włoscy, niemieccy i francuscy 
malarze awangardowi tuż przed 
Wielką Wojną (oraz w dwudziesto-
leciu międzywojennym). Na mar-
ginesie warto zauważyć, że jest to 
początek wspomnianego wcześniej 
okresu, kiedy rower jako środek 
transportu staje się na długie deka-
dy wehikułem pogoni ubogich za pracą, a wizje miast przyszłości wypełniają się raczej samo-
chodowymi spalinami; jest to jednak też moment „drugich narodzin sportu”, w tym kolarstwa, 
które (tak jak inne sporty) zostaje pełnoprawną, racjonalnie zinstytucjonalizowaną dyscypliną 
podlegającą nadzorowi zhierarchizowanych związków i unii międzynarodowych. Innymi słowy, 
to epoka, w której rzadziej marzy się o doznaniach jazdy codziennej czy turystycznej, a częściej 
fantazjuje o wyczynach sportowych (pole sportowego perfomansu staje się skądinąd nowym te-
rytorium potencjalnych emancypacji i awansów społecznych). I właśnie taki rower – pędzący po 
brukowanej trasie klasycznego wyścigu Paryż – Roubaix lub gładkiej nawierzchni welodromu 
– staje się wówczas tematem wymienionych artystów. 

Przywołajmy te obrazy: Jean Metzinger – Na welodromie (Au Vélodrome, olej na płótnie, 
1912), Lyonel Feininger – Wyścig rowerowy (The Bicycle Race, olej na płótnie, 1912), Umberto 
Boccioni – Dynamizm kolarza (Dinamismo de un ciclista, szkic piórkiem oraz olej na płótnie, 
1913), Roberto Iras Baldessari – Kolarz (Ciclista, olej na kartonie, 1915), Mario Sironi – dwu-
krotnie Kolarz (Ciclista, oleje na płótnie, 1916), Gerardo Dottori – dwukrotnie Kolarz (Ciclista, 
pastele, 1914; oraz akwarela, 1916) oraz kolejne ich szkice, rysunki, obrazy i kolaże rowerowe aż 
do drugiej wojny światowej. Jest obok nich jeszcze jedno dzieło, podobne i inne zarazem: Rowe-
rzysta (Велосипедист) Natalii Gonczarowej z 1913 roku31. Wszystkie te przedstawienia prezentu-
ją zgiętą w pałąk nad kierownicą sylwetkę ludzką zespoloną z rozpędzoną maszyną. Wszystkie 
igrają z rozczłonkowaniem bryły (budując muskulaturę, sportowiec pracuje nad segmentami 
mięśni osobno, co awangardyści ilustrowali zapewne „niechcący”) – jakby dopiero kubistycz-
ne eksperymenty drugiej dekady XX wieku uwolniły możliwość reprezentacji pędzącego ciała 

Zarówno na przełomie XIX i XX wieku, 
jak i w końcu XX stulecia był obiektem 
portretowanym w literaturze, 
kinie, malarstwie, rzeźbie, 
a w ostatnich dekadach stał się 
symbolem (ale i aktorem!) miejskich 
ruchów protestu. Rower był więc 
awangardowy jako wynalazek, ale 
wiązał się też z nowymi gatunkami 
twórczości (vide kinematograf) oraz 
nurtami, np. kubizmem czy prozą 
postmodernistyczną.
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poprzez wizualną multiplikację jego części składowych; jakby ruch opowiedzieć można dopiero 
przez to „spóźnione” nawiązanie do rejestracji Eadwearda Muybridge’a z lat 70.–80. XIX wieku. 
Każde z tych studiów prędkości wzmacnia efekt dynamizmu w inny sposób: jedni rozmazują tło, 
inni wyraźnie je rozczłonkowują; jedni nasycają obraz kontrastowymi zestawieniami barw, inni 
zlewają kolory w – niemal – jedno, lecz cel „poruszenia” kształtów jest podobny. Na żadnym z ob-
razów nie widzimy szprych kół – bądź to rozmyte są w ruchu, bądź to rozmazują się w barwną 
spiralę; tak czy inaczej, kolarz unosi się na ramie jakby siłą samego rozpędu, jak pocisk (przypo-
mnijmy, że pierwsze ready made Marcela Duchampa – Koło rowerowe z 1913 roku, czyli po prostu 
zapraszające do zakręcenia koło wyjęte z roweru wraz z widelcem i wbite na sztorc w kuchenny 
zydel – jest uważane za kpinę z prób wyrażenia ruchu na płótnie przez innych artystów).

Każde z tych przedstawień to spojrzenie z boku, żaden z artystów nie pokusił się o odwzoro-
wanie perspektywy cyklisty, o malarski phantom ride. Na bodaj najsłynniejszym z powyższych 
obrazie Metzingera (który to sam podejmował się forsownych jazd na rowerze!) przez półprze-
zroczyste ciało zwycięzcy wyścigu przezierają sylwetki kibiców stadionu – tak jakby patrząc na 
kolarza z jednej trybuny, widz przyglądał się nie tylko wyczynowi sportowca, lecz także perfo-
mansowi kibiców naprzeciwko32. 

To „oddzielne spojrzenie” wydaje mi się znamienne z dwóch powodów: po pierwsze, byłby 
to hołd dla sportowego przedstawienia33 jako święta przeżywanego przez kibiców, w którym 
odgrywają oni pierwszorzędną rolę; po drugie, chodziłoby o to, że praktyki kolarskie są już wy-
specjalizowane do stopnia, w jakim zaczynają stanowić autonomiczny, osobny świat, dający się 
oglądać jedynie z boku. W epoce, gdy malarstwo znalazło środki, by opowiedzieć o dynamice cy-
klistycznego pędu, możliwość jego doświadczenia nie była już tak kusząca albo nie była już tak 
możliwa. Z jednej strony pojazd zarezerwowali dla siebie atletyczni sportowcy, z drugiej – wsiąść 
na niego znaczyłoby zrezygnować z uprzywilejowanego statusu (jeśli akurat był on komuś dany) 
i utożsamiać się z ekonomicznym wykluczeniem oraz technologicznym zacofaniem. Tak właśnie 
– może naiwnie – interpretować można postać robotnika (a przynajmniej: mężczyzny ubranego 
w strój roboczy) zobrazowaną przez Gonczarową, jedyne znane mi kubistyczne przedstawienie 
cyklisty niesportowca, jedyne znane mi przedstawienie roweru z tego okresu stworzone przez 
kobietę. Futuryści (i ekspresjoniści) francuscy, niemieccy, włoscy – ale także awangardystka ro-
syjska – malują taką przyszłość, w której na rowerze zawsze pędzi „ktoś inny”.

Przełom XX i XXI wieku. Najwolniej, najbliżej!

Jaka więc okazała się przyszłość? Przez prawie cały XX wiek była dokładnie 
taka, jaką mniej lub bardziej świadomie wywróżyli pospołu Metzinger, Boccioni i Gonczarowa. 
Lecz im bliżej końca stulecia, tym wyraźniej zaczęła zaznaczać się aktywność nowej (drugiej? 
neo-?) awangardy rowerowej. Pochodzącą z początku wieku frazę „Żydzi, masoni i cykliści” (jej 
autorem miał być Erich M. Remarque lub Antoni Słonimski)34 zastąpiła występująca w wielora-
kich wariantach enumeracja „cykliści, ekoterroryści, wegetarianie, lewacy”; rower stał się zaś 
emblematem – i wehikułem! – miejskich ruchów sprzeciwu wobec dyktowanych przez nowoczes- 
ność stosunków czasoprzestrzennych. Czysty, trwały i tani jednoślad uznany został za pojazd 
skrojony na miarę człowieka, co zgodne jest przecież z demokratycznymi hasłami wszystkich 
awangardystów – tak poetów i malarzy, jak architektów oraz konstruktorów. 

 Utożsamienie cyklizmu z nieformalnymi akcjami oporu wobec narzucanych przez wła-
dze państwowe lub miejskie projektów przebudowy miasta w celu udrożnienia samochodowych 
arterii zaczyna się w krajach Zachodu w latach 90. XX wieku, czyli równe sto lat po pierwszej fali 
bicycle boom. Także lista pierwszych europejskich miast, w których odbywały się (lub wciąż od-
bywają) te spektakularne protesty, koresponduje z siecią ośrodków, gdzie rodziła się „pierwsza 
kultura rowerowa”; wymieńmy tu przynajmniej Londyn, Birmingham, Liverpool, a poza Wielką 
Brytanią: Amsterdam, Berlin, Brukselę czy miasta skandynawskie (zwłaszcza fińskie). W tym 
siłą rzeczy skrótowym opisie nie ma miejsca, by przedstawić wachlarz mniej lub bardziej sforma-
lizowanych grup aktywistów, a tym bardziej skatalogować ich działania; wskażę więc na niektó-
re spośród tych najbardziej ikonicznych, nawiązujących do ruchu Reclaim The Streets, często 
nawet związanych z nim genetycznie (poprzez ścieżki zaangażowania działaczy)35. Wspólnym 
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mianownikiem wszystkich tych przedsięwzięć jest właśnie zawarte w nazwie ruchu hasło, by 
„domagać się” prawa do miasta oraz je „odzyskiwać” (to reclaim), co – jak pisał Marshall Berman 
– jest przecież od Charles’a Baudelaire’a jednym z postulatów nowoczesnego mieszkańca Zacho-
du36. Wspólną metodę stanowi zaś forma parastrajkowego zajęcia ulic, zdiagnozowanych przez 
protestujących jako zawłaszczone bezprawnie – choć zgodnie z literą kodeksu – przez kierowców 
wyalienowanych w kabinach swoich samochodów. Istotą przeprowadzanych akcji – począwszy 
od protestów na trasie szosy M11 budowanej w Londynie w pierwszej połowie lat 90. XX wieku 
– jest zorganizowane (chociaż zaplanowane w ukryciu i rozwijające się najczęściej spontanicz-
nie) zajęcie połaci ulic przez karnawałowo usposobione grupy demonstrujących sprzeciw37.

Auta są w tym procesie oskarżane o zajmowanie nieadekwatnie dużej przestrzeni zarówno 
w ruchu drogowym, jak i podczas postoju; o produkowanie hałasu i zanieczyszczeń oraz o zgub-
ny wpływ na psychikę jeżdżących nimi osób, które – odosobnione w szczelnym zamknięciu – nie 
tylko stają się bardziej zdolne do agresji, lecz także oddają się w nich pogoni za realizacją swo-
ich małych ambicji kosztem współobywateli. I tak jak samochód stanowi tu metaforę i zarazem 
metonimię wszystkiego, za co współczesność należy potępiać, tak też skontrastowany z nim ro-
wer reprezentuje całokształt świata, o jaki chcą walczyć reformatorzy miast. W postulowanym, 
nowym porządku nie chodzi jedynie o zastąpienie dużych pojazdów spalinowych zeroemisyj-
nymi jednośladami, z których żaden nie zajmuje więcej niż dwa metry kwadratowe wspólnej 
przestrzeni miejskiej. Jazda na rowerze – zupełnie inaczej niż sto lat wcześniej – implikować ma 
wolniejszy tryb życia, niewymagający pokonywania na co dzień dłuższych dystansów. Hasła te 
skupia włoska koncepcja cittaslow, wedle której zmiana skali w obrębie jednego komponentu 
egzystencji (np. żywienia lub przemieszczania się) nieuchronnie przełożyć się musi na inne jej 
obszary38. Zarazem jest to przecież zgodne z postulatami wysuwanymi od przeszło stulecia (od 
narodzin koncepcji miast ogrodów) przez awangardowych architektów i urbanistów – zgodnie 
z tymi hasłami miasto ma być konglomeratem sąsiedzkich wspólnot, a zadaniem infrastruktury 
i technologii jest to, by wspierać naturalne jakoby skłonności człowieka do życia w społeczno-
ściach krótkich dystansów i bliskich więzi. Konsekwentne ograniczenie się do przejazdów rowe-
rem pociągać miałoby za sobą przebudowę całego sposobu życia jednostki: decydowałoby o wy-
borze miejsca mieszkania, taktyk konsumenckich, a nawet wykonywanego zawodu czy odmiany 
relacji międzyludzkich itd. Wybór dokonany przez jedną osobę wpłynie na przewartościowania 
kolejnych, co dać ma w efekcie całościową, proksemiczno-temporalną reformę warunków życia 
danej wspólnoty, bliską marzeń wrażliwej na kwestie społeczne awangardy architektonicznej 
z połowy lat 20. Wynika z tego, że w wyliczankach złośliwie łączących rowerzystów z tymi czy 
innymi przekonaniami i identyfikacjami odnaleźć można dużo słuszności.

Rower – jeśli pominąć tandemy itp. – służyć ma przejazdom jednego człowieka. W tym sen-
sie jest więc pojazdem „osamotniającym” nawet bardziej niż samochód osobowy, w którym za-
zwyczaj usiąść może pięcioro i więcej pasażerów. Zarazem – jak już zobaczyliśmy – od przeszło 
stu lat użytkownicy jednośladów mają szczególną predylekcję do stowarzyszania się, do życia 
wspólnotowego, co jedni zauważają z sympatią, inni ze złośliwością (np. wiążąc bycie cyklistą 
z przynależnością do którejś z wywrotowych grup). To cykliści też – o ileż częściej niż jakakolwiek 
inna społeczność definiująca się poprzez swoją rolę w ruchu drogowym – jednoczą się w aktach 
protestu wobec niekorzystnych ich zdaniem rozwiązań infrastrukturalnych lub pod hasłami 
poparcia dla nowych, sprzyjających im inwestycji. To rowerzyści – np. w Polsce w pierwszych la-
tach istnienia takich programów – są autorami licznych projektów w samorządowych budżetach 
obywatelskich39. Czy to okazjonalne spojrzenia rzucane sobie nawzajem w ruchu miejskim, czy 
wspólne doświadczenie „nieprzystawania”, marginalizacji – zarówno na szosie, jak i na chod-
niku dla pieszych – tworzą dziś te więzy solidarności? Czy też chodzi o identyfikację cyklizmu 
z całościowym stylem życia, chętnie przyjmowanym przez przedstawicieli młodej liberalnej lub 
lewicowej elity intelektualnej, ludzi wolnych zawodów, z szeregów której rekrutują się duchy-po-
ruszyciele ruchu transportowej reformy?

Najsłynniejszą formą zbiorowego aktywizmu cyklistycznego są organizowane od początku 
lat 90. – a więc równolegle z ruchem Reclaim The Streets i z nim związane – przejazdy Masy Kry-
tycznej. W metropoliach i mniejszych miastach całego świata w comiesięcznych przejazdach 
udział bierze od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy cyklistów. Samą nazwę tłumaczy się na kil-
ka sposobów, ale najczęściej wskazuje się na postulat zgromadzenie takiej liczby rowerzystów, 
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która nie pozwoli dalej ich ignorować, a jednocześnie uruchomi reakcję łańcuchową przesiada-
nia się na rower przez innych, niczym w zaraźliwym modelu cittaslow. O ile wierzyć archeolo-
gom internetu, nazwa pochodzi od nowojorskiego aktywisty George’a Blissa, który do działania 
masy krytycznej miał się odwoływać, opisując anarchiczne, a zarazem bezkolizyjne i bezpieczne 
dla wszystkich, „negocjowane” na bieżąco sposoby poruszania się pieszych, cyklistów i pojaz-
dów w azjatyckim ruchu ulicznym40. Masa Krytyczna to wreszcie – najprościej – wielka grupa 
mieszkańców miast, która nie godzi się na zastany stan rzeczy i wyraża swoje zdanie zbiorowym, 
„krytycznym” przejazdem. Pierwsze „masy” w Stanach Zjednoczonych, a także w Azji i Europie 
zawiązywały się nieformalnie i nielegalnie, łączyły się z aktami wandalizmu i niszczenia samo-
chodów, rozpędzane były siłą przez policję i kończyły się zatrzymaniami (również w Warszawie). 
Z czasem regularne, przewidywalne manifestacje doczekały się patronatów w miejskich ratu-
szach (chętnie realizujących infrastrukturalne postulaty rowerzystów), drogę cyklistom toro-
wały służby porządkowe, a atmosfera wśród uczestników przypominać zaczęła bardziej piknik 
niż uliczny protest. Uczestnicy zaczęli kolekcjonować kolejne „masy”, lecz pamiątkowe plakiet-
ki wetknięte między szprychy koła nie świadczyły już o cyklistycznym radykalizmie – stały się 
modnym trofeum ozdabiającym rower; niemniej w Warszawie jednośladowi ortodoksi, doma-
gający się wciąż dalszych ustępstw ze strony kierowców, z żalem przyjęli w 2016 roku decyzję 
o zaprzestaniu regularnych przejazdów, nawet jeśli w ostatnich edycjach z wyższością patrzyli 
na radykałów „aspirujących” i „pozerów”. Warszawska Masa Krytyczna, jeśli nawet już nie poja-
wia się w piątkowe popołudnia na ulicach, wciąż stanowi punkt odniesienia dla nowych aktów 
współpracy; położyła fundament pod solidarność rowerzystów. Jest to zarazem powszechne 
na całym świecie doświadczenie miejskiej jazdy rowerowej – w ruchu pojedynczo, przemykając 
między autami lub pieszymi na własną rękę i „na własne konto”, lecz gdy przychodzi się zatrzy-
mać na czerwonym świetle, cykliści powoli wyjeżdżają spomiędzy samochodów, ustawiają się 
na czele kolumny pojazdów i na chwilę stają wobec odzyskanego miasta ramię w ramię.

Również dla najnowszych emanacji cyklizmu szukać można artystycznych ekspresji. Znaj-
dziemy ich niemało w sztukach plastycznych i w filmie, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie 
z jeszcze innych porządków. Pierwszą jest sam widowiskowy, przedstawieniowy charakter ruchów 
związanych z nurtem Reclaim The Streets, a w szczególności powiązanych z Masami Krytycznymi 
poszczególnych miast. Jak poświadczają liczne dokumentacje zamieszczone na YouTubie, maso-
we przejazdy nie tylko oznaczają zazwyczaj zaistnienie jakichś występów: czy to pokazów zręczno-
ściowych, czy to karnawałowych przebieranek. Przede wszystkim samo pojawienie się na całych 
połaciach placów i arterii – czyli tam, gdzie najczęściej rowerzystów nie było – rojącej się, pozornie 
nieuporządkowanej, ale płynącej zgodnie i wiedzionej uwspólnionym, „stadnym” instynktem rze-
szy cyklistów tworzy sugestywny spektakl. Istotą takiego wydarzenia jest karnawałowe odwróce-
nie – przestrzeń zazwyczaj zajęta przez samochody, wyłączona z cielesnego użytku mieszkańców 
miasta, ma się stać sceną dla wydarzenia społecznego, teatrem prawdziwszego życia wspólnoty, 
„tłem dla zdarzeń”, by użyć terminu Zofii i Oskara Hansenów. Owa demonstracja potencjału – ni-
czym w definicji performansu Johna MacAloona41 – stanowi spektakl przeznaczony jednocześnie 
dla oczu osób postronnych, jak i samych okupujących jezdnię.

Drugim artystycznym gestem dzisiejszych cyklistów i cyklistek jest coś równie ulotnego, choć 
z zupełnie innych powodów; coś, co zasługiwałoby na szerokie badania, a co jedynie czasem znaj-
duje uznanie krytyków sztuki42, tylko niekiedy stając się tematem amatorskich dokumentacji fo-
tograficznych – tj. pojedyncze, samodzielne przeróbki, zdobienia i adaptacje własnych maszyn. 
Wiele z tych ulepszeń zyskuje spektakularne wymiary, np. poprzez nadreprezentację akcesoriów: 
lusterek, liczników, adapterów, dodatkowych rączek i rogów, światełek i odblasków. Inne ze wzglę-
du na swój handmade’owy charakter i wernakularną estetykę sytuowałyby się w centrum zainte-
resowania badaczy Niewidzialnego miasta, zajmujących się w zespole Marka Krajewskiego także 
„ruchomymi” elementami przestrzeni43. Jeszcze inne polegają na fantastycznych rozbudowach 
rowerów o przyczepy, „nawisy”, piętrowe systemy koszów i sakw, wózki boczne i inne. Jednak nie 
trzeba uciekać się do tych najbardziej jaskrawych przykładów – przecież każda, choćby najdrob-
niejsza, adaptacja siodełka i kierownicy, skręcenie pojazdu na wymiar swojego ciała, przyczepie-
nie sztucznego kwiatu do koszyka i naklejenie ważnej dla użytkownika naklejki stanowi twórczą 
ingerencję w maszynę. Stanowi także pierwszy akt w reakcji łańcuchowej cielesnego wiązania się 
z pojazdem – początek procesu, który tłumaczy teoria atomowa.
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Miasto było centralną figurą dyskursu awangardowego. Sku-
piała ona niczym w soczewce modernizacyjne nadzieje i lęki 
ówczesnych artystów nowatorów, wchłaniając jednocześnie 
wiele z atmosfery utopijnych projektów nowoczesności, które 

przewijały się w literaturze lat 20. XX wieku. Odcisnęły one silne piętno na ówczesnych reprezen-
tacjach miasta, wśród których dominowały dwa najbardziej wyraziste warianty: futurystyczno
-ekspresjonistyczny i konstruktywistyczny. Pierwszy, wyraźnie dochodzący do głosu zwłaszcza 
w tekstach Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna, spełniał się najczęściej w wizji anonimowe-
go megalopolis, którego aura podsycała procesy alienacyjne i potęgowała dezintegrację świa-
domości1. Kolejny, widoczny przede wszystkim w tekstach Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia 
i Jalu Kurka, nawiązywał do założeń urbanizmu i przedstawiał miasto jako przestrzeń, gdzie 
dominują ład, geometria i twórcza energia2. Między tymi biegunowymi wyobrażeniami sytu-
owało się rzecz jasna wiele wariantów pośrednich, w mniej lub bardziej wstrzemięźliwy sposób 
czerpiących z bogatego imaginarium epoki, uwikłanego w wytworzone w jej atmosferze utopie 
i mitologie.

Niezależnie od tego, czy życie miejskie jawiło się jako gorączkowy sen modernizacji czy jako 
spektakl postępu, awangardyści opisywali je przez pryzmat abstrakcyjnych założeń i estetycz-
nych doktryn, które często odsuwały na plan dalszy „tu i teraz”. Poeta bywał „wykrzyknikiem 
ulicy”3, zaś prozaik „funkcjonariuszem miasta”4, obaj jednak skłonni byli o sobie mówić przede 
wszystkim jako o emisariuszach kulturowej i cywilizacyjnej nowoczesności, a nie uczestnikach, 
obserwatorach lub komentatorach procesów lokalnych. Te bowiem nie sytuowały się w centrum 
ich uwagi, przeciwnie – twórcy mieli tendencję do ujmowania spraw w kategoriach globalnych, 
z czego zresztą trudno dziś czynić zarzut. Warto natomiast przyjrzeć się świadectwom, które do-
kumentują istnienie perspektywy innej, poświadczającej związki nowatorskich grup artystycz-
nych ze środowiskiem lokalnym, ponieważ odsłaniają one mniej znany aspekt polityczności 
literatury awangardowej. 

Za przykład mogą posłużyć satyryczne szopki lubelskiego Reflektora5. Inspiracją dla ich 
autorów były bez wątpienia prezentowane od początku lat 20., analogiczne widowiska skaman-
dryckie6, które zdobyły ogólnokrajowy rozgłos, doczekując się licznych naśladownictw7. W kon-
tekście starań o ogólnokrajową popularność widowiska lubelskie były o tyle szczególne, że ich 
autorzy – inaczej niż w przypadku najpopularniejszych szopek międzywojnia – związani byli 
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z grupą awangardową. Była to zresztą grupa, która zajmowała na mapie ówczesnej literatury no-
watorskiej miejsce odrębne, co w znacznej mierze wynikało z faktu, że czasopismo „Reflektor”, 
wokół którego została zawiązana, istniało w latach 1923–19258. Dla polskiej awangardy był to 
okres krytyczny, sytuujący się pomiędzy stopniowym wyczerpywaniem impetu rodzimej wer-
sji futuryzmu (1923 r.)9 a wykrystalizowaniem się konstruktywizmu, którego zasady wybrzmiały 
w pełni na łamach drugiej serii „Zwrotnicy” (lata 1926–1927). W tej awangardowej „międzyepoce” 
na plan pierwszy wysuwał się redagowany przez Stefana Kordiana Gackiego „Almanach Nowej 
Sztuki”, gdzie promowane były tendencje bliskie tych, jakie dominowały wówczas w literaturze 
francuskiej10. Należały do nich przede wszystkim: zwrot ku psychoanalizie, apoteoza irracjona-
lizmu, ciążenie w stronę surrealizmu, zainteresowanie kulturą popularną oraz l’esprit ludique11. 

Podobne hasła wyznaczały horyzont zainteresowań twórców z grupy Reflektora. Choć nie 
zostały one skodyfikowane w ramach klarownego programu (tak samo zresztą było w przypad-
ku wspomnianego „Almanachu”), zarówno wydźwięk tekstów publicystycznych, jak i zakrojone 
na szeroką skalę plany redakcji wyraźnie wskazywały na podobny kierunek ewolucji czasopi-
sma. Wkrótce przestało się ono ukazywać, lecz grupa Reflektor istniała nadal, chociaż część 
jej członków stopniowo oddalała się od twórczości o profilu nowatorskim. Wciąż jednak dość 
jasno zaznaczały się w tym kręgu inklinacje ludyczne, znajdując wyraz w różnych projektach 
(i prowokacjach), spośród których najciekawszy to powołanie przez Józefa Czechowicza Loży 
Wielkiego Uśmiechu, działającej w jednej z kawiarni lubelskich w latach 1931–193212, a także 
przygotowanie humorystycznych broszur: Nowości lubelskie. Katalog regionalny najwybitniej-
szych autorów miejscowych. Nakładem Czechowicza i S-ki oraz Nowości bibliograficzne. Suple-
ment za 1933 r. i następne, Lublin 1980. Był taki co wydał, a drukarnię zaś ukryto, boby drukarza 
zabito13. Zawierały one bibliograficzny wykaz fikcyjnych książek i prac, jakie miały wyjść spod 
pióra lubelskich autorów. Przykładów takiej działalności członków lubelskiej „cyganerii”14 było 
zresztą o wiele więcej. Warto w tym kontekście wspomnieć również o napisanej przez Wacła-
wa Gralewskiego (pod pseudonimem dr Rafael Mabuze) broszurze Jak zostać hipnotyzerem15, 
Odzie (zwanej także „odą do alkoholu”) Konrada Bielskiego16 czy też primaaprilisowym, dzienni-
karskim tekście Czechowicza zatytułowanym Goryl czy człowiek? Niezwykła tajemnica lubel-
skich podziemi17.

Ludyczna twórczość Reflektora była sprzęgnięta ze środowiskiem lokalnym. Związek ten 
najmocniej wybrzmiał w szopkach satyrycznych, które wystawione zostały trzykrotnie: w 1927, 
1930 oraz 1931 roku, za każdym razem stając się wydarzeniem w życiu kulturalnym miasta. Roz-
głos ten nie przełożył się bynajmniej na sukces wydawniczy, bo publikacji doczekał się jedynie 
tekst ostatniej z szopek, który ukazał się w Lublinie pod tytułem Trzecia lubelska szopka poli-
tyczna (1931)18. 

Tekst pierwszej – do niedawna nieznany – udało się ostatnio odszukać w Muzeum Literac-
kim im. Józefa Czechowicza w Lublinie, z kolei maszynopis drugiej znajduje się w spuściźnie 
po księdzu Ludwiku Zaleskim, która przechowywana jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej im. Hieronima Łopacińskiego. Te trzy teksty widziane jako całość dokumentują szczególny 
związek grupy Reflektora z miastem.

Ich autorzy – Jan Arnsztajn, Konrad Bielski i Wacław Gralewski – pretendowali do sławy, 
jaka stała się udziałem skamandrytów. Na początku lat 20. tego rodzaju twórczość była ścież-
ką do zdobycia rozgłosu wykraczającego poza środowiska literackie, ponieważ kształtująca 
się u progu niepodległości kultura popularna potrzebowała dostawców tekstów rozrywko-
wych. W Warszawie w roli takiej szybko obsadzili się skamandryci, dysponujący odpowied-
nim warsztatem, kontaktami oraz umiejętnościami organizacyjnymi. Taki model kariery, do 
jakiego wyraźnie aspirowali twórcy Reflektora, nie był natomiast powszechny w przypadku 
młodszych o parę lat awangardystów, którym przebić się było już nieco trudniej, choć zajmo-
wali stanowiska w nowych mediach intensywnie rozwijających się w tym czasie (radio, film) 
i nie stronili od pracy dziennikarskiej (tak jak twórcy z kręgu Reflektora). Nie oznacza to bynaj-
mniej, że tego rodzaju satyryczny nurt w obrębie polskiej awangardy nie istniał; świadczy je-
dynie o tym, że sytuował się na jej obrzeżach. Do jego przejawów należały występy futurystów 
w kabarecie Pikador (notabene wspólnie ze skamandrytami), humorystyczne teksty Brunona 
Jasieńskiego, Anatola Sterna i Aleksandra Wata, a na zupełnych obrzeżach – wystąpienia Ka-
tarynki Warszawskiej. 
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W nurcie tym mieściły się również szopki Reflektora. Ich twórcy w umiejętny sposób na-
śladowali podstawowe wyznaczniki gatunku, na które składały się: „ogólnorodzajowa zasada 
wypowiedzi dramatycznej w pierwszej osobie”, funkcje ludyczna i aktualizująca („najczęściej 
spełniana z zastosowaniem konkretnych adresów osobowych”) oraz „afabularna konstrukcja 
o szeregowo-rewiowym następstwie akcji”19. Sprawnie posługiwali się także odpowiednimi dla 
szopki formami komizmu, nie stroniąc przy tym od prowokacyjnych żartów balansujących na 
granicy obsceniczności.

Lubelscy autorzy – podobnie 
zresztą jak twórcy Pikadora i Cyru-
lika – najwięcej uwagi poświęcili 
sprawom władzy i polityki. O ile 
jednak teksty warszawskie odnosiły 
się przede wszystkim do wydarzeń 
widzianych z perspektywy stołecz-
nej, a więc w praktyce – najczęściej 
do spraw o znaczeniu ogólnokra-
jowym, o tyle zasięg tematyczny 
szopek Reflektora był mniejszy. 
W tym przypadku perspektywa 
prowincjonalna bynajmniej nie 
była mankamentem, bo podsuwała 
możliwość spojrzenia pod innym 
kątem na wydarzenia, jakie rozgry-
wały się w centrum, a jednocześnie 
pozwalała na wyeksponowanie dy-
sonansu między patosem państwo-
twórczych narracji a rzeczywistym 
sposobem sprawowania władzy oraz uprawiania polityki. Wydaje się zresztą, że dziś właśnie 
ten aspekt szopek jest szczególnie interesujący, ponieważ tak ujmowane teksty stanowią swo-
isty dokument, w którym związani z awangardą artyści komentowali życie lokalnej społeczno-
ści, a zarazem przedstawiali w krzywym zwierciadle satyry procesy urbanizacji i modernizacji, 
w Lublinie przebiegające z odmienną intensywnością niż w innych częściach kraju.

W szopkach przewijały się dwie kategorie charakterystyczne dla dyskursu nowoczesności 
(zwłaszcza w jego publicystycznej odmianie): zmiana oraz nowość. Ta pierwsza uwikłana była 
w kilka warstw odniesień, bo widziane oczami mieszkańców Lublina lata, jakie nastąpiły po 
1918 roku, stanowiły ciąg nieustannych transformacji administracyjnych, gospodarczych i eko-
nomicznych. Spory polityczne, jakie toczono w kraju w ciągu kilku pierwszych lat niepodległo-
ści, znajdowały żywe odbicie w Lublinie, gdzie trwał nieprzerwany konflikt pomiędzy rządzący-
mi socjalistami i partiami żydowskimi z jednej strony oraz endecją z drugiej. 

Sytuację dodatkowo skomplikował zamach majowy, który stał się istotnym punktem od-
niesienia dla autorów pierwszej szopki – jej premiera przypadła w pierwszą rocznicą przewrotu 
(12 maja 1927 r.). Zbieżność taką sugerowała zresztą pierwsza piosenka programu, wykonywana 
przez „Antosia z Będzina”, czyli wojewodę Antoniego Remiszewskiego. Był to blisko związany 
z Józefem Piłsudskim działacz PPS, który po przewrocie szybko awansował i ciągle zmieniał pia-
stowane stanowiska: w niespełna pół roku był wojewodą łódzkim oraz starostą będzińskim, zaś 
od początku listopada 1926 roku – wojewodą lubelskim20. Właśnie ten epizod biografii stresz-
czony został w śpiewanej na melodię patriotyczną piosence: „Płynie woda w Wiśle,/ Aż do morza 
płynie./ Byłem ja starostą/ w dziurawym Będzinie/, A że moc wypadków/ Po ludziskach chodzi,/ 
Przeto wojewodą/ Zostałem ja w Łodzi.// Oj da, oj dadana sanacjo kochana,/ nie masz jak majowa 
zmiana.// Płynie woda w Wiśle,/ Aż do morza płynie./ Teraz znów starostą/ zostałem w Lublinie./ 
Lecz jak nie daj Boże/ znajdzie się przyczyna,/ To mnie znów z powrotem/ wyślą do Będzina./ Oj 
da, oj dadana sanacjo kochana,/ nie masz jak majowa nie!”21. 

Przewodnim tematem szopki były rezultaty „majowej zmiany”. W kolejnych scenach pojawiały 
się dalsze aluzje do posunięć rządu sanacyjnego oraz jego lokalnych zwolenników, którzy w bez-
ceremonialny sposób dopytywali rozmówców: „Co pan robił przed majem”22, a ci z kolei „zgnębieni 

Miasto było centralną figurą 
dyskursu awangardowego. 
Skupiała ona niczym w soczewce 
modernizacyjne nadzieje i lęki 
ówczesnych artystów nowatorów, 
wchłaniając jednocześnie wiele 
z atmosfery utopijnych projektów 
nowoczesności, które przewijały się 
w literaturze lat 20. XX wieku.
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przez majowe licho/ siedzieli cicho”23. Nieustannie powracał temat zmian personalnych i przeta-
sowań ideologicznych, jakie na lubelskim gruncie skutkowały nowymi konfliktami oraz sojusza-
mi taktycznymi. Wyraźnie pokpiwano też z samego Remiszewskiego, który został przedstawiony 
jako urzędnik pełniący funkcję z nadania politycznego, choć wcześniej był związany z miastem 
jedynie przez chwilę. Poczynania takich figur budziły spory dystans lokalnego środowiska, które 
z podejrzliwością i zarazem z niemałą uciechą obserwowało niezręczności towarzyskie oraz pró-
by zaskarbienia sobie względów mieszkańców. Starania te bezceremonialnie zostały wydrwione 
w innej piosence Remiszewskiego: „Ja się boję myśleć sam,/ Cóż jest w tem złego,/ Że czasem radzę 
się/ Moskalewskiego./ A «Express» zaraz kpi/ i wypomina mi,/ że ja się boję robić sam./ Mam ciąg- 
ły kram”24. Fragment ten zawiera trudno uchwytną dziś aluzję. Wspomniany w piosence Feliks 
Moskalewski był redaktorem „Głosu Lubelskiego”, który stanowił organ lubelskiej Narodowej De-
mokracji, a więc ruchu sytuującego się w opozycji wobec sanacyjnych władz. W tej perspektywie 
sytuacja nabierała znamion komicznych: delegowany przez rząd wojewoda lubelski konsultował 
swoje posunięcia z jedną z czołowych figur lokalnej opozycji. 

Szopki nie miały jednak na celu tropienia zależności personalnych i śledzenia zawiłych 
dziejów tymczasowych sojuszy politycznych, bo wszystkie te sprawy były dość dobrze znane lo-
kalnej publiczności. Chodziło raczej o utrwalenie wizji, wedle której w lubelskiej polityce miej-
sce wyraźnego podziału na władzę i opozycję zajęły bardziej złożone relacje. Dość jasno dowo-
dziła tego wymowa kolejnej szopki; mimo upływu kilku lat wojewoda Remiszewski wciąż drżał 
o swoją posadę i nie miał dobrej orientacji w polityce lubelskiej (oraz krajowej). 

W tekście z 1930 roku pomajowy chaos wyraźnie okrzepł, a lokalna scena stała się polem gry 
dla karierowiczów. Zaliczony został do nich adwokat Edward Rettinger, który z jednej strony „cier-
piał narodowe bóle”25, z drugiej zaś był względnie świadomy, że musi je znosić dla dobra dalszej ka-
riery. Z tego powodu działacz miejscowej społeczności żydowskiej, doktor Henryk Mandelbaum, 
zalecał mu lekarstwo: „Pristorini pięć pro mille,/ Cekawni drugie tyle./ Przed każdym wiecem sta-
le/ Dwa proszki antymarshalle./ A po każdym obiedzie na nerwy/ Radziwiłłowskie konserwy./ Na 
śniadanie Nestla-bebe,/ Koniak Bartel po kolacji,/ a doczekasz zdrowia i sanacji”26. 

Złożona z takich składników receptura była drwiną tyleż z karierowiczowskich ambicji Rettin-
gera, co z dalekiej od spójności polityki obozu rządzącego. Mimo to autorzy szopek wciąż jeszcze 
traktowali te niekonsekwencje ze względnym pobłażaniem, zwracając ostrze krytyki przeciwko 
miejscowym działaczom endecji, którzy byli konsekwentnie przedstawiani jako osoby sfrustro-
wane rządami sanacji oraz brakiem jakiegokolwiek wpływu na bieg wydarzeń. Na przykład Bo-
lesław Dziemski – prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami oraz 
członek powołanego do życia w 1929 roku Narodowego Chrześcijańskiego Komitetu Gospodarcze-
go – ukazany został jako wulgarny antysemita, nierozumiejący czasów współczesnych oraz ubo-
lewający nad upadkiem obyczajów: „Belwederskie pomazańce same obrzezańce,/ Gwałcą Żydki 
panny Zytki, tańczą dzikie tańce,/ Przyszła era na dwa zera, chłop do chłopa leci,/ Ginie cnota 
i prostota, panny mają dzieci,/ Po com wpadł na ten niezmieski padół,/ Żeby patrzeć, jak endecy 
lecą na dół”27. W podobnym tonie utrzymana była piosenka Adama Majewskiego, czołowego dzia-
łacza lubelskiego oddziału Obozu Wielkiej Polski: „Patrz Zagórski na nas z nieba,/ Jak sanacja dziś 
swawoli,/ Mają wszystko, co im trzeba,/ A nas boli, a nas boli”28. Inicjalne nawiązanie do Poloneza 
Kościuszki odnosiło się do postaci generała Włodzimierza Zagórskiego, który w trakcie przewrotu 
majowego opowiedział się po stronie rządu Witosa, za co został wtrącony do więzienia, a po uwol-
nieniu zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach29. Według domysłów, jakie snuli przeciwnicy 
rządu, został zamordowany za przyzwoleniem Piłsudskiego, zaś widziane w kontekście takich 
oskarżeń żarty autorów, mające w intencji zapewne wyszydzać spiskowe teorie endecji, ujawniały 
również gorącą atmosferę sporów politycznych tych lat.

W ostatniej szopce sympatia autorów była wciąż po stronie sanacji. Coraz trudniej było jed-
nak okazać bezwarunkową aprobatę dla poczynań, które doprowadziły do aresztowania i osa-
dzenia w Brześciu nad Bugiem posłów krytycznie nastawionych do posunięć rządu. Oddźwięki 
tych wydarzeń przeniknęły do tekstu, w którym – ze względu na ogłoszenie drukiem – postacie 
zostały ukryte pod pseudonimami. Mimo to pierwowzory były łatwe do odgadnięcie, np. „Pan 
Wice” to wicewojewoda Władysław Włoskowicz, wcześniej pełniący funkcję naczelnika Wy-
działu Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Wojewódzkim. W drugim akcie śpiewał piosen-
kę stylizowaną na lwowską melodię: „Nic nie gadać, proszę siadać,/ husia siusia, husia siusia./ 
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Muszę całą sprawę zbadać,/ husia siusia, husia siusia sia!/ Skąd ta cała awantura,/ Jak puściła 
to cenzura,/ Nie ma zgody Wojewody na tę szopkę,/ husia siusia! Tra ta ta, kto z satyrą się tu 
pcha,/ Tra ra ra, o wyborach cicho sza!/ Tra ra ra, kto źle mówi o Bebe,/ Wolno z prądem i za 
rządem, a inaczej nie!”30. Pretensje do cenzora o nadmierną pobłażliwość, chęć kontrolowania 
wydarzeń kulturalnych, stawianie pisarzom wymagań ideologicznych, zastraszanie opozycji 
– wszystko to, nawet wzięte w nawias satyry, wyraźnie ciążyło w stronę zarzutów o autorytaryzm. 
Jego cień został jednak rozwiany w finale, gdzie autorzy ponownie zwrócili ostrze krytyki prze-
ciwko reprezentantom miejscowej prawicy, przedstawiając ich jako zagorzałych antysemitów, 
którzy nieustannie marzą o przejęciu władzy („Dziś jedną myślą się biedzę,/ Kiedy ojczyznę od-
żydzę,/ A potem w myślach mych widzę,/ Jak wyruszamy na Rydze” – śpiewał w zakończeniu Ma-
jewski)31. W ostatnich słowach wykpili zaś inicjatywę Centrolewu: „Opozycja, opozycja, zgodnie 
kroczy raz dwa trzy,/ Opozycja, opozycja, same dzielne Centrolwy./ Jak szalała, w skórę brała, 
jaki potem miała kram./ Opozycja, opozycja w czwartej szopce powie wam”32. 

Widowiska lubelskie wystawiano – co w międzywojniu stało się już regułą – w zupełnym 
oderwaniu od kalendarza liturgicznego. Rezultatem tej charakterystycznej dla nowoczesności 
sekularyzacji było zastąpienie tradycyjnych postaci szopkowych figurami nowego typu. W gro-
teskowej optyce szopek załamywała się nowoczesna mitologia: człowiek czynu przeistaczał się 
w hochsztaplera, przedstawiciel administracji państwowej – w krótkowzrocznego megalomana, 
polityk wyznający idealizm – w cynicznego (lub niezręcznego) gracza, niezależny artysta – w pod-
ległego swoim mocodawcom twórcę. Figury te, często przedstawiane w zgodzie z satyrycznymi 
wzorcami z wcześniejszego stulecia, układały się w swoisty kalejdoskop prowincjonalnego życia 
pierwszej dekady międzywojnia. Była to egzystencja odległa od sielanki, w życie miasta i jego 
mieszkańców wdzierały się bowiem procesy, które w nieodwracalny sposób zmieniały ich życie.

Ukrytym tematem szopek była modernizacja. Wyznaczała ramę dla wystąpień bohaterów, 
których motywacje były sprzęgnięte z wiązką procesów, jakie kształtowały pejzaż miasta od 
czasu odzyskania niepodległości. Pobrzmiewało to wyraźnie w piosence Romana Nurowskiego, 
ówczesnego naczelnika Wydziału Gospodarczego: „Ma wprowadzona być tu/ kanalizacja,/ Stąd 
alteracja, stąd irytacja,/ do czegóż prowadzi ta innowacja,/ Ta demokracja, ta sanacja./ Któż to 
miasto przyozdobi,/ Któż to lepiej jak ja zrobi?? Ma być pono nam wygodnie,/ Lecz ładniejsze me 
pochodnie,/ Jeszcze będzie sto lat z górą/ Jeździć fura ma za furą/ I rozsiewać zapach trupi”33. 
Stereotypowa postać urzędnika niechętnego innowacjom uosabiała inercję lokalnego środowi-
ska, które nie akceptowało zmian, jakie zaszły w pierwszych latach niepodległości. W tym saty-
rycznym obrazku odbijały się jednak nie tylko wyolbrzymione za sprawą satyry cechy postaci, 
lecz także poglądy twórców. 

Koncepcyjny rdzeń szopek osnuty został wokół trzech pojęć: kanalizacji, sanacji i demo-
kracji. Ich zbieżność wykraczała poza podobieństwo brzmieniowe, wszystkie wpisywały się bo-
wiem w dyskurs nowoczesności w jej odmianie racjonalizującej, porządkującej i oczyszczającej. 
Satyryczny obrazek przedstawiający Lublin jako oświetlane pochodniami miasto, przez którego 
ulice przejeżdżają wozy (a właściwie „fury”) asenizacyjne, pochodził z arsenału retorycznego 
ówczesnych rodzimych rzeczników modernizacji, skupionych przede wszystkim wokół „Wiado-
mości Literackich”34. A także sugerował dyskretne opowiedzenie się po jednej ze stron politycz-
nego konfliktu, zasygnalizowane przez postawienie znaku równości między pojęciami kanali-
zacji oraz sanacji. 

Pomajowa rzeczywistość wciąż nie mogła jednak okrzepnąć, zamiast nowych porządków 
piętrzyły się stare problemy, podsycane przez zadawnione urazy. W ten sposób autorzy szo-
pek podważali iluzoryczną kategorię zmiany, niosącej ze sobą niemożliwe do zrealizowania 
obietnice, których bieżącym rezultatem było pomnożenie chaosu. Wyraźnie pobrzmiewało to 
w zakończeniu pierwszej szopki, gdy głos zabierała Rada Miejska: „Posłuchacie ludkowie,/ Co 
Wam babcia opowie./ Pan minister życie skrócił,/ Wziął podpisał i wyrzucił./ Niechaj Rada 
nie gada,/ Po cóż taki zrobił kram,/ Przecież dobrze było nam./ Wiodło wszystkim się surowo,/ 
Każdy z rajców przyrósł głową/ do swego fotela”35. W tych bezceremonialnych żartach nawią-
zujących do plebejskich tradycji powracały sugestie, jakie wybrzmiewały również w piosence 
Nurowskiego: władze miejskie są pogrążone w inercji, nie nadążają za współczesnością i zado-
walają się powtarzaniem oklepanych sloganów. Tymczasem autorzy z kręgu Reflektora – a więc 
grupy jasno nawiązującej do dyskursu awangardowego – obracali się w sferze sloganów innych, 
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skoncentrowanych wokół kategorii współczesności, teraźniejszości i nowości. Jednak w optyce 
szopek obie te perspektywy ulegały załamaniu, zaś spoza humorystycznych dialogów i piosenek 
wyłaniała się wiązka zjawisk, jakie niejednokrotnie z trudem mieściły się w poetyce gatunku.

„Majowa zmiana” przesłaniała bowiem kryzys rozleglejszy. Jego geneza wykraczała poza ce-
zurę przewrotu politycznego i – nie-
co paradoksalnie – w nierozerwalny 
sposób spleciona była z początkami 
niepodległości i trudnymi wyda-
rzeniami jej pierwszych lat. U pro-
gu trzeciej dekady XX wieku Lublin 
mierzył się z licznymi problemami, 
które kładły się cieniem na jego 
funkcjonowaniu. Zaliczały się do 
nich: usuwanie skutków zniszczeń 
wojennych, konflikt polsko-bol-
szewicki, inflacja, bezrobocie oraz 
strajki, napięcia na tle ekonomicz-
nym i etnicznym, wreszcie – spory 
polityczne podsycane przez nie-
stabilną sytuację w parlamencie. 
Wszystko to składało się na pano-
ramę, w której przeważały mniejsze 
lub większe kryzysy oraz wstrząsy. 
Towarzyszył im nieustanny deficyt 
w kasie miejskiej, który stanowił częsty temat żartów autorów szopek, np. urzędujący prezydent 
Józef Piechota w drugiej szopce namawiał mieszkańców do pomocy w sfinansowaniu działal-
ności władz lokalnych.

W prośbach tych wybrzmiewały echa finansowych tarapatów, w jakie Lublin popadł wsku-
tek pożyczek „ulenowskich”36. Zostały one zaciągnięte na mocy umowy z amerykańskim Towa-
rzystwem Ulen przez rząd, który nakłonił (a według niektórych źródeł – zmusił37) władze kilku 
polskich miast do wykorzystania pozyskanych w ten sposób pieniędzy na budowę nowoczesnej 
infrastruktury. W przypadku Lublina była to budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrowni 
oraz rzeźni, lecz w zasadzie żadna z tych inwestycji nie zakończyła się pełnym sukcesem. Zwol-
nienia robotników, którzy zostali zatrudnieni przez miasto do wykonania tych zleceń, stały się 
zaś przyczyną zamieszek przed magistratem, do jakich doszło na początku kwietnia 1926 roku38. 
Co więcej, obsługa pożyczek pochłaniała gigantyczne kwoty, dorównujące połowie rocznego 
budżetu miejskiego, podczas gdy rezultaty inwestycji były zupełnie niewspółmierne do ponie-
sionych nakładów. 

Nieudana modernizacja „na kredyt” odsłoniła inne oblicze nowoczesności. Pod tym 
względem Lublin był zresztą częścią o wiele rozleglejszego układu napięć, który ujawnił się 
już u progu lat 20., kiedy po raz pierwszy doszło do konfrontacji nadziei rozbudzonych niepod-
ległością z rzeczywistym sposobem funkcjonowania państwa. W prowincjonalnym mieście 
rozdźwięk ten wybrzmiał bardzo wyraziście i przybrał postać krachu marzeń o metropolii fi-
nansowanej z amerykańskich funduszy i zaplanowanej w zgodzie z najnowszymi osiągnięcia-
mi nauki i technologii. Fiasko to ukazało jednocześnie jeszcze inny wymiar nowoczesności, 
daleki od tego, jaki chętnie opiewali zapatrzeni w mitologię epoki rzecznicy modernolatrii: był 
to wymiar, w którym dominowały partykularne interesy, zakulisowe pakty i nieczyste zagryw-
ki, o jakich rozpisywali się nie tylko ówcześni publicyści, lecz także pisarze (np. Andrzej Strug 
w Pokoleniu Marka Świdy). 

Analogiczny temat podejmowały szopki Reflektora. Ich autorów interesował przede wszyst-
kim prowincjonalny wycinek tej rzeczywistości, który byli skłonni postrzegać w sposób dwu-
biegunowy. Z jednej strony podkreślali, że lokalne wydarzenia są lustrzanym odbiciem spraw 
ogólnokrajowych, z drugiej natomiast – kwestionowali wertykalny charakter zależności admi-
nistracyjno-politycznych, przeciwstawiając mu zupełnie inny punkt widzenia. Wybrzmiało to 
zwłaszcza w dwóch pierwszych tekstach: szopkę z 1927 roku otwierała wypowiedź Aleksandra, 

W prowincjonalnym mieście 
rozdźwięk ten wybrzmiał bardzo 
wyraziście  i przybrał postać 
krachu marzeń o metropolii 
finansowanej z amerykańskich 
funduszy i zaplanowanej w zgodzie 
z najnowszymi osiągnięciami nauki 
i technologii.
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popularnego w tych latach kelnera lubelskiego, który kpił z reprezentantów lokalnej władzy oraz 
zapowiadał rozpoczęcie „politycznych Dziadów”39. Z kolei w tekście z 1930 roku postacią wpro-
wadzającą widzów w zawiły świat lubelskich relacji został chłopiec sprzedający gazety. 

Perspektywa oddolna zawieszała obowiązujące na co dzień hierarchie. Rzucała też inne 
światło na relacje polityczne, społeczne i towarzyskie, ujmując je w nawias za sprawą poetyki 
gatunku. A jednocześnie impuls negacji równoważony był przez chwyt o kierunku przeciwnym, 
zasadzający się na afirmacji lokalnej społeczności, którą miały łączyć więzy o trwałości daleko 
większej od tej, jaka wynikała z podziałów partyjnych. Rozwiązanie takie pojawiało się w zakoń-
czeniu drugiej szopki, gdy głos zabierał Radzymiński, właściciel popularnej wówczas restaura-
cji: „Cni panowie, piękne damy,/ Zamykamy, zamykamy./ Kończę szopkę, stawiam kropkę./ Na 
kolację przyszedł czas./ Po Majewskim, Bryle, Lelku/ Radzę wstąpić do handelku./ Na koniaczki 
i na flaczki/ Radzymiński prosi was./ Kto na troski i zmartwienia/ Znajdzie u mnie pocieszenia,/ 
Przy likierku mówi szczerze,/ Wolny staje się od blag./ Cekawista fraki ściska,/ Endek krzyczy 
«dajcie pyska»,/ I za stołem wszyscy społem/ Zaśpiewają tak:/ W Radzyminie, w Radzyminie/ 
Partia zginie i przeminie złość,/ Precz różnice w polityce, nie ma zwad./ Kochajmy się, żyjmy 
w zgodzie 100 lat”40. Piosenka ta świadczyła nie tylko o marketingowej inwencji autorów, lecz 
także o przemyślanej strategii łagodzenia lokalnych napięć o charakterze politycznym.

Satyra krytykowała władzę i afirmowała wspólnotę. Biesiadna retoryka zgody podsuwała 
zakorzenioną w ikonografii prowincji wizję, w myśl której historia i polityka rozgrywały się gdzie 
indziej, zaś do mniejszych ośrodków docierały jedynie ich odpryski, na tyle mocne, aby tymcza-
sowo skłócić mieszkańców, lecz nie dość silne, by poróżnić ich definitywnie. Warto przy tym 
zaznaczyć, że deklaracja taka obliczona była przede wszystkim na pogodzenie poróżnionego 
establishmentu lokalnego (do którego notabene autorzy należeli: Gralewski był dziennikarzem, 
Bielski – adwokatem, Arnsztajn – lekarzem), zaś służyć miały temu nie tylko piosenki prezento-
wane podczas widowisk, ale także wytwarzająca się w ich trakcie atmosfera.

Zachowane teksty szopek były partyturami o wiele bardziej złożonych spektakli. Wciąż 
niewiele wiadomo o ich warstwie muzycznej – pewne wskazówki w tej materii zawarte zosta-
ły w didaskaliach, w których często umieszczano hasło „na melodię” wraz z tytułami tradycyj-
nych pieśni oraz popularnych wówczas szlagierów. Nie zachowały się również żadne projekty 
ani prototypy kukiełek stworzonych specjalnie na potrzeby szopek – z międzywojennej prasy 
i powojennych wspomnień autorów można tylko wyczytać, że nie zawsze spełniały oczekiwania 
publiczności i recenzentów, jeśli chodzi o podobieństwo do rzeczywistych postaci41. Ówcześni 
odbiorcy zwracali natomiast szczególną uwagę na towarzyszące widowiskom emocje oraz na in-
terakcje pomiędzy autorami, wykonawcami i publicznością: 

Gustownie spreparowana scenka en miniature i wielka szarfa z imieniem 
firmy „Reflektora” witają wchodzącego gościa. Na sali (mówię o premierze) 
widać oryginały, których karykatury pojawią się wnet na miejscu czerwonej 
kurtynki. Delikatne podniecenie u samych bohaterów, większe i wymow-
niejsze u ich małżonek. Nic dziwnego: być na takiej wiwisekcji mniej lub bar-
dziej znakomitego, a przecie, jak to mówią, rodzonego małżonka – to przecie 
także nie co bądź42. 

W centrum uwagi publiczności znajdowały się więc nie tylko same kukiełki, lecz również re-
akcje osób, które były ich pierwowzorami: „Gdy w maleńkim kwadraciku scenki naszego teatru 
marionetek ukazywały się jakieś lalki złośliwie skarykaturowane, ich modele reagowały roz-
maicie. W zależności od swej tężyzny psychologicznej model denerwował się, nadrabiał miną 
wzniosłą […] lub śmiał się ze swego ośmieszenia wraz z całą widownią”43. Niekiedy zaburzało 
to dynamikę widowiska, które momentami przenosiło się na salę zapełnioną publicznością: 
„Boki zrywano, gdy Leon Krajas, skrzętnie pełniący obowiązki klaki na galerii, głośno protesto-
wał przeciwko kojarzeniu jego rodowego nazwiska […] z pocieszną «lalką»”44. Utrzymane w tym 
tonie, anegdotyczne opisy świadczą, że hasło zjednoczenia sztuki z praktyką życiową urzeczy-
wistnia się nie zawsze tam, gdzie chcieli teoretycy awangardy, i bynajmniej nie na jej zasadach45.
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Muzeum Sztuki w Łodzi to instytucja bodaj najsilniej związana 
z dziejami awangardy w Polsce. Źródłem silnej tożsamości mu-
zeum jest Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Gru-
py a.r., dzięki której Łódź postrzegana jest jako miasto, gdzie 

krzyżują się trajektorie najnowocześniejszych prądów artystycznych międzywojennej Europy. 
Powstanie Muzeum Sztuki zinstytucjonalizowało przekonanie o prekursorskim życiorysie 

łódzkiego środowiska artystycznego, ale związek awangardy i instytucji muzealnych wcale nie 
jest oczywisty. Awangardą określa się przecież grupę osób lub tendencje w sztuce XX wieku od-
znaczające się radykalnym nowatorstwem. Jej działanie jest osadzone w teraźniejszości, a cele 
skierowane w przyszłość. Tymczasem rolą muzeum jest gromadzenie i konserwowanie material-
nych śladów przeszłości. 

Osiągnięcia mistrzów były postrzegane jako ciężar i przeszkoda dla pełnego rozkwitu sztuki 
najnowszej, nosiły znamiona ustrojów politycznych i hierarchii społecznych poprzednich epok. 
Już w czasie rewolucji francuskiej budynki i kolekcje należące do monarchii, Kościoła i arystokra-
cji uległy częściowemu zniszczeniu, a następnie zostały upaństwowione. Powstałe w tamtym okre-
sie muzea pozwoliły na zmianę statusu zachowanych dzieł, które stały się własnością publiczną. 
Na początku XX wieku jednym z futurystycznych – szczęśliwie niezrealizowanych – postulatów 
było zniszczenie muzeów i bibliotek. W manifeście z 1909 roku Filippo Tommaso Marinetti pisał:

Zbyt długo już były Włochy targowiskiem tandeciarzy. Chcemy uwolnić je 
od niezliczonych muzeów, które pokrywają ten kraj niezliczonymi cmenta-
rzyskami. 
Muzea: cmentarze!… Są zaiste identyczne przez nieszczęsne pomieszanie 
licznych ciał, które się nawzajem nie znają. Muzea: publiczne sypialnie, 
w których spoczywa się na zawsze obok istot nienawistnych lub nieznanych! 
Muzea: absurdalne rzeźnie malarzy i rzeźbiarzy, które zabijają się wzajem-
nie ciosami barw i linii wzdłuż skłóconych ścian! […] 
Niechże więc nadejdą radośni podpalacze o zwęglonych palcach. Oto oni! 
Nuże! Kładźcie ogień pod szafy biblioteczne! Zmieńcie bieg kanałów, aby za-
topić muzea! Co za radość widzieć pływające po wodzie, zdane na łaskę fal, 
podarte i wypłowiale dawne wspaniałe płótna1. 

Matylda Taszycka 

Miasto awangardy? 
Kolekcjonerskie strategie 
Władysława Strzemińskiego
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Podczas rewolucji październikowej pytanie o przyszłość istniejących kolekcji sztuki poja-
wiło się na nowo, a awangardowe idee znalazły oparcie w działaniach politycznych. W ramach 
Ludowego Komisariatu Oświaty (Narkompros) powstały niezależne Oddział Sztuk Przedstawia-
jących (IZO) oraz Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków. Oddział muzealny pozwolił zapewnić 
państwową ochronę istniejącym kolekcjom sztuki, ale to artyści przejęli kontrolę nad powsta-
jącymi instytucjami sztuki najnowszej2. Aby uchronić zbiory przed wandalizmem, a zarazem 
pozostać wiernym rewolucyjnej retoryce, muzeum zostało poddane znaczeniowej manipula-
cji. Z instytucji stojącej na straży pamięci o przeszłości, pamiętającej czasy caratu i aspiracje 
zamożnego mieszczaństwa, stało 
się laboratorium sztuki najnowszej 
i narzędziem pedagogicznym ma-
jącym pomóc w kształceniu nowe-
go społeczeństwa i oddanych mu 
artystów. W wyniku debat i w po-
rewolucyjnym ferworze powstały 
także kolekcje ex nihilo, tzw. Muzea 
Kultury Artystycznej, gromadzą-
ce dzieła współczesnych twórców. 
Jednym z ciekawszych przykładów 
był pododdział IZO w Witebsku, 
który w 1919 roku otrzymał prace 
artystów awangardowych z centralnego banku muzealnego. Pomysłodawcą stworzenia kolekcji 
sztuki współczesnej był pierwszy dyrektor witebskiej szkoły artystycznej, pochodzący z pobli-
skiej Łoźnej, Marc Chagall3. Zbiory zostały uzupełnione o twórczość miejscowych, a następ-
nie moskiewskich artystów i liczyły około 120 eksponatów w 1921 roku. Ciekawym przykładem 
był zbiór piętnastu obrazów Olgi Rozanowej, zmarłej w 1918 roku, prezentowany jako studium 
rozwoju twórczości artystki awangardowej w ciągu kilku lat. Pomimo obiecujących początków 
witebskie muzeum nie otrzymało odpowiedniego pomieszczenia, co wraz ze zmieniającym się 
klimatem politycznym przekreśliło jego dalszy rozwój4. Postępująca centralizacja i podporząd-
kowanie instytucji artystycznych aparatowi władzy nie pozwoliły na zakorzenienie się idei 
awangardowych w nowo powstałych strukturach państwowych. 

Wykształcony w kręgu rosyjskich konstruktywistów, zaprzyjaźniony z Kazimierzem Malewi-
czem, Władysław Strzemiński był dobrze zorientowany w rosyjskich debatach o sztuce i instytu-
cjach artystycznych. W 1919 roku wziął udział w Pierwszej państwowej wystawie moskiewskich 
i miejscowych malarzy w Witebsku, która była podstawą powstającej tam kolekcji5. Po przyjeździe 
do Polski na przełomie 1921 i 1922 roku stał się pomysłodawcą stworzenia muzeum, które promo-
wałoby rodzimą awangardę i tym samym wsparło postępowe nurty w sztuce. Miało ono być alter-
natywą dla romantycznych idei i tradycji artystycznych, do których artysta zaliczał także Młodą 
Polskę i sztukę ludową. Celem muzeum miało być rozbudzenie wrażliwości współobywateli na 
nową sztukę i kształtowanie gustu polskich odbiorców, a w dalszej kolejności przekonanie ich do 
korzyści płynących z nowoczesności. Korzyści mieli też odnieść sami artyści, którzy mogliby za po-
średnictwem instytucji poznać dorobek europejskich twórców awangardowych. Strzemiński wie-
rzył, że sztuka może służyć oswajaniu społeczeństwa z nachodzącymi zmianami modernizacyjny-
mi. Tu jednak warto zaznaczyć różnicę między pojmowaniem awangardowej misji muzeum przez 
Strzemińskiego a modelem wyniesionym z rewolucyjnej Rosji. Po przeprowadzce do Polski wraz 
z Katarzyną Kobro Strzemiński okazywał niechęć do komunizmu, ceniąc ponad wszystko wolność 
twórczą, a „fakt bycia Polakiem utożsamiał z pewną niezależnością od poleceń partyjnych”6. 

Pełen zapału, szybko zdał też sobie sprawę z niesprzyjających warunków ekonomicznych 
i instytucjonalnych oraz braku tradycji kolekcjonowania sztuki najnowszej w Polsce7. II RP nie 
była przygotowana do realizacji tak postępowego zamysłu jak Międzynarodowa Kolekcja Sztuki 
Nowoczesnej. Istniejące od XIX wieku w Warszawie Muzeum Sztuk Pięknych zostało w 1916 roku 
przekształcone w Muzeum Narodowe m.st. Warszawy, a w 1918 roku w Muzeum Narodowe. Towa-
rzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, którego zbiory stały się zaczątkiem kolekcji muzealnej, nie ku-
powało dzieł ani nie organizowało wystaw sztuki nowoczesnej. Nie zmieniła tego dobrze przyjęta 
wystawa Kazimierza Malewicza w Polskim Klubie Artystycznym w Hotelu Polonia w Warszawie 

Łódź nie była w tamtym okresie 
centrum polskiego życia kulturalnego 
i politycznego – można wręcz 
zaryzykować stwierdzenie, że stała się 
miastem awangardy przez przypadek.
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1927 roku. Awangardowa twórczość artystów z kręgu Strzemińskiego nie znajdowała zrozumienia 
wśród zachowawczych, wykształconych jeszcze pod zaborami elit, dla których sztuka spełniała 
funkcję gwaranta odrębności polskiej tożsamości, co przekładało się na ich przekonanie o symbo-
licznym i perswazyjnym charakterze tego typu działań8. Także część warszawskiego środowiska 
artystycznego z niechęcią lub niezrozumieniem odnosiła się do ambicji Strzemińskiego. 

Muzeum sztuki nowoczesnej było więc projektem nie tylko artystycznym, ale i politycz-
nym, mającym odegrać określoną rolę w nowym państwie. Strzemińskiemu zależało, aby jedno 
z pierwszych awangardowych muzeów w Europie powstało w Warszawie, niejako w kontrze do 
narracji proponowanej przez Muzeum Narodowe. Wybór stolicy wydawał się oczywisty. Strze-
miński wciąż utrzymywał kontakt z Kazimierzem Malewiczem, który podczas wizyty w Polsce 
obiecał podarować prace przyszłemu muzeum. Żadne z dzieł Malewicza nie trafiło do Warsza-
wy, ale sama próba ich pozyskania świadczy o intencji stworzenia w Polsce kolekcji skupiającej 
najbardziej awangardowe nurty artystyczne ze wschodu i zachodu Europy 9. Później, aby nadać 
gromadzonym w Łodzi zbiorom charakter międzynarodowy, Strzemiński powołał z Katarzyną 
Kobro grupę a.r. („awangarda rzeczywista” lub „artyści rewolucyjni”), do której zaprosił przeby-
wających za granicą artystów i poetów: mieszkających w Paryżu Jana Brzękowskiego i Henryka 
Stażewskiego oraz Juliana Przybosia10. 

Łódź nie była w tamtym okresie centrum polskiego życia kulturalnego i politycznego – można 
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że stała się miastem awangardy przez przypadek. W 1928 roku 
zwolniły się etaty na stanowisku nauczyciela rysunku i robót ręcznych w Gimnazjum Polskiej 
Macierzy Szkolnej oraz w Żeńskiej Szkole Przemysłowo-Handlowej w Koluszkach. Strzemiński 
przyjął obie posady. W 1931 roku wraz z Kobro osiedlił się w Łodzi. Oboje rozwinęli działalność 
w łódzkim Związku Zawodowym Polskich Artystów Plastyków, Strzemiński pełnił także funkcję 
kierownika Publicznej Szkoły Dokształcania Zawodowego. Skupiali wokół siebie zwolenników 
sztuki nowoczesnej, a ich zaangażowanie i międzynarodowe kontakty zdynamizowały lokalne 
środowisko twórcze. Ich silne, twórcze osobowości już wcześniej wpłynęły na życie artystyczne 
Wilna, Krakowa i Warszawy. 

Choć w optyce przyjmowanej przez badaczy awans Łodzi do miana ośrodka sztuki awan-
gardowej nastąpił na przełomie lat 20. i 30., należy sprecyzować, że Strzemiński i Kobro nie byli 
jedynymi przedstawicielami awangardy w historii miasta. Warto przypomnieć o istniejącej 
w latach 1919–1921 grupie artystycznej Jung Jidysz, do której założycieli należeli m.in. Jankiel 
Adler, Mojżesz Broderson, Marek Szwarc i Wincenty Brauner. Grupa nawiązała wiele kontaktów 
międzynarodowych i współpracowała z poznańskim Zrzeszeniem Artystów „Bunt”. Organizo-
wała też wystawy i interdyscyplinarne akcje artystyczne. W ruch ten włączył się następnie inny 
ważny przedstawiciel łódzkiego środowiska awangardowego, Karol Hiller, łodzianin, który po 
studiach w Warszawie, Moskwie i Kijowie wrócił na stałe do rodzinnego miasta w 1921 roku. 
Chociaż działalność grupy szybko wygasła, artyści nadal tworzyli i kontynuowali aktywność 
wystawienniczą. Efektem ich pracy była zorganizowana w 1923 roku Międzynarodowa Wystawa 
Młodej Sztuki, w której wzięli udział twórcy polscy i niemieccy. W 1926 roku Karol Hiller zało-
żył Stowarzyszenie Artystów i Miłośników Sztuk Plastycznych w Łodzi „Start”, które działało do 
1930 roku. Mimo że Strzemiński nigdy nie należał do stowarzyszenia, rok wcześniej uczestniczył 
we wspólnej wystawie, a w następnych latach publikował na łamach pisma „Forma” (1933–1936) 
redagowanego przez Hillera. Warto też przypomnieć, że w 1927 roku łódzki Teatr Miejski wysta-
wił awangardową sztukę Persy Zwierżontkowskaja Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

O powstaniu kolekcji w Łodzi zadecydowało jednak spotkanie z Przecławem Smolikiem, ław-
nikiem magistratu miasta Łodzi, lekarzem, etnografem i bibliofilem, który w latach 1928–1933 
pełnił funkcję przewodniczącego miejskiego Wydziału Oświaty i Kultury. Smolik wysoko cenił 
postawę i twórczość Strzemińskiego. To on doprowadził w 1931 roku do podpisania umowy mię-
dzy grupą a.r. a magistratem, na mocy której kolekcja znalazła przestrzeń ekspozycyjną. Zbiory 
pozostawały jednak własnością grupy artystów, co dawało Strzemińskiemu wolność w rozpo-
rządzaniu zdeponowanymi dziełami sztuki. Nauczony doświadczeniami rosyjskich kolegów, 
chciał on uniezależnić kolekcję od polityki – została ona upaństwowiona dopiero po zakończe-
niu drugiej wojny światowej. 

Strzemiński nie od razu zrezygnował z marzenia o stworzeniu muzeum w stolicy. Jeszcze 
w 1931 roku, już po otwarciu wystawy w Łodzi, pisał w liście do Juliana Przybosia: „[…] o ile 
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okoliczności pozwolą i zrobi się dobrą reklamę, przeniesiemy ją do Warszawy, gdzie oddziaływa-
nie będzie większe”11. Publikacje w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. we Francji) miały zapew-
nić wspomnianą reklamę, tak aby wiadomość o wysokiej wartości zebranych dzieł dotarła do 
warszawskich decydentów i tym samym przekonała ich do przyjęcia kolekcji a.r. Nie udało się. 
Pomimo starań Strzemiński był znany przede wszystkim wąskiej grupie awangardowych arty-
stów, a jego bezkompromisowa postawa nie przysparzała mu zwolenników. 

Z dzisiejszego punktu widzenia Łódź wydaje się idealnym miejscem dla muzealniczego ekspe-
rymentu Strzemińskiego. Była drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim w II RP i siedzibą władz 
wojewódzkich. W odróżnieniu od Warszawy i Krakowa nie posiadała Muzeum Narodowego. Po-
zbawiony dotacji inwestycyjnych ze strony państwa, samorząd sam finansował rozwój infrastruk-
tury. Magistrat dostrzegł szansę w stworzeniu kolekcji sztuki współczesnej o międzynarodowej 
skali, tym bardziej że powstawała dzięki darom polskich i zagranicznych artystów. W 1932 roku 
Strzemiński szacował w prasie wartość kolekcji a.r. na 100 000 złotych12. Jej dydaktyczny charak-
ter, często podkreślany przez Strzemińskiego, mógł także mieć wpływ na przekonanie urzędni-
ków. Strzemiński znany był lokalnie z autorskiego programu nauczania artystycznego, a eduka-
cja i polityka kulturalna nie były obojętne łódzkiemu magistratowi, który jako pierwszy w Polsce 
wprowadził powszechne i obowiązkowe nauczanie w szkołach podstawowych. W 1928 roku po-
wstał oddział warszawskiej Wolnej Wszechnicy Polskiej, dający początek Uniwersytetowi Łódz-
kiemu. Magistrat przyjął także darowiznę rodziny Bartoszewiczów w 1929 roku. Ich kolekcja stała 
się zalążkiem Muzeum Miejskiego Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów13, którego budynek 
został uroczyście otwarty 13 kwietnia 1930 roku w dawnym ratuszu przy placu Wolności 1. Po-
wstanie przyszłego Muzeum Sztuki wpisuje się w szereg miejskich działań14. 

Choć proces rozwoju gospodarczego zwolnił podczas pierwszej wojny światowej, w okresie 
międzywojennym Łódź pozostawała centrum produkcji tekstylnej i stanowiła ważny ośrodek 
przemysłowy. Wykształcony w petersburskiej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej, Strzemiński 
dostrzegał podobieństwa między innowacją techniczną, mechanizacją i sztuką nowoczesną. 
Wspólnym mianownikiem rozwoju przemysłu i sztuki była wiara w siłę racjonalnego myślenia 
i postępowość. W rewolucyjnej Rosji Strzemiński poznał Wladimira Tatlina i chociaż dystanso-
wał się od produktywizmu, pewne założenia przeniknęły do jego przemyśleń o sztuce: 

Zadaniem inżynierów dozorujących na odcinkach rzeki pracy – wyna-
lazczość, uproszczenie ruchów poszczególnego robotnika; jednym ruchem 
zastąpienie kilku ruchów (przez odpowiednią zmianę = udoskonalenie ma-
szyny). Wynik – ciągły wysiłek twórczy. Twórczość posiada punkt oparcia 
w systemie już istniejącym, lecz dlatego właśnie (jest) nieustannie skiero-
wana ku jego przekształceniu (= udoskonaleniu)15. 

Nawet styl językowy Strzemińskiego, pozbawiony ozdobników i wprowadzający znaki rów-
nania, przypomina twierdzenie matematyczne. Artysta przekonuje, że inżynier i twórca awan-
gardowy jako jedyni nieustannie dążą do doskonałości (metod pracy, formy), są ludźmi współ-
czesnymi, nieobciążonymi historią, a ich wiara i wysiłki skierowane są w przyszłość. 

Uprzemysłowiona i stosunkowo młoda Łódź była tworem współczesnym, rozwijającym się 
w rytm pracy fabryk. Miasto nie miało wcześniej tak bogatych tradycji artystycznych i huma-
nistycznych jak Kraków lub Warszawa. Kolekcja Bartoszewiczów, składająca się z archiwaliów, 
książek i obrazów, miała stanowić zaczątek biblioteki miejskiej i muzeum. Przyjęcie w depozyt 
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Grupy a.r. wpisuje się w tę dynamikę. Rozmo-
wy pomiędzy Wydziałem Oświaty i Kultury a Strzemińskim rozpoczęły się jeszcze w 1929 roku. 
Magistratowi mogło zależeć na szybkim uzupełnieniu zbiorów, jednak proces pozyskiwania 
i przesyłania obrazów okazał się zbyt długi, aby kolekcja mogła zostać pokazana podczas inau-
guracji muzeum. Kolekcja grupy a.r., choć trudna w odbiorze, miała charakter międzynarodowy, 
a zdecydowana większość zagranicznych twórców wywodziła się z paryskiej awangardy. Paryż 
w tamtym czasie nadal był uważany za światową stolicę sztuki. Z tego choćby powodu dzieła 
kubistów, abstrakcjonistów czy surrealistów mogły wzbudzać ciekawość urzędników, jak i łódz-
kiej publiczności. We wstępie do pierwszego katalogu Przecław Smolik próbował udowodnić, że 
projekt muzeum odpowiadał potrzebom i specyfice miasta: 
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Zbiory pomnażane nadal o dzieła nowoczesne i cenne, o wszechstronny 
dorobek duchowej pracy obecnego i następnych pokoleń, nie tylko zwiążą 
zadymioną i zajętą pogonią za groszem Łódź ze światem kultury i piękna, 
ale nawet stać się mogą kuźnicą nowych myśli i mocnych impulsów do pra-
cy naukowej i artystycznej, […] gdyż wiadomo, że Łódź pracować potrafi, jak 
żadne drugie miasto w Polsce16.

Umowa między magistratem a grupą a.r. została podpisana 15 lutego 1931 roku. Artyści zo-
bowiązali się w niej do stworzenia kolekcji, która odzwierciedlałaby rozwój oraz stan polskiej 
i zagranicznej sztuki nowoczesnej17. Aneks do umowy zawierał listę dwudziestu jeden dzieł 
(w tym dziewięciu prac artystów zagranicznych): Joaquína Torresa-Garcíi, Enrica Prampolinie-
go, Serge’a Charchoune’a, Jeana (Hansa) Arpa, Kurta Schwittersa, Sophie Taeuber-Arp, Louisa 
Marcoussisa, Marii Nicz-Borowiakowej, Stanisława Zalewskiego, Tytusa Czyżewskiego, Henry-
ka Stażewskiego i Karola Hillera. Kolekcja była w kolejnych miesiącach regularnie powiększana. 
Pierwszy katalog został wydany w 1932 roku i zawierał siedemdziesiąt pięć pozycji, w tym prace: 
Theo van Doesburga, Maxa Ernsta, Jeana Héliona, Fernanda Légera, Michela Seuphora i Geor- 
ges’a Vantongerloo. W zbiorach znalazły się przede wszystkim dzieła wywodzące się z nurtów 
abstrakcji, futuryzmu, kubizmu i surrealizmu. Większość artystów była członkami grup awan-
gardowych, m.in. Cercle et Carré, a następnie Abstraction-Création. Dzięki Henrykowi Stażew-
skiemu i Janowi Brzękowskiemu, który w 1928 roku zamieszkał w Paryżu, grupa a.r. utrzymywała 
bliskie stosunki z Arpem i Seuphorem. Wanda Chodasiewicz-Grabowska, była studentka Strze-
mińskiego i przyszła Nadia Léger, która kształciła się w Académie Moderne, ułatwiła kontakt 
z Fernandem Légerem i Amédée Ozenfantem. Po 1932 roku wysyłki z Paryża stały się rzadsze, 
ale kolekcja wzbogacała się o prace 
polskich artystów aż do 1938 roku. 
W przeddzień drugiej wojny świato-
wej liczyła 112 dzieł18. 

Wyjątkowy charakter Między-
narodowej Kolekcji Sztuki Nowocze-
snej Grupy a.r. wynika ze sposobu 
jej tworzenia. To przedsięwzięcie 
nie byłoby możliwe, gdyby członkom 
grupy a.r. nie udało się nawiązać 
przyjacielskich i zawodowych relacji 
z zagranicznymi artystami. W tam-
tym czasie wspólne wystawy, kon-
gresy, czasopisma, a także formalne 
i nieformalne stowarzyszenia pozwa-
lały twórcom na wymianę idei. W Pa-
ryżu, po rozwiązaniu Cercle et Carré, 
Seuphor, van Doesburg, Auguste 
Herbin, Hélion, Arp, Albert Gleizes, 
František Kupka i inni artyści stwo-
rzyli w lutym 1931 roku międzynarodową grupę Abstraction-Création. W szczytowym momencie li-
czyła ona ponad 400 członków. Strzemiński i Kobro stanowili część tego środowiska, choć pozosta-
wali w Polsce. Ich twórczość była jednak znana i ceniona, o czym świadczy m.in. wspominana przez 
Brzękowskiego wymiana prac między Arpem i Strzemińskim19. Większość dzieł w kolekcji została 
podarowana bezpośrednio przez autorów, ale było też kilka wyjątków: prace Mieczysława Szczuki, 
który zginął w Tatrach w 1927 roku, zostały najprawdopodobniej przekazane przez Teresę Żarnowe-
równę, dwa obrazy Vilmosa Huszára przez Michela Seuphora, dzieło Kurta Schwittersa przez Tade-
usza Peipera. W latach 30. Stanisław Ignacy Witkiewicz, oprócz własnych obrazów, podarował do 
kolekcji także obraz Louisa Marcoussisa i zagubioną w czasie wojny Gitarę Picassa.

Dzięki darom artystów łódzka kolekcja stanowi muzealny wyjątek na skalę światową. Jej 
istnienie jest dowodem na przemieszczanie się form i idei w środowiskach awangardowych Eu-
ropy lat 20.20 Zbiory te pokazują, jak ważne w historii awangardy były przyjacielskie i zawodowe 

Strzemiński znany był lokalnie 
z autorskiego programu nauczania 
artystycznego, a edukacja i polityka 
kulturalna nie były obojętne 
łódzkiemu magistratowi, który 
jako pierwszy w Polsce wprowadził 
powszechne i obowiązkowe nauczanie 
w szkołach podstawowych.
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grupy, funkcjonujące poza ciasnym obrębem granic państwowych, a także rola artystów, którzy 
tak jak Kobro, Strzemiński, Brzękowski i Stażewski pośredniczyli między różnymi środowiska-
mi. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Grupy a.r. powstawała poza tradycyjnymi 
instytucjami (w momencie tworzenia była jedynie obietnicą muzeum), a co ważniejsze – wy-
kształciła się poza rynkiem sztuki, określającym wartość poszczególnych artystów i ich dzieł. 
Opierając się na ekonomii daru, Brzękowski, Stażewski i Strzemiński stworzyli zbiór, któremu 
bliżej jest do prywatnej kolekcji artysty niż klasycznej kolekcji muzealnej. Choć jest rezultatem 
współpracy kilku osób, ma on nietypowy charakter, odzwierciedlający często prywatne rela-
cje i gusta twórców. Jest w nim także pewna przypadkowość, bo przecież nie można odmówić 
przyjęcia darowanych prac lub ich wymienić. W kolekcjach artystów znane nazwiska występu-
ją obok tych mniej znanych, prace młodszych twórców spotykają się na jednej ścianie z dzieła-
mi starszych pokoleń. Artyści mogą się odwoływać do swoich zbiorów, porównywać się dzięki 
nim z innymi twórcami i konfrontować: „[…] nowoczesne malarstwo polskie – pisał Strzemiński 
w liście do Przybosia – wcale nie jest złe i może dotrzymać kroku Zachodowi”21. Zjawisko to nie 
jest charakterystyczne jedynie dla sztuki współczesnej. Peter Paul Rubens eksponował własne 
obrazy wśród dzieł sztuki, które posiadał. Prace znajdujące się w kolekcji a.r. są dowodem na 
istnienie wspólnych refleksji, poszukiwań formalnych i aspiracji. Odzwierciedlają zaintereso-
wania i fascynacje polskich twórców, dobrą znajomość paryskiego środowiska artystycznego 
i pragnienie należenia do szerszej grupy, która uzasadniałaby ich własne działania w Łodzi. 

Zachowało się tylko jedno zdjęcie oddające wygląd Międzynarodowej Kolekcji Sztuki No-
woczesnej Grupy a.r. w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego Historii i Sztuki im. J. i K. Barto-
szewiczów. Na czarno-białej fotografii z 1932 roku widzimy pierwszą salę, a niewielki fragment 
drugiej dostrzegamy przez otwarte drzwi. Jak na pomieszczenie muzealne sala nie jest wysoka 
i wydaje się niewystarczająco jasna. Na zdjęciu widoczna jest tylko jedna lampa sufitowa. Białe 
lub szare ściany odbijają światło dzienne, którego źródło znajduje się po prawej stronie za pleca-
mi fotografa. Czas naświetlania musiał być dość długi, aby większość z trzydziestu dwóch dzieł 
pozostała czytelna. W pierwszym pomieszczeniu, po lewej stronie, widać Deskę ze spiralą (Kom-
pozycja ze spiralą) Karola Hillera z 1928 roku, której okrągłe formy, przywodzące na myśl turbiny 
maszyny, kontrastują z geometryczną Kompozycją fakturową (ok. 1930–1931) Henryka Stażew-
skiego, o powtarzających i przecinających się liniach wertykalnych i horyzontalnych. Oba obra-
zy wchodzą w relację z sąsiednią Kontrkompozycją XV Theo van Doesburga z 1925 roku, której 
struktura oparta jest na liniach ukośnych. Zaraz pod nimi znajduje się figuratywna, kubistycz-
na Martwa natura Serge’a Charchoune’a. Na samej górze środkowej ściany możemy zauważyć 
inną martwą naturę, tym razem autorstwa Strzemińskiego (ok. 1930). Uwagę widza przyciąga-
ją kontrastowe Dwa profile Fernanda Légera z 1926 roku i surrealistyczna Kompozycja (Portret 
podwójny) Kurta Seligmanna z 1931 roku. W centrum fotografii znajduje się duży figuratywny 
obraz Louisa Marcoussisa Koncert (1928), a Tarantella (1920) Enrica Prampoliniego powieszo-
na jest tuż nad drzwiami. W niższym rzędzie rozpoznajemy geometryczną Kompozycję – Figu-
rę ludzką (Siedząca kobieta) Vilmosa Huszára z 1926 roku, Kompozycję trzech równoważników 
Georges’a Vantongerloo (1921) oraz biomorficzne reliefy z drewna polichromowanego wykonane 
przez Jeana (Hansa) Arpa (Konstelacja, która zagubiła się lub została zniszczona w czasie wojny, 
i Konfiguracja z 1929 r.). Na zdjęciu widzimy też dwa gipsowe kobiece akty (1925–1927) Katarzyny 
Kobro. W drzwiach prowadzących do drugiego pomieszczenia dostrzegamy sąsiadujące ze sobą 
abstrakcyjne Kompozycje Jeana Héliona (1930) i Henryka Stażewskiego (ok. 1930), a także dwa 
dzieła Sophie Taeuber-Arp (oba z 1931 r.) i jeden obraz (1924) Vilmosa Huszára o tym samym ty-
tule Kompozycje. Po prawej stronie, przy samej framudze drzwi, spostrzegamy Kompozycję pla-
nimetryczną (Wazę) Wandy Chodasiewicz-Grabowskiej z około 1926 roku22. 

Sposób, w jaki dzieła sztuki prezentowane są na wystawach, nigdy nie jest bez znaczenia. 
Wystawy są nośnikami sensu, przedstawiają prace artystów w określonych konfiguracjach 
i kontekstach, sugerują interpretacje i opowiadają historie23. W przypadku tak nowatorskiego 
przedsięwzięcia, jakim była Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Grupy a.r., meto-
da ekspozycji w łódzkim muzeum może zaskakiwać. Ten rodzaj prezentacji wydaje się bliższy 
tradycyjnej muzeografii (tzw. Petersburger Haengung) niż awangardowych idei Strzemińskie-
go. Tak jak w dziewiętnastowiecznych salonach sztuki, obrazy są gęsto powieszone jeden przy 
drugim, a autonomiczna przestrzeń każdego z nich ograniczona została do ramy. Dzieła wiszą 



89Miasta/Awangardy

w kilku rzędach, maksymalnie zapełniając dostępną powierzchnię. Nie są uporządkowane ani 
stylistycznie, ani chronologicznie, a malarstwo figuratywne i abstrakcyjne nie jest rozdzielone, 
choć możemy dostrzec próbę zestawienia ze sobą dzieł przedstawiających figurę ludzką (Léger, 
Seligmann, Marcoussis, Prampolini i Kobro) w środkowej części ekspozycji. Większe forma-
ty umieszczone zostały w górnej części sali, ale i to nie jest regułą. Można odnieść wrażenie, 
że Strzemiński próbował wykorzystać każdy wolny centymetr ściany. Zaskakuje też fakt, że ra-
dykalne rzeźby geometryczne Kobro, jak choćby Rzeźba abstrakcyjna (1) z 1924 roku, nie są wi-
doczne na fotografii. Gipsowe prace artystki stoją na tradycyjnych, drewnianych cokołach przy 
samej ścianie. Jedna z nich jest dosłownie „wciśnięta” w lewy róg pomieszczenia. Ten sposób 
prezentacji wydaje się całkowicie sprzeczny z innowacyjnym spojrzeniem artystki na rzeźbę 
jako narzędzie komponowania przestrzeni. 

Choć ekspozycja sprawia wrażenie wizualnego bałaganu, sposób przedstawienia kolekcji 
nie może być przypadkowy. Nie wynika on bowiem z niewiedzy Strzemińskiego. Artysta musiał 
znać fotografię wystawy 0.10 z 1915 roku w Petersburgu, na której Malewicz pokazał przełomo-
wy Czarny kwadrat na białym tle. Została ona pomyślana jako konstelacja obrazów lewitują-
cych w kosmicznym zawieszeniu. W 1919 roku Malewicz pisał: 

Biorąc pod uwagę, że w muzeum reprezentowane będą różnorodne formy 
przedstawieniowe […], rozwieszenie ich odgrywa wielką rolę w jego kon-
strukcji i koncepcji […]. Dlatego uważam: ściany muzeum są płaszczyzną, 
na której należy umieścić dzieła w takim porządku, jak rozmieszczona jest 
kompozycja form na malarskiej płaszczyźnie24.

W 1927 roku w Hanowerze El Lissitzky zrealizował nowatorski Gabinet Abstrakcji, o któ-
rym dyskutowały europejskie środowiska awangardowe, a Alfred Barr, dyrektor powstałego 
w 1929 roku w Nowym Jorku Museum of Modern Art (MoMA), zaczął wprowadzać do świata 
muzeów standardy modernistyczne, które szybko znalazły zwolenników wśród zachodnich 
kustoszy i galerzystów. Przede wszystkim jednak znane są przykłady wystaw organizowanych 
wówczas w Polsce, charakteryzujących się nowoczesną muzeografią. Na wystawie Grupy Pla-
styków Nowoczesnych w Instytucie Propagandy Sztuki w 1933 roku Kompozycje architektonicz-
ne Strzemińskiego wisiały w jednym rzędzie na wysokości oczu widza, a Katarzyna Kobro eks-
ponowała swoje rzeźby na sześciennych postumentach. 

Najprawdopodobniej aranżacja wystawy wynikała z zastanych warunków w łódzkim ratuszu, 
któremu daleko było do obszernych sal amerykańskiego odpowiednika. Strzemiński nie dyspono-
wał ani przestrzenią, ani środkami finansowymi pozwalającymi na stworzenie nowoczesnej sceno-
grafii. W 1932 roku katalog wymieniał siedemdziesiąt pięć prac, a kolekcja wciąż się powiększała. 

Zastanawiająca jest także rola fotografii jako narzędzia prezentacji. Na zdjęciu nie ma żad-
nego widza, a krzesło osoby pilnującej sali stoi puste. Gdy przyjrzymy się bliżej, zauważymy, 
że prawie połowa dzieł wymienionych w katalogu mieści się w kadrze, w którym zawarty jest 
tylko niewielki fragment przestrzeni wystawowej. Stąd też podejrzenie, że ekspozycja została 
specjalnie przearanżowana na potrzeby zdjęcia, jego kompozycja nie jest zaś przypadkowa. 
Dzieła Karola Hillera i Wandy Chodasiewicz-Grabowskiej wyznaczają granice kadru. Rzeźby 
Katarzyny Kobro zostały przesunięte, aby nie zasłaniały pierwszego planu, a obrazy w drugim 
pomieszczeniu – zgrupowane, aby widz mógł dostrzec sąsiadujące ze sobą prace Héliona, Sta-
żewskiego, Huszára i Taeuber-Arp. Fotografia ma charakter dokumentacji, ale być może nie jest 
tak rzetelnym źródłem informacji, jak dotychczas wierzyliśmy. Przede wszystkim nie jest wierną 
kopią wystawy, lecz jej „od-tworzeniem”, świadectwem intencji autora lub zleceniodawcy, które-
go celem było pokazanie rezultatu kilku lat współpracy członków grupy a.r.25 Jest świadomym 
zabiegiem, częścią strategii Strzemińskiego, który pragnął dowieść bogactwa kolekcji i istnie-
nia w Łodzi muzeum sztuki nowoczesnej o międzynarodowej randze. 

Reprodukcja fotografii znalazła się na okładce katalogu z 1932 roku, będącego podstawo-
wym dowodem istnienia muzeum. Został on wydany na potrzeby polskiej i zagranicznej promo-
cji kolekcji jako niezbędne narzędzie przekonywania kolejnych artystów do udziału w projekcie. 
Katalog uwierzytelniał działania grupy a.r., ale też upubliczniał zaangażowanie miasta, nadając 
przedsięwzięciu instytucjonalny, a tym samym trwały charakter. W przedmowie do publikacji 
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Przecław Smolik pisał: „[…] kolekcja łódzka pozwala po raz pierwszy w Polsce spojrzeć poważnie 
i z bliska w twarz tak głębokiej, a tak mało jeszcze zrozumianej rewolucji, jaka się odbywa w sztu-
ce europejskiej od lat dwudziestu pięciu”26. Przez położenie akcentu na europejski zakres zbioru 
polska i łódzka scena artystyczna zostały wpisane w szerszy kontekst artystyczny. 

Jeśli jeszcze raz spojrzymy na zdjęcie, zauważymy, że dzieła polskich i zagranicznych arty-
stów sąsiadują ze sobą, tak jak obrazy Hillera i Charchoune’a, Stażewskiego i van Doesburga. 
Ekspozycja nie wyznacza żadnej hierarchii w odniesieniu do działalności tych twórców i pre-
zentuje ich prace jako część tych samych awangardowych kierunków w sztuce europejskiej. 
Zatem staje się realizacją koncepcji Strzemińskiego, który uważał, że sztuka awangardowa: 
od kubizmu po abstrakcję i surrealizm ma wymiar uniwersalny. Łódzka kolekcja była przede 
wszystkim odpowiedzią samych artystów na pytanie o miejsce polskiej sztuki w świecie i urze-
czywistnieniem marzenia o włączeniu się w nurt międzynarodowej awangardy. 

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Grupy a.r. była fenomenem na skalę świa-
tową z kilku powodów. Po pierwsze, powstała z inicjatywy artystów. Po drugie, w odróżnieniu 
od encyklopedycznych kolekcji muzealnych odzwierciedlała głównie artystyczne zaintereso-
wania jej twórców. Po trzecie, swoje dzieła przekazali do niej w darze najważniejsi przedstawi-
ciele europejskiej awangardy. Wreszcie, została stworzona w mieście mało znanym, odległym 
od ówczesnych ośrodków sztuki awangardowej, jak Paryż czy Berlin. Ostatecznie nie trafiła też 
do Warszawy. To dzięki niej pojęcie awangardy łódzkiej utożsamiane jest od lat z działalnością 
grupy a.r.27 Warto jednak zwrócić uwagę, że z artystów, których prace były prezentowane w po-
czątkowej wersji kolekcji, tylko Karol Hiller i Stefan Wegner, oprócz Katarzyny Kobro i Władysła-
wa Strzemińskiego, mieszkali w Łodzi na stałe (Hiller był też jedynym twórcą, który urodził się 
w tym mieście). W zbiorach brakowało dzieł wcześniejszych łódzkich stowarzyszeń awangardo-
wych, np. licznych artystów związanych z Jung Jidysz (katalog z 1932 roku wymienia tylko jeden 
obraz Jankiela Adlera)28. Kolekcja grupy a.r. nie jest więc wyczerpującą opowieścią muzealną 
o genezie łódzkiej awangardy, ale realizacją artystycznej strategii Strzemińskiego, kreacją mają-
cą zapewnić wybranym artystom stałe miejsce w historii europejskiej awangardy. 

W filmie Zdobywcy słońca i książce Parowóz dziejów Anna Baumgart i Andrzej Turowski 
„od-twarzają” drogę pociągu agitacyjnego, który w 1920 roku miał wieźć dzieła rosyjskiej awan-
gardy artystycznej przez Polskę do Berlina. Pociąg ostatecznie zatrzymał się w Koluszkach, gdzie 
pod koniec lat 20. mieszkali Strzemiński i Kobro. Miejsce Łodzi na awangardowej mapie świata 
jest więc nie tylko obiektem badań, ale i artystycznych wyobrażeń. 
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W październiku 1933 roku z inicjatywy Klubu Filmowego 
„Awangarda”, działającego we Lwowie w latach 1932– 
–1936, ukazał się pierwszy numer nowego pisma „Awan-
garda”. Jak głosił podtytuł, był to „…niezależny tygodnik 

ilustrowany poświęcony sprawom teatru, kina i radia”1, o których zamierzali pisać reprezentan-
ci lwowskiego środowiska akademickiego, intelektualnego i artystycznego. Lektura tekstów za-
mieszczonych na łamach dwudziestu czterech wydanych numerów pozwala nie tylko poznać 
poglądy, wiedzę i świadomość autorów, ale także odtworzyć panoramę ówczesnego Lwowa 
z jego najważniejszymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Na pierwszej stronie premierowej edycji „Awangardy” redakcja informowała czytelników 
o planach stworzenia „fachowego pisma” o teatrze, sztuce filmowej i radiu, „które by rzeczowo, 
bezstronnie i odpowiedzialnie referowało zdarzenia w tych dziedzinach”2. Awangardowość pro-
jektu miała się zawierać przede wszystkim w jego dwóch aspektach. Po pierwsze, w niezależno-
ści – „walczyć chcemy i będziemy, niezależni od nikogo, o prawdę, obiektywność referowania 
zjawisk teatralno-kinowo-radiowego życia”. A po drugie, w propagowaniu idei wypracowania 
„nowej, własnej, odrębnej – ale przede wszystkim kultury”3. Deklarację powtórzono w numerze 
dwunastym rozpoczynającym drugi rok funkcjonowania pisma, jeszcze mocniej zaznaczając 
postępowość periodyku: „Współczesność stworzyła nowe wymogi, nowe potrzeby, nowe katego-
rie życia i sztuki. Kto się z tym pogodzić nie umie, ani współdziałać – traci głos i musi ustąpić”4. 

Tygodnik „Awangarda” dążył więc do zajęcia widocznego miejsca na mapie nowoczesnego 
Lwowa, w którym nowatorskie idee i pomysły (jak i ich zwolennicy) krążyły między uniwersyte-
tem i politechniką, pracowniami artystycznymi i fotograficznymi, kinami i teatrami, propago-
wane podczas publicznych odczytów i na falach radiowych. Ta płynność refleksji oraz podej-
mowanych inicjatyw znalazła odzwierciedlenie na łamach „Awangardy”, gdzie ambitne teksty 
teoretyczne i krytyczne przeplatały się z recenzjami i humorystyczną publicystyką. W ich są-
siedztwie pojawiały się reklamy oraz bieżący repertuar kin i teatrów wraz z kuponami na bile-
ty zniżkowe5. Komercyjną, a zarazem bardzo nowoczesną pozycją był zamieszczany w każdym 
z numerów tygodniowy program radiowy, któremu towarzyszyły zresztą profesjonalne artykuły 
pracowników lwowskiej rozgłośni.

Z poszczególnymi działami i tematami „Awangardy” łączą się określone aktywności społecz-
ne oraz konkretne miejsca na mapie lwowskiego życia naukowego, kulturalnego i towarzyskiego. 

Małgorzata Radkiewicz 

Lwów – miasto filmowej 
„Awangardy”



93Miasta/Awangardy

Z wiadomości zawartych w tekstach i ogłoszeniach wyłania się fizyczna oraz intelektualna 
przestrzeń Lwowa jako nowoczesnego ośrodka skupiającego różnorodne działania o charak-
terze awangardowym. Są wśród nich przykłady i awangard artystycznych, i prekursorskich 
dokonań technicznych, na bieżąco omawianych przez specjalistów od kina, fotografii, radia. 
Awangardowość cechowała również postawy lwowskich naukowców i intelektualistów, rewolu-
cjonizujących sposób myślenia i metody badawcze w matematyce, teorii i historii literatury oraz 
w filozofii. Tak zarysowany obszar modernizującego się miasta wypełniają przemieszczający się 
nieustannie ludzie, pokonujący „podwójny” dystans. Pierwszy – fizyczny, najczęściej niewielki, 
pomiędzy miejscami i instytucjami (uniwersytetem, pracownią, kinem, teatrem, kawiarnią czy 
studiem radiowym). Drugi – symboliczny, między różnymi rolami zawodowymi i społecznymi 
(intelektualnymi, artystycznymi, propagatorskimi, edukacyjnymi). „Awangarda” na swoich ła-
mach pokazywała trajektorie tych przemieszczeń, opisując ich przebieg, cele i efekty. 

Ze względu na tę symboliczną przestrzenność i mobilność pisma „Awangarda” na jego za-
wartość można popatrzeć w taki sam sposób, w jaki Andrew Thacker postrzega literaturę po-
czątku XX wieku6, czyli przez pryzmat przestrzeni. Jak zauważa badacz, w modernistycznych 
tekstach literackich pojawia się wiele rodzajów przestrzeni, od prywatnej, ograniczającej się do 
mieszkania lub pokoju, po publiczną, związaną z siecią ulic, konkretnymi lokalizacjami i bu-
dynkami. Ponadto na urbanistyczną i architektoniczną strukturę nakłada się przestrzeń spo-
łeczna, odpowiadająca różnemu statusowi, wiekowi, płci i odmiennym potrzebom oraz typom 
aktywności mieszkańców. Teksty modernistyczne, zwraca uwagę Thacker, odzwierciedlają tę 
przestrzenną złożoność i różnorodność, opisując zarówno rodzaje ruchów i typy mobilności, jak 
i łączące się z nimi doświadczenia: eksploracji, poznawania, ekscytacji, ale też dezorientacji czy 
zagubienia. Zdaniem badacza można wręcz mówić o „politopicznym” (polytopic) 7 charakterze 
pisarstwa modernistycznego, które nie dąży do abstrakcji, lecz osadza opowieści o życiu w „no-
wych czasach” w konkretnych państwach, miastach, budynkach i krajobrazach. Politopiczne 
zjawiska czy narracje przebiegają w podobnym czasie na różnych obszarach, w niezależnych 
punktach równocześnie.

O publikacjach w „Awangardzie” również można powiedzieć, iż są politopiczne, czyli umiej-
scowione i rozproszone w przestrzeni – i miasta, i refleksji wokół zjawisk epoki nowoczesności. 
Najwyraźniej na stronach pisma zaznaczyły się obszary zasygnalizowane w podtytule, czyli 
kina, teatru i radia, omawiane w duchu nowoczesności i awangardowości. Wraz z pierwszym 
numerem autorzy tekstów podjęli się edukacji z zakresu myśli filmowej oraz kina współczesne-
go, zakładając, że jego estetyka wymaga intelektualnego zaangażowania i wiedzy publiczności. 
Jak zaznaczał Bolesław Lewicki, „oglądanie filmu jest zbyt specjalną formą obcowania ze sztu-
ką, by nań baczniejszej nie zwrócić uwagi”8, dlatego też należy dostrzec i docenić artyzm kino-
wych realizacji. Zbytnia koncentracja na fabule, tak ważnej dla widzów szukających na ekranie 
lepszego świata albo „prawdy życia”, tylko oddala ich od „istoty kina jako zjawiska sztuki”, mają-
cego w dodatku własny styl. Należy więc pamiętać, że „to, co wydaje się nieraz awangardowym, 
nowym ujęciem czy kojarzeniem, jest tylko stylistyką filmu”9, za którą stoi autor budujący swoją 
wizję świata przy użyciu różnych elementów. 

Lewicki stwierdzał ponadto – wpisując się tym samym w dyskusję o artystyczności i języ-
ku kina – że dzięki zróżnicowanemu stylowi, „słuchając i patrząc, odkrywamy na ekranie nowe 
światy, prawdy ponadmaterialne, mimo rzekomego ograniczenia kina do reprodukcji ściśle ma-
terialnej rzeczywistości”. Jako przykład „triumfu przedstawienia filmowego”, w którym „kinowy 
punkt widzenia, traktowany ściśle intelektualistycznie, wypełnia cały mechanizm świata”10, 
podawał m.in.: Bezdomnych (1931) Nikołaja Ekka, Ekstazę (1933) Gustava Machatego, Światła 
wielkiego miasta (1931) Charlesa Chaplina oraz Niech żyje wolność (1931) René Claira. Lista ta 
świadczy o doskonałej orientacji badacza we współczesnym mu repertuarze, jak i w publika-
cjach analizujących zjawiska zachodzące w kinie. Wymienione tytuły z jednej strony odpowia-
dają różnym autorskim koncepcjom stylu filmowego, wyznaczającym często nurty awangardo-
we. Z drugiej stanowią przykłady twórczości prowokującej dyskusje teoretyczne na temat istoty 
kina jako sztuki, jego swoistości, oryginalności i odrębności.

Redaktorzy „Awangardy” dbali o wielość perspektyw oraz utrzymanie „światowego” cha-
rakteru pisma. Dlatego obok wypowiedzi Lewickiego zamieścili również paryską relację Wa-
cława Radulskiego, zastanawiającego się nad artyzmem i kondycją tamtejszego kina. Jak się 
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okazywało, mimo że francuska produkcja sięgnęła 150 tytułów rocznie, to nie przyniosły one 
spodziewanych dochodów. W dyskusjach jako przyczyny tej sytuacji wymieniano: „wzrost pro-
dukcji przy braku uzdolnień twórczych, przede wszystkim reżyserskich, zaniedbanie znaczenia 
kolorytu lokalnego (i ducha) francuskiego na korzyść rywalizacji z tematami i formami typowo 
amerykańskimi, […] schlebianie najniższym gustom publiczności”11. Korespondenta najbardziej 
jednak zadziwiał niski poziom artystyczny filmów znad Sekwany, na które spoglądał okiem re-
żysera: „Część awangardzistów przeszła do obozu robiących «dobre» interesy, reszta wycofała 
się z życia czynnego. Młodzież? Prawie jej nie ma”. I co było dla niego w Paryżu szczególnie za-
skakujące: „[…] na tle dzisiejszej produkcji giną całkiem pojedyncze dobre filmy awangardowe 
i zupełnie na uboczu stoi R. Clair – nazwisko we Francji nieznane. Raczej należy powiedzieć 
niepopularne”12. Przedsiębiorcy filmowi dalecy byli od hołubienia swojego mistrza, w efekcie 
czego „nie ma clairyzmu13 w filmach francuskich, chociaż jest on wszędzie w Europie i w Amery-
ce i wszędzie ma zasłużone powodzenie”14. Podsumowując bieżący repertuar, autor paryskiego 
raportu prognozował, że „clairyzm” niewątpliwie będzie miał wkrótce swój renesans. A tym-
czasem warto było pamiętać, że „przy całej łatwości zadań i banalności formy film francuski 
ma coś, co świadczy dobrze o jego przeszłości i możliwości rozwoju w przyszłości. Jest to dobry 
smak, gust i kultura, która cechuje najsłabsze kicze, jakie oglądałem”. W podsumowaniu, będą-
cym rodzajem przesłania dla polskiej kinematografii, Radulski stwierdzał: „Nie ma potrzeby pa-
lenia filmów złych, jest potrzeba umożliwienia produkcji filmów dobrych […]. W przemyśle arty-
stycznym, jakim jest sztuka kinowa, należy pamiętać nie tylko o pierwszym słowie przemysł, ale 
najwięcej o drugim: artystyczny”15.

O artyzmie filmowym z pewnością pamiętała „Awangarda”, czego nie można było powie-
dzieć o poczytnych, ilustrowanych periodykach o kinie. Lewicki, mimo że swoje teksty adre-
sował do czytelników prasowych, krytycznie odnosił się do komercyjnych pism branżowych, 
zwłaszcza prasy popularnej, „żywiącej kinomanów plotką zakulisową i tanią sensacją”, dostar-
czającej ponadto „wiedzy magazynowej o trickach technicznych”. Jeśli do takich informacji do-
dać „sugestię krzykliwego afisza reklamowego”, to okaże się, że publiczności zasiadającej przed 
ekranem „trudno się wtedy zdobyć na przejrzysty stosunek do filmu jako osobnej gałęzi sztuki”16. 

Właśnie o takiej reklamie w przestrzeni miasta opowiadał felieton Zenona Friedwalda, któ-
ry postanowił wybrać się do teatru, na próżno jednak szukał w okolicy bieżących afiszy z in-
formacjami o spektaklach. Znalazł za to „cały las plakatów kinowych”, przyciągających uwagę 
gapiów tworzących zbiegowisko: „Zbliżam się do grupy ciekawskich i w tej samej chwili czuję, 
jak mi włosy jeżą się na głowie. Na murach miasta widnieją potężne afisze. Z plakatów wyłazi ol-
brzymia małpa, która jedną ręką strąca samoloty […], w drugiej zaś dusi jakąś mikroskopijną ko-
bietę”17. Wstrząsającemu rysunkowi towarzyszy napis: „Przeżyjecie fantazję, jakiej nie da żaden 
narkotyk! Zobaczycie coś, czego świat dotychczas nie widział! […] Sensacja zapierająca dech!”. 
Hasło okazuje się niezwykle przekonujące: „Wiesz co – powiada ktoś – teatr nam nie ucieknie, 
a małpę trzeba zobaczyć”. I oto, stwierdzał autor tekstu, „stajemy się mimo woli świadkami tego, 
jak kino uśmierca teatr”, dodawał jednak, iż na pewno nie przyczyni się do tego film krajowy: 
„Ten jest jeszcze bardzo dobroduszny i nie byłby w stanie skrzywdzić muchy”. Nadzieja więc po-
zostaje: „Może przecież teatr zostanie uratowany…”18.

O zachowanie ciągłości tradycji teatralnej we Lwowie dbali fachowcy, których działalność 
systematycznie prezentowała „Awangarda”. Już w pierwszym numerze redakcja zaprosiła do 
rozmowy Wilama Horzycę, dyrektora Teatru Wielkiego, któremu zadano pytanie o to, „co się 
dzieje za kulisami lwowskiej sceny”19. Okazywało się, że otwarcie na zmiany zachodzące we 
współczesnym świecie może mieć wymiar nie tylko artystyczny, ale i społeczny. Otóż dyrektor 
Horzyca postanowił obniżyć ceny biletów i to znacznie (z 3,60 zł na 1,50 zł za miejsce na parterze 
w Teatrze Wielkim), zakładając, że takie działanie „wzmoże frekwencję zwłaszcza zbiedniałej in-
teligencji i świata robotniczego”. Oznajmiał przy tym: „Chcemy, ażeby ludzie pracy mięli większy 
dostęp do teatru, gdyż tylko dla nich teatr jest właściwie stworzony”20. 

W sezonowym repertuarze miały się pojawić Bachantki Eurypidesa, o czym dyrektor Horzy-
ca mówił tak: „Przyznaję, że spada na nas przez ten wybór duża odpowiedzialność, ale chętnie 
ją podejmujemy”. Natomiast „przemiły, odnowiony obecnie wysoce dekoratywnie Teatr Roz-
maitości otwiera swój sezon jedną z ostatnich nowości polskich, kapitalną komedią Ludwika 
Morstina Dzika pszczoła w wyborowej obsadzie aktorskiej”. Wybór ten pozwalał prognozować, 
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iż „czarujący teatrzyk przy ulicy Rutowskiego stanie się prawdziwym punktem zbornym dla całej 
inteligencji lwowskiej”21. 

Pod wypowiedzią Horzycy redakcja przewrotnie zamieściła felieton Zenona Friedwalda 
o kryzysie teatru środkowoeuropejskiego. Już na wstępie tekstu pojawiła się teza, że drama-
tycznej sytuacji wcale nie są winne ani publiczność, której zarzuca się, że „nie dorosła do zro-
zumienia problemu teatralnego”, ani „kino dźwiękowe ze swoimi tanimi i grubymi efektami”22. 
Zdaniem autora wina leży po stronie teatru, który swoją stylistyką i repertuarem „sam się zabija. 
Dokonuje na sobie wiwisekcji. Popełnia powolne samobójstwo”. Tymczasem widownia pragnie 
dobrej sztuki i dopisuje, gdy ją otrzyma, jak to się dzieje w moskiewskiej Habimie i innych te-
atrach rosyjskich, gdzie przychodzi „publiczność olbrzymia, ciepła, krytyczna, inteligentna”. 
Na tych scenach – zauważał Friedwald – „każde przedstawienie jest wspaniałym widowiskiem”, 
stworzonym przez zespół, w którym dopracowuje się tekst, a „autor dramatyczny staje się […] ta-
kim samym współpracownikiem teatru jak dekorator, jak reżyser, jak aktor, jak naczelny maszy-
nista!”. Ponadto możliwa jest sytuacja, kiedy „nieraz sześciu znakomitych reżyserów pracuje 
nad jednym epizodem”. Co więcej, każdy z aktorów „przez długi szereg miesięcy nosi codziennie 
kostium […], aby nabrać swobody ruchów […] i wszelkie gesty wykonywać naturalnie”. Felietoni-
sta gorzko stwierdzał, iż w polskiej rzeczywistości trudno to sobie wyobrazić, zwłaszcza wobec 
panujących przekonań: „Egzemplarz jest rzeczą świętą!! […] Uchowaj Boże naruszyć tekst!! De-
koracja? Bagatelka! Coś się tam namaluje i dobrze będzie. Reżyser? Obojętny! Może być ostatnie 
zero. I tak publiczność nie zwróci uwagi. Obsada? Nie odgrywa żadnej roli! […] Tylko nie naru-
szyć tekstu!!!”. Artykuł kończył się dającą nadzieję propozycją: „Mamy kasowe sztuki i kiepskie 
metody. Gdyby tak odwrócić problem?”23.

Dla autorów „Awangardy” teatr to jednak nie tylko forma, ale także miejsce dyskutowania 
zjawisk współczesnych, m.in. różnych przejawów ruchu kobiecego. Tadeusz Hollender w swojej 
recenzji z lwowskiego przedstawienia Candidy stawiał nad wyraz optymistyczną tezę, iż kwestia 
początków emancypacji kobiet jest zbyt znana i przebrzmiała, by stanowić atrakcyjny temat dla 
widowni teatralnej. Zwłaszcza że – stwierdzał piszący – sama sztuka Bernarda Shawa wydaje 
się przestarzała i nie ma w sobie humoru ani lekkości jego późniejszych utworów. Recenzent był 
więc stanowczy w negatywnej ocenie nieco archaicznego utworu, konkludując: 

Emancypacja, walka o nią przed lat kilkudziesięciu, to zabytek ciekawy 
i rozczulający. Obrazek z czasów sufrażystek, z czasów „polskiej” panny Ho-
ward i Madzi Brzeskiej. Wiemy, znamy i szanujemy. To ciekawy etap z walki 
o „wyzwolenie kobiety”. A że etap trochę nudny, nie zawsze i nie wszędzie 
zrozumiały dziś, w epoce krótkich włosów i prawie majaczącego złowrogo 
w oddali widma – patriarchatu, że trochę dłużą się dialogi […], to już inna 
sprawa i sprawa jasna – niektóre sztuki starzeją się szybciej24. 

Znacznie bardziej aktualne było z pewnością ujęcie zawarte w „nowej sztuce kobiecej” 
pt. Milcząca siła autorstwa Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, wystawionej w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. Jak bowiem odnotowała w swojej relacji dla „Awangardy” Henryka Felkowska, 
widzom zaproponowano „trzy godziny scenicznej dyskusji” na temat współczesnej kobiety – jej 
praw i dążeń emancypacyjnych. Ze skrupulatnego raportu wynika, iż podczas spektaklu „było 
naprawdę bardzo zajmująco […] wobec widowni szczelnie zapełnionej samymi prawie przedsta-
wicielkami owej właśnie, w danej chwili wcale niemilczącej «siły»… (Premierę oglądały dele-
gatki II Walnego Zjazdu Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet)”25. Zdaniem recenzentki autorka 
Sprawy Moniki „poszła tutaj jeszcze dalej w swym feminizmie. W pierwszej sztuce szło o wy-
kazanie, że mężczyzna nie jest koniecznie do życia potrzebny […]. W Milczącej sile usiłują nam 
dowieść, że w przyszłym, lepszym świecie mężczyzna będzie wprost niepotrzebny”26.

O ile przesłanie sztuki można uznać za polemiczne, to sama koncepcja mogła budzić zain-
teresowanie jako wizja przyszłości, w której kobieta – redaktorka wpływowego pisma kobiecego, 
kierująca zespołem „kobiet wszystkich ras i narodowości” – robi wszystko, by dla dobra świata 
władzę nad nim przejęła „milczącą dotąd siła”. Kieruje się przy tym przekonaniem, że „ludzkość 
trapiona wojną i wszelaką zbrodnią dąży do zguby – odrodzić ją może tylko taka właśnie zmia-
na reżimu”. Decydujące znaczenie ma mieć zbierający się właśnie „wszechświatowy kongres 
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kobiecy”, na którym redaktorka zamierza wystąpić jako działaczka i samotna matka. Aby tego 
dokonać, musi zmagać się z reprezentantami męskiej władzy, a także z równie opornym przed-
stawicielstwem kobiet „starej daty”. Jak zaznaczała z ironią autorka recenzji: „Dobrze zaobser-
wowane: będzie On zawsze miał zwolenniczki i obrończynie wśród zastępów «milczącej siły»”. 
Między postaciami występującymi w sztuce jest również matka, która syna straciła na wojnie: 
„Chwila pojawienia się tej kobiety w czerni – pisała Felkowska – jest najmocniejszym momen-
tem w sztuce. Tragiczna siła jej bólu i napięcie wypełniających ją uczuć miłości i nienawiści […] 
– czynią z niej symbol kobiecości zbuntowanej przeciwko sile wrogiej życiu”27. 

W przedstawionej w „Awangardzie” interpretacji Milczącej siły pojawia się uwaga, iż 

główna teza autorki [sztuki – M.R.] jest […] bardzo skrajna, choć nie tak bardzo 
już nowa. W ostatnich czasach pojawiały się głosy męskie, nawet naukowe, 
które przypisywały przyczynę upadku ludzkości faktowi, że rządzi nią wyłącz-
nie mężczyzna (porównaj np. książkę profesora Bergmana Erkenntnisgeist u. 
Mittergeist). I one szukały ratunku […] w powrocie do matriarchatu28. 

Według recenzentki najlepszym rozwiązaniem byłyby jednak harmonijne rządy obu płci, 
o czym trudno się przekonać, oglądając sztukę, bowiem „postacie kobiece żyją i działają. Męż-
czyźni niestety urobieni są tendencyjnie”. Dlatego – konkludowała Felkowska – „rzecz cała zy-
skałaby na pogłębieniu i sile, gdyby na przykład partnerem tej niezwykłej kobiety był równie 
nieprzeciętny mężczyzna. Starcie dwu równych, choć biegunowo innych wartości, męskiej 
i żeńskiej, to byłoby dopiero ciekawe. Autorka jednak wolała ułatwić rzecz swojej bohaterce i… 
sobie”. Niemniej sam pomysł wprowadzenia tematu feministycznego na scenę teatralną wyda-
wał się recenzentce ciekawy, zwłaszcza że „dyskusja tego rodzaju jest na deskach teatru u nas 
nowością, że ma momenty bardzo szczere i bardzo mocne, nie znuży i nie nudzi, lecz przeciwnie, 
interesuje i zaciekawia”29. 

Redakcja „Awangardy” dbała, by czytelnicy byli świadomi zmian zachodzących w sferze 
artystycznej, obyczajowej, ale także technicznej. Szereg profesjonalnych artykułów poświę-
cono więc programom radiowym oraz samej rozgłośni, która powstała we Lwowie w styczniu 
1930 roku, a kilka tygodni później, w piątek 13 lutego, dokonano jej uroczystego otwarcia. 

Na siedzibę wyznaczono dawną kawiarnię Ziemiańską przy ulicy Batorego 6, skąd nadawa-
no rozbudowywany systematycznie program lokalny. Radio zyskiwało coraz większą popular-
ność, więc „Awangarda”, chcąc przyciągnąć „nowoczesnych” czytelników, w każdym z numerów 
publikowała rubrykę Co przyniesie tydzień radiowy i zaznaczała w niej wszystkie, a nie tylko 
– jak sugerował podtytuł – „ciekawsze audycje polskiego radia” w danym tygodniu. Redakcja pi-
sma troszczyła się również o odpowiedni sprzęt i serwis dla radiosłuchaczy, zamieszczając spe-
cjalistyczne ogłoszenia. Jedna z reklam informowała: „Radiodźwięk. Zakład budowy, naprawy 
i elektryfikacji radio-aparatów, zakładania anten oraz wykonywania robót w zakres radiotech-
niki wchodzących”. Oprócz adresu: Krasickich 17 wspomniano, iż naprawia się także słuchawki, 
dołączając w dodatku nowy sznur, i – co najważniejsze – „roboty wykonujemy szybko, solidnie 
i po cenach konkurencyjnych”30. Z kolei firma Panradjo z ulicy Chorążczyzny 5 oferowała „naj-
nowsze odbiorniki na prąd z sieci i na baterie”, a ponadto „instalacje megafonowe”31.

Reklamującym się zakładom z pewnością nie brakowało klientów, wśród których byli 
m.in. robotnicy, opisani przez Andrzeja Słockiego w tekście o fenomenie masowego odbioru 
przez „ludzi pracy”. Prezentacja radiowej publiczności rozpoczynała się od stwierdzenia, że ra-
diosłuchacze stanowią najbardziej bodaj zróżnicowaną grupę odbiorczą, cechującą się „mie-
szaniną zdań, pojęć i gustów”32. Co więcej, analizując rzesze słuchających, „trudno jest nawet 
podzielić ich na poszczególne grupy, trudno nawet podzielić na zamiłowania czy też poziomy 
umysłowe”. Łatwiej natomiast, stwierdzał autor, byłoby wyodrębnić spośród nich określone 
typy, jeśli chodzi o „natury, usposobienia, a przede wszystkim humory”. A jak się okazuje, „każdy 
żąda od radia humoru. Każdy żąda, by mikrofon uśmiechał się do niego: czy to śmiechem poli-
szynela, czy szerokim śmiechem prostolinijnej groteski, czy też uśmiechem dziecka” 33. 

Jedna ze słuchaczek mówi wprost, że kiedy i ona, i mąż wracają zmęczeni po pracy, pragną 
głównie odpoczynku w miłym nastroju: „[…] chcielibyśmy, by otwarty głośnik czy słuchawki 
nałożone na uszy przyniosły nam przede wszystkim wesołość”34. Z jednej strony autor tekstu 
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rozumie zapotrzebowanie słuchaczki na rozrywkę jako przedstawicielki pracującej części spo-
łeczeństwa – stanowiącej przeważającą grupę odbiorców – która nie może sobie pozwolić na 
wieczorne wyjście do teatru czy kina z powodów finansowych albo braku transportu do śród-
mieścia. Ale z drugiej strony, przypominał Słocki, nie można myśleć tylko o funkcjach rozryw-
kowych medium radiowego. Zwłaszcza że

radio w dzisiejszym wieku jest może jedyną najszybszą drogą zapoznawania 
całego świata z wypadkami bieżącymi. […] Jest też duża część społeczeń-
stwa rozrzucona grupami po przestrzeniach odciętych kilometrami gościń-
ców i dróg polnych od najbliższych poczt, telefonów i wszelkich środowisk 
zbiorowego życia. Ludzie ci myślą, pracują, żyją takim samym wymaganiem 
życia jak życie miast. Lecz przez to, że są od niego odcięci, interesują się bar-
dziej wszystkim, co się dzieje w każdej dziedzinie, niż ci, którzy wiadomości 
otrzymują bezpośrednio i codziennie. Taką jednostkę zajmą również ceny 
zboża, wydarzenia polityczne, naukowe, jak rozśmieszy dowcip rzucony ze 
studia na fale powietrza35.

Redakcja „Awangardy” podsumowała głosy radiosłuchaczy stwierdzeniem: 

Wszyscy są niezadowoleni i krytykują. Jedni uważają, że radio przeciąża 
swe programy poważnymi odczytami, których podobno nikt nie słucha, 
inni skarżą się na nadmiar muzyki, która rzekomo nic nie daje. Wieśniacy 
domagają się fachowych odczytów i pogadanek rolniczych, zaś wytworne 
mieszczuchy z obrzydzeniem odkładają słuchawki i tęsknią do pikantnej 
muzyki z płyt lub z modnych lokali nocnych36. 

Wśród głosów na temat zawartości i celów programu radiowego zaznaczały się również 
różnice w podejściu do nowinek technicznych, bowiem „starsza generacja prowadzi namiętną 
krucjatę przeciwko […] często naprawdę doskonałym płytom gramofonowym, zaś zwolennicy 
muzyki mechanicznej płyty przekładają ponad każdą inną muzykę”37.

Wydaje się, że pozycją w programie lwowskiego radia godzącą wszystkich słuchaczy była 
audycja Na wesołej lwowskiej fali, nadawana na całą Polskę w każdy niedzielny wieczór od 
16 lipca 1933 roku. O jej popularności świadczy fakt, iż „Awangarda” poświęciła tej produkcji 
osobny tekst już w pierwszym numerze. Autorem artykułu był Franciszek Pawliszak, pracow-
nik lwowskiej rozgłośni38, który od razu przyznał, że „są tacy, którzy ją [„wesołą lwowską falę” 
– określenie z tekstu, przyp. M.R.] nawet krytykują. A jednak ja świadomie ją w całej osnowie, 
wraz z tysiącami innych, pochwalam”39. Przyczyną tej sympatii była m.in. bogata tradycja two-
rzonej we Lwowie rozrywki radiowej, zapoczątkowana – jak przypominał autor felietonu – w noc 
sylwestrową 1930 roku, gdy z mającej dopiero rok Rozgłośni Lwowskiej na wszystkie stacje 
Polskiego Radia popłynęła rewia pt. Sza! Lwów gra! Sukces audycji sprawił, że lwowska stacja 
umocniła się w swojej lokalnej tożsamości: „Wówczas już regionalizm lwowski – pisał Pawliszak 
– zdobył szturmem prawo obywatelstwa w jednym z punktów programu pt. Na lwowską nutę”. 
W 1932 roku zaczęto emitować we Lwowie Wesołą niedzielę, której koncepcja „była bezwzględ-
nie rewolucją i rewelacją”40. 

O oryginalności audycji zadecydowała konsekwencja realizatorów, którzy „z pełną energią 
podjęli inicjatywę ratowania radiosłuchaczy zastrzykami humoru i uśmiechu przed zalewem 
kryzysu”. Na program każdej z ośmiu wyemitowanych „niedziel” składały się piosenki, kuplety, 
skecze, komedie muzyczne i słuchowiska zawierające elementy folkloru lwowskiego: „[…] nieby-
wałym powodzeniem cieszyły się, […] zdobywające coraz szerszy zasięg wielbicieli, wesołe dia-
logi lwowskiej ulubionej pary trampów radiowych Szczepka [Kazimierz Wajda – M.R.] i Tońka 
[Henryk Vogelfänger – M.R.]”. Nie dziwi więc decyzja „programowej Centrali Warszawskiej”, by 
lwowskie „niedziele” przekształcić w „rozrywkową popularną audycję” transmitowaną na całą 
Polskę właśnie pod tytułem Na wesołej lwowskiej fali. Pawliszak opisywał sukces lwowskiego 
przedsięwzięcia z wyraźną dumą radiowca: „I znowu świadomie chwalę. Bo w ramach wesołych 
fal nadano ostatnio kilka znakomitych słuchowisk”41. Przygotowywali je zresztą profesjonalni 
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literaci: Emanuel Schlechter i Wiktor Budzyński (pseud. Juliusz Tot), a muzykę opracowywał 
Tadeusz Seredyński. Przesłanie autora felietonu dla twórców „lwowskiej fali” niemal w pełni 
odpowiadało pragnieniom wyrażonym przez pracujących słuchaczy: „Rozweselać, bawić i na 
codzienne troską i pracą zmęczone oblicza radiosłuchaczy sprowadzać raz w tygodniu najmil-
szego gościa, który tak rzadko dziś się wszędzie zjawia: uśmiech!”42.

Jedną z największych atrak-
cji radia były bezpośrednie trans-
misje, a sekrety ich nadawania 
wyjawiał Franciszek Pawliszak 
w tekście o „nieznanych żołnie- 
rzach radiofonii”43, czyli anonimo-
wych technikach radiowych odpo-
wiedzialnych za emisję wszystkich 
programów, w tym także przekazów 
spoza studia. Zwłaszcza nadawanie 
z terenu wymagało nie lada spraw-
ności organizacyjnej i koordynacji 
działań, dzięki którym słuchacze 
lwowskiej rozgłośni mieli szansę 
wysłuchać m.in. transmisji z ko-
palni soli potasowych w Kałuszu. 
Zanim przystąpiono do nagrania, 
technicy rozmieścili sprzęt tak, 
by rejestrował oryginalne odgłosy 
maszyn i ludzi. W efekcie „jechała 
w mikrofonie winda kopalniana, 
mełł młyn kamienie soli prawie 
dziesięciokilowe, prażył się i suszył 
miał solny, nawet biedny kopalnia-
ny konik ciągnął swój podziemny 
pociąg”. Radio było więc na wskroś nowoczesnym środkiem komunikacji, dlatego też – stwier-
dzał Pawliszak – „ograniczenie roli techników do pracy przygotowawczej i konserwatorskiej nie 
jest bynajmniej ograniczeniem ich wielkiej roli w radiofonii. Są oni często twórcami nowych po-
mysłów, dzięki którym słuchacze ulepszają swój odbiór”44.

Kwestia nowych mediów i ich konsekwencji dla rozwoju kultury regularnie pojawiała się 
na łamach „Awangardy”, której redaktorzy starali się realizować zobowiązania podjęte w nu-
merze pierwszym i rzetelnie omawiać sprawy sztuki filmowej, teatru i radia. Ich konsekwencja 
i zaangażowanie w wydawanie poszczególnych numerów oraz towarzyszącą im działalność 
klubową zwracały uwagę publicystów z innych miast. W warszawskim „Kinie” ukazał się tekst 
Stefanii Heymanowej, która szczegółowo relacjonowała, „jak Lwów pracuje dla kultury filmo-
wej”45. Co ciekawe, w swoim artykule nie tylko odnotowała różnorodną aktywność członków 
lwowskiego Klubu Filmowego „Awangarda”, ale równocześnie nakreśliła przestrzenną mapę 
ich działań, wymieniając i miejsca, i instytucje pojawiające się na łamach „Awangardy”. Wspo-
mniała więc o edukacyjnej działalności Bolesława Lewickiego i o publicznych odczytach Zo-
fii Lissy, którzy swoje teksty regularnie zamieszczali we współtworzonym przez siebie piśmie 
albo, jak Lissa, prezentowali w audycjach radiowych. Publicystka „Kina” podkreśliła też eks-
perymentalną działalność filmową sekcji produkcyjnej klubu – o której również pisała „Awan-
garda” – zaznaczając przy tym, iż „są to reklamówki, reportaże krajoznawcze, jeden film z życia 
Hucułów (Po kolędzie). Obecnie Radulski i Bretsznaider kręcą film pt. Folklor lwowski”. W kon-
kluzji swojego artykułu stwierdziła, iż lwowski klub – a także jego pismo „Awangarda” – to przy-
kład tego, jak „wciągnięcie w orbitę zainteresowań filmem – literatów i estetów – oraz wyszuki-
wanie i wspomaganie nowych «ludzi filmu»”46 przyczynia się do budowania kultury filmowej. 
Sukces działań lwowskiej „Awangardy” z pewnością ułatwiła politopiczna struktura i klubu fil-
mowego, i redakcji pisma, przekładająca się na fizyczną obecność w modernizującym się mie-
ście oraz na typ podejmowanej w nim aktywności. Jak zauważa Thacker, teksty modernistyczne 

Tygodnik „Awangarda” dążył więc 
do zajęcia widocznego miejsca 
na mapie nowoczesnego Lwowa, 
w którym nowatorskie idee i pomysły 
(jak i ich zwolennicy) krążyły między 
uniwersytetem i politechniką, 
pracowniami artystycznymi 
i fotograficznymi, kinami i teatrami, 
propagowane podczas publicznych 
odczytów i na falach radiowych.
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tworzyły rodzaj metaforycznej przestrzeni, w której próbowano nadać sens materialnym miej-
scom typowym dla nowoczesności47. We Lwowie osoby współpracujące z „Awangardą” rów-
nocześnie opisywały i eksplorowały tereny miejskie (instytucje czy media), dyskutowane idee 
weryfikując w praktyce. Politopiczność znajdowała odzwierciedlenie w wielokanałowości oraz 
sieciowości ich działań umiejscowionych na geograficznej i społecznej mapie galicyjskiej me-
tropolii. 

Tekst powstał jako efekt badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
(grant Pionierki z kamerą: kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896–1945, realizowany 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2015–2018; nr projektu: 2014/13/B/HS2/00908).
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Określenie „kultura studencka” nie do końca przystaje do fer-
mentu, który miał miejsce w latach 20. XX wieku na Wydzia-
le Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego1. Nie tylko ze 
względu na anachroniczność tego sformułowania: sam termin 

powstał bowiem dla opisania zjawiska późniejszego, rodzącego się w Polsce Ludowej za sprawą 
powstałego w 1950 roku Zrzeszenia Studentów Polskich. Pochodzenie to nie jest dla badaczy 
bez znaczenia; odsyła do zinstytucjonalizowanych form uczestnictwa w kulturze PRL, dopusz-
czalnych przez ówczesne władze wystąpień. I choć wielu teoretyków, ale i uczestników życia 
artystycznego lat 60., 70. czy 80. docenia wkład, jaki ZSP wniosło w kształtowanie się ruchów 
studenckich, podkreślają oni też, że kontrkulturowe inicjatywy celowo wystrzegały się jakich-
kolwiek związków z hasłem „kultura studencka”, kontestując je i protestując przeciwko tego ro-
dzaju instytucjonalizacji działań artystycznych2. 

Pisząc jednak o życiu studenckiego Krakowa lat 20., trudno znaleźć określenie, które było-
by równie pojemne: zarówno mieściłoby w sobie element młodzieżowego buntu, próbującego 
wyłamać się ze skostniałych struktur uprawomocnionych przez kulturową tradycję sztuki wy-
sokiej, jak i wskazywało na partycypacyjny charakter – głęboką potrzebę bycia dostrzeżonym 
przez uznane jednostki czy instytucje o niepodważalnym autorytecie. Rodzące się bowiem na 
UJ w latach 1920–1926 grupy literackie w większości nie chcą zrezygnować z instytucjonalnego 
obiegu sztuki; pragną raczej się w niego włączyć i go zmieniać. Prześledzenie ich działań poka-
zuje, iż z jednej strony dążą do wytworzenia kontestującego rzeczywistość fermentu (przypadek 
Katarynki i Gałki Muszkatołowej), z drugiej zaś robią wszystko, by pozostać w orbicie zaintere-
sowania władz uniwersyteckich i funkcjonować w ramach kultury oficjalnej (przypadek Sym-
pozjonu, Dionizego, Koła Literacko-Artystycznego czy Helionu). Mimo to może warto spróbować 
opisać ich historię, używając kategorii zastępujących obarczone historycznymi konotacjami po-
jęcie kultury studenckiej – przywołując terminy takie jak „studencki ruch kulturalny” lub „kul-
tura młodej inteligencji”?3 Grzegorz Dziamski słusznie bowiem zauważa, iż:

Kultura studencka nie była wytworem PRL-owskiej nowomowy, ale nazwa 
tak. Czy można oddzielić zjawisko od nazwy? W konstruktywistycznych 
teoriach społecznych jest to niemożliwe. W przypadku kultury studenckiej 
również. Tak długo, jak będziemy posługiwać się określeniem „kultura stu-

Iwona Boruszkowska,  
Michalina Kmiecik 

Awangarda jako ruch 
studencki. Krakowskie 
grupy literackie 
na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w latach 
1920–1926
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dencka”, będziemy wystawiać pomnik światłemu mecenatowi organizacji 
studenckiej ZSP, a później, od 1973 r., SZSP [Socjalistyczny Związek Studen-
tów Polskich – I.B., M.K.]. Mecenasowi, który lubił swoich artystów i troskli-
wie ich wspierał […]. Niewiele żądał w zamian, ale za to decydował, co i gdzie 
będzie prezentowane jako kultura studencka. Świetnie rozumie to młoda 
generacja […], dla której kultura studencka, jako całość, nie była nigdy żad-
ną kontestacją, kontrkulturą, żadnym buntem, sprzeciwem czy oporem; ten 
pojawił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. wraz z kulturą punkową4.

Anachroniczne, ale i uwikłane politycznie pojęcie kultury studenckiej musi zostać odrzuco-
ne: ruchy z lat 20., owszem, wpisywały się w przynależną mu partycypacyjną wizję kultury, jed-
nocześnie jednak ich cele nie były nigdy modelowane przez władze; starały się raczej opowiadać 
po stronie tego, co nowe i innowacyjne, nieprzyswojone jeszcze przez oficjalny obieg. Zbliża je to 
do definicji ruchu społecznego, który Dziamski opisuje w sposób następujący:

Z socjologicznego punktu widzenia ruch jest przeciwieństwem struktury, 
wprowadza element żywiołowości, spontaniczności, podkreśla znaczenie 
podmiotu, jako aktora działań społecznych. Ruch nie ma zdefiniowanych 
celów; cele konkretyzują się i zmieniają w miarę rozrastania się i przekształ-
cania ruchu. Ruch niczego nie rozwiązuje, podważa jedynie istniejący sys-
tem wartości i szkicuje zarys nowego. Ruch, jak pisze Jawłowska, nawią-
zując do Touraine’a – ujawnia i artykułuje nowe problemy społeczne 
[podkr. oryg.]5.

Ruch społeczny ma zatem zawsze charakter płynny (wskazują na to mnogość inicjatyw oraz 
ich wzajemne przenikanie się, niejasne granice przynależności poszczególnych twórców), intu-
icyjny oraz spontaniczny (co widzimy w sposobie funkcjonowania Katarynki czy późniejszego 
kabaretu Tam-Tam). Nie posiada też precyzyjnych założeń (w ramach wieczorów poetyckich 
Helionu znajdziemy wystąpienia zarówno Józefa Aleksandra Gałuszki, jak i Jalu Kurka) i dopie-
ro dojrzewa do wykreowania własnych programów (poetyckich, już poza obiegiem ruchu stu-
denckiego, w ramach inicjatyw zewnętrznych, np. „Zwrotnicy”). Ruchy studenckie lat 1920–1926 
przygotowują grunt dla funkcjonowania grup literackich o bardziej stabilnym statusie: przyzna-
ją sobie zatem przede wszystkim rolę „artykułowania nowych problemów społecznych” oraz ar-
tystycznych.

Warto podkreślić, iż potrzeba mówienia o „ruchu” w odniesieniu do praktyk awangardo-
wych (czy też procesu wyłaniania się awangard) jest głęboko zakorzeniona w refleksji nad tym 
zjawiskiem. Już Renato Poggioli w swojej kultowej książce Teoria dell’arte d’avanguardia od-
chodzi od nazywania poszczególnych „izmów” szkołami, w zamian proponując właśnie – utrwa-
lone poprzez dadaistyczne próby nazewnicze6, a dla samego badacza wywodzące się z tradycji 
romantycznej – pojęcie ruchu:

Szkoła jest nade wszystko statyczna i klasyczna, podczas gdy ruch jest za-
sadniczo dynamiczny i romantyczny. […] Szkoły nie da się postrzegać poza 
ideałem humanistycznym, ideałem kultury jako thesaurusa. Ruch nato-
miast pojmuje kulturę nie jako przyrost, ale kreację – lub, przynajmniej, jako 
centrum aktywności oraz energii7. 

Dalej zaś dodaje, iż kluczem do zrozumienia tego, co stanowi clou awangardowego ruchu, 
jest postrzeganie twórczości oraz artystycznej działalności jako celu samego w sobie, który ro-
dzi się z czystej potrzeby aktywizmu: „sportowego entuzjazmu” oraz „emocjonalnej fascynacji 
przygodą”8. 

Rozpoznania Poggiolego wydają się bezpośrednio korespondować z wizją młodzieżowych 
ruchów społecznych, powstających niejednokrotnie jako sprzeciw względem oficjalnie narzuco-
nych norm. Alain Touraine określa te działania mianem protestów modernizacyjnych, które nie 
posiadają jasno nazwanych celów politycznych i społecznych, a których największą siłę stanowi 
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mocny opór wobec istniejącego status quo9. Często naiwne w swojej formie i treści, mają jednak 
szansę przedzierzgnąć się w lepiej zorganizowany ruch społeczny – wówczas właśnie obok potrze-
by burzycielstwa i dezorganizacji (właściwych wszelkim wystąpieniom awangardowym) pojawi 
się w nich konieczność reorganizacji poprzez wywieranie kulturowego nacisku: „Ruch nacisku 
akceptuje pewne granice, wymaga uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, definiuje się przez 
rzeczywistą zdolność wpływu; jego działanie jest więc kierowane w stronę instytucji i przeciw 
niej”10.

Kluczem do zrozumienia powodów wyłaniania się ruchów społecznych – zarówno tych 
o charakterze socjopolitycznym 
(które przede wszystkim interesują 
Touraine’a), jak i kulturowym – jest 
pojęcie kryzysu organizacyjnego, 
którego pojawienie się wymusza 
stworzenie form nacisku lub blo-
kady przez oddolnie kształtowane 
grupy. W Samotworzeniu się spo-
łeczeństwa czytamy: „Ruch spo-
łeczny nie jest wyrazem intencji czy 
koncepcji świata. Nie można mówić 
o ruchu społecznym, jeśli nie da się 
zdefiniować od razu kontr-ruchu, 
jakiemu ten się przeciwstawia. […] 
Konflikt ma stawkę, umiejscawia 
się w polu”11.

Warunkiem zaistnienia ruchu jest więc niezadowolenie z rozwiązań wprowadzanych przez 
instytucję znajdującą się u władzy lub też rozczarowanie zakresem kulturowego pola symbo-
licznego (dlatego właśnie jednym z celów tych ruchów jest zdaniem Touraine’a „wejście nowych 
i bogatych zagadnień w sferę «życia publicznego»”12, korespondujące zresztą bezpośrednio 
z Rancière’owską ideą „rekonfiguracji podziału zmysłowości”13). Diagnozy Touraine’a dotyczą-
ce ruchów społecznych o potencjale rewolucyjno-politycznym przekładają się świetnie na wa-
runki panujące w polu wpływów i zależności symbolicznych. Jego koncepcję z powodzeniem 
wykorzystuje w swoich rozpoznaniach teatru alternatywnego Aldona Jawłowska, która słusznie 
zauważa, iż „dominacja jest możliwa nie tyle dzięki kontroli nad środkami produkcji, ile przez 
produkcję dóbr symbolicznych, informacji i obrazów świata dostarczanych przez kulturę”14. 

Posługiwanie się pojęciem ruchu w odniesieniu do wytwarzanych przez grupy awangardo-
we stylów zachowań kulturowych wydaje się więc prawomocne: są to bowiem środowiska roz-
myślnie wikłające się w sytuację społecznego konfliktu, ustawiające się w kontrze względem 
obowiązującej normy i zmierzające do jej przeformułowania (zamiany na nową). Nie tylko dążą 
one do innowacji estetycznej, ale przede wszystkim – jak chce Jawłowska – „opowiadają się jako 
strony w konflikcie dotyczącym zmiany lub kontroli społecznej dominującego systemu kultu-
ry”15. Działają zatem wewnątrz instytucji, a ich aktywność prowadzi do jej zakwestionowania 
oraz przeobrażania: „Początkiem ruchu kulturotwórczego bywa często poczucie nieadekwatno-
ści dominujących stylów życia, norm moralnych czy prawnych, obyczajów w stosunku do zmian 
zachodzących w innych sferach organizacji społecznej i ekonomicznej”16.

Początek wieku, przełom technologiczny, przemysłowy i urbanizacyjny, o których zaczyna się 
mówić głośno także w Krakowie (choćby przy okazji prezentacji idei metropolitalnego Wielkiego 
Krakowa w 1910 r.), nie pozostają bez wpływu na życie literackie. Młodzież uniwersytecka reaguje 
zaś na te przemiany niczym papierek lakmusowy: chce na sobie przeprowadzić modernizacyjny 
eksperyment, wpisać się w coraz popularniejszy nurt nowej sztuki zapoczątkowany przez włoskich 
futurystów. Dokonuje zatem swoistego przewartościowania stylów zachowań artystycznych: prze-
kracza wytworzony przez Młodą Polskę mit literatury kawiarnianej (świadczy o tym choćby nowa 
dekoracja Gałki Muszkatołowej w Esplanadzie), poszukuje nowej formuły artystycznego czaso-
pisma (w postaci „żywego miesięcznika” Sympozjonu), manifestuje potrzebę przygotowywania 
gruntu pod nadejście nowego człowieka (manifest pierwszego almanachu grupy Dionizy – „Hi-
perboli”), a także wdraża znane z manifestacji dadaistycznych wątki negatywistyczne i ludyczne  

Strategia „hybrydyzacji”, 
charakterystyczna dla większości 
awangard Europy Środkowej, 
borykających się z problemem 
marginalizacji czy peryferyjności, 
również i tutaj znajduje swoje ujście.
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(np. podczas słynnego wieczoru negatywistów czy wieczoru Jalu na morzach Astoreth Kurka).
Warto zatem przyjrzeć się bliżej najważniejszych grupom artystycznym i obieranym przez 

nie strategiom. Oscylowały one bowiem pomiędzy różnymi modelami. Pierwszy z nich, party-
cypacyjny, był nastawiony zarówno na destabilizację przyjętych norm, jak i ich rekonstrukcję 
w porozumieniu z podmiotami stojącymi w kulturowej opozycji (przypadek Sympozjonu i Dio-
nizego). W ramach drugiego, najmocniej zinstytucjonalizowanego, przyjmowano postawy kom-
promisowe w planie zarówno artystycznym, jak i aktywistycznym (przypadek Helionu). Trzeci 
możemy określić mianem kontestatorskiego i kontrkulturowego (przypadek futurystycznej 
Katarynki i Gałki Muszkatołowej, a także zorganizowanego przez Koło Literacko-Artystyczne 
wieczoru negatywistów), czwarty natomiast – ludycznego, satyrycznego i kabaretowego (ma-
nifestującego się w satyrycznych, efemerycznych pismach studenckich czy późniejszych pró-
bach Adama Polewki w kabarecie Tam-Tam). W niniejszym artykule skupimy się tylko na dwóch 
pierwszych z nich – eksperymentalne praktyki futurystów były bowiem szerzej komentowane17, 
natomiast najbardziej znane i rozpoznawalne przykłady twórczości satyrycznej (przede wszyst-
kim związane z działalnością Adama Polewki i szopkami eksperymentalnego teatru Cricot) po-
chodzą z późniejszego okresu.

Model partycypacyjny

Dwie formacje poetyckie: Sympozjon i Dionizy, które umieścić możemy w modelu partycy-
pacyjnym, tworzą grunt pod pojawienie się grupy Helion, pozostającej w jakimś stopniu spad-
kobierczynią prób czy eksperymentów prowadzonych w ramach ich działalności. Na początek 
powinniśmy bowiem uporządkować fakty historyczne: Sympozjon to właściwie pierwsza pro-
toawangardowa grupa literacka na polonistyce UJ. Powstaje w 1920 roku za sprawą Romana 
Eminowicza, który umiera przedwcześnie w roku jego założenia (w wyniku ran odniesionych 
w bitwie pod Nowogrodem Wołyńskim). Łączy się z tą grupą nazwiska poetów takich jak Stefan 
Essmanowski (debiutujący tomem Dziewosłąb, Warszawa 1923) czy Józef Aleksander Gałuszka 
(związany później z Helionem), a także Jerzy Braun czy Juliusz Feldhorn (udzielający się następ-
nie w klubie Dionizy). Eminowicz pozostaje jednak najjaśniejszą i najlepiej zapowiadającą się 
gwiazdą Sympozjonu; tak zresztą pamiętamy go dziś dzięki mitologizującej narracji mentora, 
profesora Ignacego Chrzanowskiego. W przedmowie do wyboru jego pism Basileus Chrzanow-
ski kreuje swoistą legendę postaci młodego buntownika i reformatora, przypisując mu niewąt-
pliwie cechy przywódcy nowej generacji literackiej:

Z natury obdarzony wielkimi zdolnościami umysłowymi, zarówno ogromną 
ciekawością intelektualną, jak nadzwyczajną wrażliwością estetyczną […] 
– już jako uczeń gimnazjum imienia Sobieskiego w Krakowie pielęgnował 
i rozwijał te wszystkie dary przyrodzone, już wtedy ze świętym zapałem mło-
dzieńczym pracował nad „wyzwalaniem ducha”; […] pragnął, aby jego własny 
wyzwalający się duch promieniował na innych, na kolegów szkolnych, więc 
stał się organizatorem ich życia umysłowego i artystycznego: urządzanie od-
czytów i wieczorów dramatycznych należało do jego ulubionych zajęć18.

Patetyczny styl uczonego nie powinien przesłaniać najważniejszych własności osoby Emi-
nowicza, na które się tu wskazuje: jego młodzieńczości, poczucia przynależności do nowej gene-
racji, a także przekonania o potrzebie pracy kolektywnej. 

Eminowicza od początku interesuje nie tylko samorozwój, ale organizowanie zbiorowej wy-
obraźni (zapośredniczone zresztą bardzo mocno przez polską myśl romantyczną). Chrzanowski 
wylicza, iż projektuje on miesięcznik „Młodzież”, który ma być propozycją programową jego po-
kolenia, po rozpoczęciu studiów na UJ od razu zaś angażuje się w ruch studencki:

Całą duszą oddał się nauce, pracy literackiej oraz działalności w Akademic-
kim Kole Artystyczno-Literackim, którego był sekretarzem. Nosił się z myślą 
założenia miesięcznika „Sympozjon”, który miał być wyrazem nowych kie-
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runków artystycznych w poezji, a tymczasem organizował wieczory „żywego 
miesięcznika Sympozjon”, na których sam wygłaszał słowa wstępne, wyjaś- 
niające istotę nowych prądów19.

Działalność Eminowicza nosi ewidentnie znamiona ruchu, a nie ustabilizowanej instytu-
cjonalnie pracy. Z jednej strony zabiega on o wsparcie instytucjonalne (należy do Koła, pozosta-
je w dobrych kontaktach z ciałem pedagogicznym uczelni), z drugiej zaś – interesuje go przede 
wszystkim zaangażowanie poprzez żywe słowo, wywoływanie intelektualnego fermentu, który 
nie musi znaleźć żadnego formalnego zakotwiczenia. Najlepszym przykładem jest pomysł utwo-
rzenia „żywego miesięcznika”.

Prześledzenie intelektualnych przygód Eminowicza w żywym „Sympozjonie” pozwoli być 
może lepiej zrozumieć charakter jego działalności i projektowanej dla siebie misji społecznej. 
Już w pierwszym wystąpieniu z 29 kwietnia 1920 roku pojawia się mocna idea poszukiwania 
wspólnego mianownika dla młodej generacji twórców. Eminowicz ewidentnie czuje się głosem 
literackiej młodzieży i chce pomóc jej odnaleźć swoje miejsce na mapie twórczej Krakowa. Za-
znacza przy tym mocno, że grupa Młodych – jak ją nazywa – nie posiada przywódcy, powstała 
„samorzutnie, jako wynik wzajemnego ciążenia w pewnym kierunku, w kierunku szczerej twór-
czości”20. Wskazuje więc na dwa bardzo ważne wyznaczniki ruchu jako takiego: spontaniczność 
oraz szczerość. Obie te cechy zresztą odsyłają nas do młodzieńczego zaangażowania, podkreś- 
lanego dalej poprzez jednoczesne proklamacje grupowości i indywidualizmu. Inspiracje, które 
możemy czytać jako awangardowe – związane z apoteozowaniem pędu i prędkości – posiadają 
jeszcze jedno źródło, dla stylów zachowań wypracowanych przez nową sztukę niebagatelne: ro-
mantyczne. Eminowicz pisze:

Rozumiemy, że w każdym drobniutkim fakcie świata wewnętrznego i ze-
wnętrznego, w każdym zapomnianym kształcie, w każdej myśli, czuciu, na-
stroju, barwie, cieniu, dźwięku, znajduje się element piękna. Potrzeba tylko 
oka, ucha, dłoni i duszy artysty, by podjąć pomijane przez innych skarby, 
by dojrzeć zawsze i wszędzie Bożą iskrę, wyłuskać ją z okrycia materialnych 
użyteczności i przerobić na strawę Ducha, na płomień, dla dalszego poru-
szania naprzód i w górę nieśmiertelnej machiny Pędu. Potrzeba umieć po-
kazywać [wszystkie podkr. oryg.] dostrzeżone i przeżyte cuda21.

Kontaminacja planu duchowego z nowoczesnym wyobrażeniem machiny Pędu wydaje się 
tutaj nieprzypadkowa. Eminowicz dwa słowa wyróżnia w swoim zapisie wielkimi literami: Duch 
i Pęd. Z jednej strony nawiązuje w ten sposób do zakotwiczonych w idei wiecznego rozwoju Du-
cha koncepcji genezyjskich Juliusza Słowackiego22, z drugiej zaś wtłacza je w przestrzeń nowo-
czesnej imaginacji. Poszukuje duchowości (widzianej tu dość staroświecko jako „Boża iskra”) 
w jeszcze nieistniejących, nienazwanych formułach. Nie bez powodu chce nowego oka i ucha, 
aby pokazywały to, co doświadczane. Dalej, już bezpośrednio, nawołuje do poszukiwania nowe-
go człowieka, „bo z każdym nowym człowiekiem rodzi się świat nowy”23. 

Początkowo Eminowicz otwiera się – choć nie bezkrytycznie – na wszystkie innowacyjne 
prądy prezentowane przez międzynarodowy ruch awangardowy. Interesuje go zarówno ekspre-
sjonizm (w wersji poznańskiego „Zdroju”), jak i futuryzm czy formizm. Stopniowo jednak jego 
wystąpienia przeradzają się w zdecydowaną krytykę futurystycznej błazenady: widać, że obcy 
jest mu kontestatorski model uczestnictwa w kulturze i nie takie cele stawia swojemu Sympozjo-
nowi24. Ujawnia tym samym podstawową różnicę w rozumieniu posłannictwa nie tyle sztuki, ile 
grupy artystycznej i kulturowego ruchu. O ile bowiem do samego końca bliskie mu jest wyobra-
żenie Sympozjonu właśnie jako oddolnego, przekształcającego rzeczywistość ruchu społeczne-
go, o tyle futurystyczna blaga zdaje się oddalać młodzież od tego celu: jest przykładem artystycz-
nego blefu, prowadzącego jedynie do rozpraszania i deformacji idei prawdziwie wartościowych. 
W przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania Koła Artystyczno-Literackiego w kwietniu 
1920 roku czytamy:

Zarówno tych, którzy naśladują poetów romantyków, pozytywistów, moder-
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nistów, jak i tych, co naśladują dzisiejszych ekspresjonistów i futurystów 
– i nie wychodzą poza naśladownictwo – będziemy najostrzej potępiać – właś- 
nie w imieniu postępu sztuki, w imię naszego nieustającego Futuryzmu 
[podkr. oryg.]!
Widzimy i u was pęd do nowości, do życia.
Widzimy u was pewną śmiałość. – 
– I to, co u was pędem jest i śmiałością – cenimy, gdzie zaś staje się to fał-
szem, chorą i wyblakłą manierą, naśladowaniem bezkrytycznym i cyrkową 
reklamą – potępiamy25.

Dochodzi tu do bardzo specyficznego w ramach awangardy podziału. To, co zwyczajowo 
(także jako historycy literatury) utożsamiamy z futuryzmem (czyli, w przypadku środowiska 
krakowskiego, twórczość poetów Katarynki: Brunona Jasieńskiego czy Stanisława Młodożeń-
ca), zostaje zakwestionowane. Prawdziwym zaś Futuryzmem staje się proklamowany przez 
Eminowicza ruch nieustającego nowatorstwa, przeciwstawiający się przeszczepianiu prądów 
zachodnich, próbujący stworzyć na bazie rodzimego romantyzmu i ekspresjonizmu, a także dys-
kutowanych tu i ówdzie idei asocjacjonizmu, swoistą hybrydę rozmaitych innowacyjnych kie-
runków artystycznych. Strategia „hybrydyzacji”, charakterystyczna dla większości awangard 
Europy Środkowej, borykających się z problemem marginalizacji czy peryferyjności26, również 
i tutaj znajduje swoje ujście. Co ciekawe, akurat w przypadku Sympozjonu jest ona dodatkowo 
wzmocniona przez przekonanie, iż najważniejszym zadaniem awangardy jest walka z klasyfi-
kacją. Eminowicz opowiada się zatem zdecydowanie po stronie takiej wizji nowej sztuki, której 
podstawę stanowi ruch społeczny, przeobrażający kulturowe status quo:

Wszelkie użyte raz hasła – tracą swą wartość, gdy odgrzane. Nazwy, tytuły 
i kierunki są plewami, co okrywają ziarno indywidualności twórczej. […]
Dzisiaj panuje futuryzm i inne pokrewne prądy – my pytajmy: co będzie ju-
tro!?
Bo i ten król zacznie się starzeć; szukajmy, szukajmy następcy! […]
A my szukamy za ciągłym życiem, – i dlatego, skupiamy się w wewnętrznej 
pracy, by kształcić siły do – szukania. –
Wy powiadacie: „znaleźliśmy” – i kłamiecie sobie i innym, że dało to wam 
swobodę i wolność.
– Naszym życiem jest szukanie za życiem, młodym i pełnym – i idziemy świa-
domi wiecznego nieukoju i wiecznej tęsknoty, ale pewni, że przez to – będzie-
my wiecznie iść [wszystkie podkr. oryg.]27.

W zakończeniu jego przemówienia z całą mocą wybrzmiewają dwie kwestie. Po pierwsze, 
pragnie on wskrzesić ideę żywego słowa w miejsce utrwalającego zapisu. Raz wypowiedziane, 
zanotowane i ustabilizowane pojęcia (nazwa kierunku czy orientacji) tracą swoją moc spraw-
czą. Określenia tylko wtedy ją posiadają, gdy są zanurzone w intelektualnym fermencie swojego 
czasu, angażując myśli oraz uczucia współuczestników ruchu. Ich sens leży w sytuacyjnym wy-
korzystaniu, użyciu, a nie zapamiętaniu i zachowaniu w annałach. Po drugie, awangarda istnie-
je tylko i wyłącznie poprzez ruch – nie tylko słów czy pojęć. Przemiana, parcie naprzód muszą 
pozostać jej niezbywalną cechą. Raz zatrzymana, powtarzająca swoje gesty – umiera. Jej sens 
leży zatem w manifestacji, stylu bycia i istnienia w uniwersum kulturowym. Musi „wiecznie iść”, 
„w nieukoju”: jej duch jest mobilny. 

Sympozjon Eminowicza, jak i zresztą jego poezja, wydaje się więc wytworem mocno zako-
rzenionym instytucjonalnie: działa on bowiem przy wsparciu władz uniwersyteckich, pragnie 
odnaleźć się w istniejących strukturach. Jednocześnie jednak wprowadza w nie – na zasadzie 
formy nacisku – swój programowy progresywizm, zapatrzenie w przyszłość rozumianą jako 
nieustanna przemiana. Model partycypacyjny wymusza zatem, jak widać, postawę podwójną: 
z jednej strony jest to brak zgody na obowiązujące modele funkcjonowania kultury (także w prze-
strzeni publicznej: dyskutuje się z dominacją kultury pisanej, skupia na jej innych, oralnych for-
mach), z drugiej zaś stara się je przeinaczać w sposób ewolucyjny. Model partycypacyjny ma 
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zatem charakter półprzepuszczalny. Nie tworzy elity nowatorów (na wzór zamkniętych kręgów 
kawiarnianych w Gałce Muszkatołowej czy przy stoliku Peipera w Klubie Plastyków), zaprasza 
w swoje szeregi każdego „bojownika” nowych porządków, jest otwarty na rozwiązania znane 
z tradycji, a jednocześnie, przynajmniej w sferze programowej, deklaruje konieczność rozbijania 
zastanych struktur.

Analogiczne zasady przyświecały następcom Eminowicza z klubu literackiego Dionizy (po-
wstałego w czerwcu 1921 r.), uformowanego wokół poetów takich jak Julian i Stefan Przybosio-
wie, Juliusz Feldhorn, Edward Dorthaymer czy Kazimierz Dąbrowski (pseud. Young). Przypadek 
obu tych środowisk jest o tyle charakterystyczny, że trudno w istocie wyznaczyć im miejsce 
w polu sztuki awangardowej. Łączą one bowiem w sobie elementy myśli progresywnej i konser-
watywnej, próbują przebić się w stronę nowoczesnej estetyki, jednocześnie korzystając z rozwią-
zań właściwych ekspresjonistycznym gałęziom Młodej Polski. Najlepiej widać owo przenikanie 
się tendencji w pierwocinach poetyckich Juliana Przybosia, odpowiedzialnego za programowy 
kształt klubu Dionizy, a zarazem aspirującego do miana poety awangardowego. W zachowanym 
w notatkach językoznawczych Stanisława Zabierowskiego (kolegi poety ze studiów) wierszu 
Szał czytamy:

Drę, zdrapuję, szarpię ropę z twarzy,
Kawalcami odpada i narasta znów
Ohydą lepkich całuje mię kłów
Wżera się cienkimi jak sztylety sztychy
Ha! oczu mych miąższ ukropem krwi parzy
Pękły mych oczu ziarna, trysły bielmem i krwią
Mrok – straszliwa otchłań zwita czerwoną mgłą – 
Krew – krew cieknie czarno – purpurowe rozpękły kielichy28.

Widać tu nie tylko elementy obrazowania właściwe poetyce ekspresjonistycznej, którą zna-
my z twórczości Stanisława Przybyszewskiego czy Tadeusza Micińskiego (otchłań, mrok, krew, 
sztylety) – są one bowiem nieustannie pogłębiane przez makabryczne obrazy rozpadu ciała, 
przynależne już stylistyce protoawangardowej (ropa opadająca kawałkami z twarzy, pękające 
gałki oczne). Wzniosłość „krzyku o duszę” zostaje zatem wzbogacona wyobrażeniem gnicia czy 
rozkładu, dezintegracji nie tylko psychicznej, ale i somatycznej podmiotu.

Oczywiście, poemat Przybosia nie ma jeszcze nic wspólnego z wyznawaną przez niego póź-
niej, już w kręgu zwrotnicowym, ideą budowy czy ekonomii poetyckiej. Jednocześnie warto od-
notować, iż pierwsze próby – które powstały właśnie w Dionizym – wskazują pewne kierunki 
wyobraźni poety, jakie doceni sam Tadeusz Peiper, zachęcając w jednym z numerów „Zwrotni-
cy” młodszego kolegę do bardziej wnikliwego zapoznawania się z ideami nowej sztuki. Peiper wi-
dzi w Przybosiu potencjał, mimo jego fascynacji idiomem ekspresjonistycznym (który utrzyma 
się także w Śrubach czy Oburącz) oraz mitologią słowiańską (widoczną w najbardziej znanych 
wierszach drukowanych w almanachu grupy Dionizy, „Hiperboli”: Lelu oraz Słomianym bogu 
słowiańskim)29. Dostrzega w nim bowiem również pewne zainteresowanie sprawami konstruk-
cji i – przede wszystkim – odnajduje potrzebę samookreślenia w duchu osiągnięć awangardy. 

Przykładem owych ciągot Przybosia, aby wszyć w wiersz swoisty „nerw teraźniejszości”, 
może być drukowany w „Hiperboli” utwór Geometria klocków, którego temat i niektóre rozwiąza-
nia poetologiczne odnajdziemy także w Cieślach, oficjalnym debiucie na łamach „Skamandra” 
z 1922 roku:

Chora, kora, chropawa kora
I piła, co ją chroboce,
W słocie sterczy na płocie Wiła
I z konwi polewa buczące drzewa.

Uwiesiły się z całej siły
Na belce tracze-smarkacze,
Wprzód i nazad, wprzód i wspak
Jak wisielce ciągną dźwięczące kielce.
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Silne żyły, zsiniałe wargi
Drżą na siekącym wietrze.
W żylnym pocie przy dziurawym płocie:
Rżną.
Głucho tłuką się w stuku – puku bryły.

Kupią się w kupy słupy,
Stłaczają wypukłe pałki,
Miałki pył spaja wałki w piony,
Tłumią gałki, owale, kulfony.

Skłębia się, zdębia, rozkręca
Wir czubków, główek-makówek –
A na szyszce, co jak wiatr świszcze,
Siadł czart i nade mną się znęca30.

Sytuacja liryczna jest analogiczna do tej znanej z Cieśli: mamy zatem „robotników”, próbu-
jących wyciąć z drewna pewien nowy kształt, bryłę. Przyboś skupia się na opisie procesu for-
mowania, nadawania nowej postaci, konstruowania. Sytuuje jednak swoją opowieść w świecie 
wiejskim, w krajobrazie naturalnym: umieszcza w nim główki-makówki, szyszki, czarta na pło-
cie. Jednocześnie czyni z owych tnących „traczy-smarkaczy” tytanicznych herosów, jakich póź-
niej odnajdziemy w postaciach proletariuszy i ludzi pracy. Poeta zarazem więc nawiązuje do już 
awangardowych ideałów budowy, choć wciąż jeszcze korzysta z tradycyjnego imaginarium oraz 
dość skonwencjonalizowanej formy. Próbuje odnieść się do tematów bliskich konstruktywizmo-
wi (ewokowanych przez sam tytuł wiersza), ale jeszcze nie do końca wie, w jaki sposób zbudować 
nowy język poetycki dla opisania owego „uścisku z teraźniejszością” nowej sztuki.

Podobny problem rozdwojenia – na potrzebę innowacyjności oraz przywiązanie do rozwią-
zań tradycyjnych – ujawni się w manifeście opublikowanym w „Hiperboli”. Z artykułu Zabie-
rowskiego wiemy, że to właśnie Przyboś odpowiadał za merytoryczny kształt tekstu programo-
wego31; okazuje się też, iż zmienił znacząco jego zawartość. W pierwszej wersji, której rękopis 
prezentuje Zabierowski, nacisk zostaje położony na dionizyjski witalizm; widać w tekście Przy-
bosia inspiracje nietzscheańskie oraz bergsonowskie:

Niesiemy szał i śmiech dionizyjskich natchnień, tryskający fontanną purpu-
rową krwi i fioletową racą serdecznych żył. Niech się rozhasa, rozhyba nasz 
taniec w święto winobrania, na stu nogach pląs – rozszalały, orgiastyczny 
– boski – 
Krwawe, pieniące się wargi nasze przyciskamy do nabrzmiałych karmią-
cych sutek Ziemi i ssiemy, chłoniemy, sam miąż i szpik Kosmosu32. 

Jednocześnie manifest ma ewidentnie charakter zabawy i prowokacji. Pojawiają się w nim 
wątki antyromantyczne znane z wystąpień futurystów („przeklinamy upiory i zmory roman-
tycznego smętku”), dowcipne przeklinanie wzniosłych poetyk modernistycznych („A kto po-
czciwie nad kuflem łzę roni, «modlitwy śląc», by wstąpił Duch w żywoty pełne – niech mrze na 
zatłuszczenie serca”) i echa estetyki walki charakterystyczne dla wielu awangardowych wystą-
pień z początku wieku, skopiowanej właściwie z pierwszego manifestu Marinettiego („Chwyćmy 
za potworny kół, za stalowy taran! Duszą nas ściany, tłoczą powały świątyń i muzeów. – Rozwa-
lić mur! – Niech gruz i rumowisko zgruchoce zatęchłe sarkofagi i bogi”). Co więcej, Zabierowski 
wskazuje na swoiście dadaistyczne podejście do tworzenia samego almanachu, wspominając, 
że jego tytuł został wybrany niczym wywoławcze hasło „dada”: „[…] powstał on przez ślepy cał-
kiem traf: jest wynikiem dowolnie otwartej stronicy Encyklopedii, bez wnikania w ogóle, co owo 
hasło oznacza”33.

Wersja opublikowana w 1922 roku odchodzi już od tych karnawalistycznych zabiegów i kon-
centruje się przede wszystkim na kwestii narodzin nowego człowieka, który sprosta wymogom 
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współczesności. Potrzeba przenoszenia do wiersza tematyki nowoczesnej (np. wielkomiejskiej) 
wydaje się już poetom Dionizego przebrzmiała: „Komunałami stały się już dziś te niedawno tak 
żywotne, zadawałoby się, hasła, że poezja przyszłości jest poezją miast i odrodzonego w nich 
człowieka. Komunałami nie ze względu na to, abyśmy w prawdę ich nie wierzyli, ale zważając 
na manowce, na jakie wprowadzenie tej idei w czyn zawiodło zbyt gorączkowych wyznawców”34.

Przyboś nie krytykuje idei „uścisku z teraźniejszością”, która równolegle pojawia się w „Zwrot-
nicy”: uważa ją raczej za oczywistość, z którą nie należy dyskutować. Dodatkowo zauważa, iż jeśli 
nie wymusi ona narodzin nowej podmiotowości artystycznej, przerodzi się w czczy naturalizm. 
Najważniejszym projektem awangardy nie jest więc wymiana sztafażu poetyckiego na bardziej 
nowoczesny, ale dogłębne przeobrażenie samej jednostki. Dionizy staje po stronie zmiany rozu-
mianej egzystencjalnie, a nie czysto artystycznie, po stronie życia, a nie sztuki:

W takiej atmosferze marazmu ginie postać silnego człowieka XX wieku, ro-
dzonego już może ojca nietzscheańskiego „Nadczłowieka”, o którym marzył 
Marinetti.
Nowy typ człowieka wykuwa się powoli w trudzie i zaparciu walki, – nie 
ukształtują go nigdy beztroskie brzdąkania na lutni parnasowskiego cyze-
lerstwa.
Klub „Dionizy” nie ma pretensji być akuszerem tego nowego typu.
Pragnie jednak rzetelnością pracy twórczej, szukaniem oryginalnego wyra-
zu nowej rzeczywistości stwarzać podłoże pod jego możliwość, iść w falan-
dze tych, którzy przygotowują jego jutro.
Hasłem naszym będzie niepodchmielony, figlarny Dionizos – Lyaios, ale Za-
greus, który pięście na własnych piersiach krwawi – w orgiastycznym upoje-
niu Dzisiejszego Dnia35.

Klub Dionizy opowiada się za 
awangardą, przywołując futury-
styczne postulaty Marinettiego 
i obwołując się „falangą” wyrazi-
cieli jutra. Nawiązuje tym samym 
do militarnego źródłosłowu awan-
gardy jako straży przedniej, po-
strzega siebie w kategoriach walki 
o inną, lepszą rzeczywistość. Wi-
dać jednak w retoryce Przybosia 
także naleciałości symbolistyczno
-młodopolskie: zdradza go fascy-
nacja nietzscheanizmem, orfickim 
Dionizosem-Zagreusem. Poeta 
odżegnuje się oczywiście od mitu 
młodopolskiego (wyrażającego się 
w bachicznym wyobrażeniu Dionizosa oraz poetyce parnasistowskiej) i staje po stronie Dzisiej-
szego Dnia, ale nietrudno wyczuć w tonie tej wypowiedzi postawę asekurancką: klub nie ma 
przecież pretensji, by być „akuszerem” nowego człowieka, pragnie jedynie stać po bardziej po-
stępowej stronie barykady.

Profil Dionizego wyznaczają zatem dwie podstawowe strategie, które łączyć możemy z mo-
delem partycypacyjnym. Na pewno jest to grupa – podobnie jak Sympozjon – deklarująca się 
jako zaangażowana po stronie budowy nowego ładu. Ma on dla poetów charakter nie tylko es-
tetyczny, ale i praktyczny: to cała realność ma ulec przeobrażeniu poprzez sztukę. O ile jednak 
Eminowicz skłaniał się ku przemienianiu rzeczywistości poprzez żywą mowę i dowartościowy-
wał przede wszystkim bezpośredni kontakt z publicznością, o tyle poeci związani z Dionizym 
ograniczyli się właściwie w swojej działalności do wydania almanachu, wierząc w moc sprawczą 
czasopisma. „Hiperbola” miała być bowiem pierwszym numerem szerzej zakrojonego projektu; 
niestety żadnemu z dionizyjczyków nie udało się go kontynuować. Sam plan pokazuje jednak, 

Grupy poetyckie międzywojennego 
Krakowa konsolidujące się na 
początku lat 20. XX wieku przy 
instytucjonalnym wsparciu UJ 
nie zdradzały początkowo dążeń 
do radykalnego eksperymentu.
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że próbowali oni stworzyć platformę dla nowej sztuki, ufając, że jest to jedyny sensowny sposób 
komunikacji z literacką publicznością. 

Partycypacja oznaczała zatem dla nich przede wszystkim udział w życiu intelektualnej zbio-
rowości, przekazywanie swojego artystycznego credo i szeroką prezentację własnej twórczości. 
Dlatego, obok zaangażowania w wydanie „Hiperboli”, Julian Przyboś skupiał się po założeniu 
klubu Dionizy na organizacji wykładów (sam wygłosił odczyt Najnowsze kierunki w poezji pol-
skiej 5 lipca 1921 r.), występach czy prezentacji wierszy podczas wieczorów poetyckich (były czy-
tane w trakcie spotkania autorów 5 listopada 1921 r.), a także nawiązywaniu kontaktów z innymi 
grupami (Skamandrem czy futurystami – choć z tymi drugimi od początku wchodził raczej w po-
lemikę, a wręcz otwarty konflikt, nazywając ich prześmiewczo „fetorystami”)36. 

Partycypacja sugerowała także zgodę na pewne estetyczne ustępstwa. Model ten odrzuca 
bowiem radykalizm: skłania się raczej ku rozwiązaniom pośrednim, zawieszonym pomiędzy 
tym, co awangardowe, i tym, co tradycyjne, a wręcz zachowawcze. Widać to najlepiej w roz- 
dźwięku między dość buńczucznym stylem manifestu (w obu wersjach) a realizacjami lirycz-
nymi wydrukowanymi w almanachu. Wiersze często powtarzają motywy znane z Młodej Pol-
ski, utrzymane są w konwencji symbolistycznej i powielają jej typowe, nastrojowe imaginarium. 
W tego typu rozwiązaniach lubuje się Kazimierz Dąbrowski, w którego utworach zamieszczo-
nych w almanachu dominują nastroje melancholijne wyrażane w tradycyjnej formie, zmierzają-
cej często do wyrównania sylabicznego i metrycznego:

Odludny jest zamek mój,
i mieszkam w nim ja samotny,
przez ołów okien mych,
patrzę na smutny dzień słotny37.

W godzinach to wiersz mroczny, inspirowany gotycyzmem. Podmiotowi towarzyszą „ciemne 
bajki” i „rozłkane pasma klawiatur”; jedynym pozytywnym akcentem jest pojawiająca się w za-
kończeniu stylizacja gwarowa („Makowie przyśli kraśni,/ bławatny obeśli łan…”) – ona jednak 
także zostaje wyparta przez nostalgiczny obraz klawiatury skrwawionej i opuszczonego zamku. 

Magia, czarownice, nastrój grozy i tajemniczości okraszone motywami ludowymi będą się 
przewijać właściwie przez całą publikację, w pierwocinach wszystkich autorów. Co więcej, zo-
staną podtrzymane także w debiutanckich tomikach; Juliusz Feldhorn nie zrezygnuje z nich na 
przykład w dedykowanym Julianowi Przybosiowi Pogańskim lecie z tomu Domy (1922):

Czarcik o capich nóżkach
wystawił z lasu głowę
I sypnął się przez łozy
 hycając, hop, – het, het. 

Lecz nagle zarył się, zerknął,
 Przywarł na kozie nóżki
I podskakując na miejscu
 Rechotał kosmaty drab,
Bo w łozach leżały Goplanki
 o piersiach jurnych jak gruszki,
Uśpione na miękkiej trawie
 wieczornym chorałem żab38.

Jednocześnie twórcy z kręgu Dionizego będą starali się odwoływać do tematyki bardziej 
nowoczesnej: kolekcjonować w swoich tekstach elementy miejskiego pejzażu (szczególnie 
Feldhorn), choć wciąż realizowane w stylu modernistycznym. Kraków stanie się dla nich mia-
stem owianym nostalgiczną mgłą tradycji, szare kamienice budzić będą raczej tęsknotę za 
rozleglejszą przestrzenią natury niż afirmatywny stosunek do współczesnego życia. Dopiero 
w wydanym w 1928 roku tomiku Wczoraj – Dziś – Jutro u Feldhorna pojawią się metafory bliż-
sze wyobraźni konstruktywistycznej („w mięśnie się wśrubuje żelazna buntu śmiga” – zanotuje 
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poeta w wierszu Alchemia słów39), a także charakterystyczne dla nowej sztuki kolażowe cytaty 
z rzeczywistości (np. w liryku Plakaty). Wcześniej tylko Przybosiowie postarają się przekroczyć 
granice młodopolskiej estetyki i zdradzą tendencję do eksperymentatorstwa. W przypadku 
Juliana znajdzie ona ujście w Cieślach i pierwszych wydanych przez biblioteczkę „Zwrotnicy” 
tomikach, w przypadku Stefana pojawi się już w almanachu „Hiperbola”, w prozie poetyckiej 
Wywczasy:

Do zachodniego słońca maszeruje chwiejnie aleja kasztanów, zygzakowato. 
Zgoniła się, stanęła, dyszy.
Idę przez malwy słonecznego zachodu równolegle z czubami drzew. Sypię 
za sobą pozostałość dni jak rumianek apteczny. Sam wsłuchany w zielone 
włosy drzew, w malwy zachodu, idę.
Naprzeciw mnie ludzie:
plączą się, ścierają ciała o kamienie, spoceni sapią, spacerują, idą.
Wysunąłem się, odlepiłem od bruku podeszwy: skok – jestem na równi z fry-
zurą kasztanów i dymnikami bud. Kamienie bruku o 20 m w dole obracają 
się razem z ziemią, ludzie przylepieni do ulicy śmiesznie głupio medytują, że 
im się spacer przedłuża – z obrotem gwiazdy.
Ziemia drga w febrze obrotów.
Spacerowicze pocą się, chcąc stać, uparcie jak pijani czepiają się murów, by 
nie odpaść, siłą odśrodkową odrzuceni na księżyc.
Moje pomarańczowo fioletowe, bajecznie jaskrawe elektrony śmiechu sieję 
w dół.
Za moim krokiem, za okwitłych kasztanów ścieżyną siatka się plecie z elek-
tronów mego jaskrawego śmiechu.
Przylepiona do mych stóp wlecze się, zamiata ulicę.
Spacerowicze wpadają w sieć jak szczupaki.
Mam pełny niewód, pełny niewód ryb!
O, kochane, przylepione do kamieni ludziska, co tam gmeracie kikutami pal-
ców w pomarańczowej sieci?
To elektrony mego tylko śmiechu.
Ciągnę pełny niewód, furkocę po kasztanowej tęskności zielonych włosów 
do zachodu i tak mi radośnie trzepoce serce, że każdy czub kasztana fryzuję 
głaskaniem. 
Na siatkę śmiechu złapałem tyle karpi o śliskiej śluzem wodnym łusce40.

Znajdziemy tu nie tylko elementy dynamizacji obrazu, na których później Julian Przyboś 
zbuduje całą swoją koncepcję metafory (np. „maszeruje chwiejnie aleja kasztanów”, „siatka się 
plecie z elektronów mego jaskrawego śmiechu”). Rzeczywistość w tekście Stefana Przybosia 
ulega onirycznemu przeobrażeniu: ludzie nagle stają się rybami, poeta – wędkarzem łowiącym 
ich na swoją artystyczną wędkę, zatrzymującym własnym śmiechem na powierzchni ziemi, od 
której – ze względu na jej nieustanny ruch – się odklejają. Śmiech, odsyłający oczywiście do dio-
nizyjskości, sugeruje też awangardowy postulat karnawalizacji życia, które „stoi na głowie”, jest 
przeżywane intuicyjnie, radośnie, entuzjastycznie. 

Poeci Dionizego jednocześnie wpisują się zatem w krąg wyobrażeń tradycyjnych i nowator-
skich; ich przekraczanie dotychczasowych estetyk postępuje stopniowo i wybiórczo (w przypad-
ku Edwarda Dorthaymera czy Kazimierza Dąbrowskiego właściwie nie dochodzi do niego wca-
le). Nie wkraczają oni w kulturę, dokonując jej zdecydowanej kontestacji (na wzór futurystów), 
ale raczej próbują wejść w nią płynnie, stać się jej poważnymi, pełnoprawnymi uczestnikami. 
Partycypacja polega zatem na obieraniu zawsze „drogi środka”: posiłkowaniu się instytucją 
(przypadek zaangażowania Eminowicza w struktury uniwersyteckie), wytwarzaniu własnych 
platform przekazu, wzorowanych jednak na rozwiązaniach już rozpoznanych i uznanych (pu-
blikacja almanachu „Hiperbola”), przy jednoczesnym przemycaniu w akceptowalnych formach 
nowych treści i haseł.
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Model zinstytucjonalizowany

Grupy poetyckie międzywojennego Krakowa konsolidujące się na początku lat 20. XX wie-
ku przy instytucjonalnym wsparciu UJ nie zdradzały początkowo dążeń do radykalnego eks-
perymentu. Nie były to też ugrupowania literackie w klasycznej definicji, lecz poetyckie grupy 
twórców zrzeszone w kołach studenckich. I mimo iż stawiali tam swoje pierwsze literackie kroki 
twórcy tacy jak Jalu Kurek, Julian Przyboś czy Jan Brzękowski, którzy ukształtowali później ob-
licze polskiej awangardy, to jednak w interesującej nas początkowej fazie trudno mówić o awan-
gardowości krakowskich grup poetów-polonistów. Niemniej zaangażowanie młodzieży akade-
mickiej i wykładowców oraz przyglądających się ich działalności dziennikarzy i recenzentów 
czasopism krakowskich rzuca pewne światło na początki ruchu awangardowego w Krakowie. 

Stowarzyszeniem najsilniej reprezentującym model zinstytucjonalizowany, a przy tym – po-
dobnie jak Sympozjon i jego założyciel Eminowicz – zwróconym raczej w stronę młodopolskiej 
przeszłości, kultywującej z ducha nietzscheański indywidualizm i z gruntu neoromantyczny mi-
stycyzm, był Helion. W pismach Juliusza Słowackiego szukali helioniści swojej genezy, a powo-
łując się na mistyczną prawdę „ducha słonecznego”, deklarowali w swoim paraprogramowym 
tekście: „Chodzi nam nie o mit solarny, lecz o prawdę słoneczną (uczuciową) najistotniejszą, bę-
dącą w każdym z nas”41. Pomłodopolski sztafaż i próba zaistnienia na scenie wykluwającej się 
twórczości awangardowej skłaniają do usytuowania poetów Helionu w okolicach poznańskich 
ekspresjonistów skupionych wokół „Zdroju”. Jednak działania krakowian wydają się bardziej 
rozproszone, mniej jednorodne stylistycznie i posiadające raczej charakter sytuacyjny, aczkol-
wiek nie można im odmówić ambicji sformułowania jakiegoś spójnego programu czy konse-
kwencji w przedsięwzięciach podejmowanych na różnych polach twórczości artystycznej. 

Po tym, jak nie udało się poetom Sympozjonu osiągnąć deklarowanego przez Eminowicza 
„owładnięcia […] nowymi środkami wypowiedzenia się […] po to, by znów pójść dalej, szukać”42, 
i ugrzęźli oni w iście młodopolskich metaforach oraz typowym dla „Zdroju” mistycyzmie43, pro-
gram gwałtownych zmian poezji został przejęty przez młodzież UJ ze Związku Polonistów, która 
dla kolejnego koła obrała słoneczną nazwę. Działające od września 1922 roku ugrupowanie to 
właściwie Akademickie Koło Literacko-Artystyczne44 „Helion”, potem zaś koło przekształcono 
w Litart i posiadało odmienny skład osobowy. Przez kilkuletni okres swojej działalności Helion 
„skupiał wszystkich młodych Krakowa, którzy parali się pisarstwem”45, połączył się w 1925 roku 
z Kołem Literacko-Artystycznym i funkcjonował jako Koło Literacko-Artystyczne UJ „Helion” 
(statut z 26 lutego 1925 roku46). Jego prezesem został Janusz Stępowski, a nieoficjalnym patro-
nem – Karol Hubert Rostworowski. W kolejnym roku akademickim stowarzyszeniu przewodził 
Witold Zechenter, zaś jego następcą został Adam Polewka, a w zarządzie znaleźli się też Marian 
Selinger (sekretarz) i Maryla Krzetuska (skarbnik). Odnotowano, że wśród członków – „działają-
cych literacko studentów” – w roku 1925 byli: Jerzy Braun, Józef Aleksan der Gałuszka, Michał 
Dadlez, Mieczysław Jastrun, Adrian Czermiński, Stanisław Kasztelowicz, Janusz Stępowski, Je-
rzy Polański, Jan Sztau dynger, Jan Alfred Szczepański, Roman Tuszowski, Jarosław Janowski, 
Maryla Krzetuska, Józef Łabuz, Marian Sewi, Helena Moskwianka (później Fikowa jako żona 
Ignacego Fika), Adam Polewka, a później też Jalu Kurek47. Widać zatem, że skład osobowy nowe-
go stowarzyszenia zasilali także byli sympozjoniści. 

Regina Lubas w następujący sposób charakteryzuje wspólną działalność poetów tak róż-
nych estetyk:

Przyboś, Brzękowski czy Kurek należeli bardzo krótko do polonistycznych 
instytucji uniwersyteckich. Nie włączali się oni czynnie do prac tych kół, 
ale ich twórczość uznawana była przez koła literacko-artystyczne za część 
repertuaru recytacyjnego na licznych mityngach poetyckich, spotkaniach 
z pisarzami, podczas których prezentowali swą twórczość autorzy bardziej 
tradycyjni48. 

Badaczka stara się też skonfrontować zawarte w literaturze wspomnieniowej informacje 
o przynależności (lub nie) poszczególnych autorów do działających w latach 20. i 30. formalnych 
kół literackich z dokumentami akademickimi UJ. Wspomnienia Zygmunta Leśnodorskiego, 
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Brzękowskiego, Kurka, Zechentera czy Stanisława Piętaka nie do końca się bowiem pokrywają 
i nie pozwalają jednoznacznie określić stopnia zaangażowania awangardystów w działania ra-
czej konserwatywnych kręgów; udział w nich oceniali oni z perspektywy czasu jako „błąd mło-
dości”. Brzękowski, sam też zaangażowany w działalność Helionu, oceniał: „Kurek «splamił się» 
należeniem do Helionu, Przyboś – drukując w «Hiperboli», a my – w dodatku… nie, nie wymienię 
nazwy tego pisma”49.

W składzie redakcyjnym planowanego organu prasowego Helionu – miesięcznika artystycz-
no-literackiego „Helion”, którego ukazał się jedynie numer pierwszy (w 1925 r. z datą 1924) – jako 
redaktor naczelny pojawia się Michał Dadlez, a wśród autorów m.in. Irena Drozdowiczówna, He-
lena Stammowa, S. Sichrawianka, Jarosław Janowski, Stanisław Kasztelanowicz. Znajdziemy 
prócz tego teksty Franciszka Kurka, Edwarda Stamma, Janusza Stępowskiego, Jana Sztaudyn-
gera oraz Romana Tuszowskiego. Z tego obszernego zespołu redakcji nie zostali jeszcze wymie-
nieni Mieczysław Jastrun (Agatstein) i Ronard Bujański, których utwory wydrukowano w mie-
sięczniku. 

Szczególną uwagę w tym efemerycznym czasopiśmie przykuwa artykuł programowy, bo 
tak chyba określić należy wydrukowane tam Słowo o Helionie, mocno bazujące na deklaracjach 
kręgu Eminowicza i poniekąd powtarzające idee pędu i ducha omówione powyżej. Wśród pate-
tycznych fraz pobrzmiewają podobne jak u sympozjonistów inspiracje. Pośród programowych 
haseł znajdziemy postulaty wypowiadania przez poezję tego, co szczere i bezpośrednie, a także 
określenie poetów jako „Czyniących” – „objawiających to, co najszczersze, bezpośrednie”50. Stoi 
to w oczywistej sprzeczności z postulatami Tadeusza Peipera, upominającego w Nowych ustach 
i Tędy, aby oddać pole pośredniości słowa, gdyż nazwa rzeczy zafałszować może jej status: 
„[…] poezja nie powinna uczuć nazywać, lecz dawać ich odpowiedniki [podkr. oryg.]”51. Helioni-
ści opowiadają się za poetyką bezpośredniości w ekspresyjnej stylistyce, co sytuuje ich w moc-
no tradycyjnym, zachowawczym modelu twórczości. Dał temu wyraz Czesław Bobrowski, który 
w rubryce lubelskiego „Reflektora” pisał: „Powiedzieć o «Helionie», że nie rozumie, nie pozostaje 
w żadnym stosunku do podstawowych zagadnień poezji współczesnej, to za mało. Wobec tych 
zagadnień Helion zajmuje stanowisko negatywne. […] wiersze i artykuły Helionu są liche nieza-
leżnie od kryterium nowoczesności”52.

Helion skupiał poetów niejednorodnych ideowo i artystycznie, których teksty ukazały się 
w 1925 roku (z datą 1926) pod wspólnym szyldem almanachu „Helion”53 – drugiej wydawniczej 
inicjatywy grupy. Skład osobowy się zmieniał, zatem w almanachu znalazły się też poezje kolej-
nych członków ugrupowania. W wydaniu brak prób programotwórczych czy tekstów o charak-
terze literackiego credo. 

Oprócz przedsięwzięć wydawniczych, możliwych dzięki wsparciu finansowemu uniwersy-
tetu, grupa organizowała mityngi literackie, rewie poetyckie, spotkania indywidualne, odczy-
ty, wieczory żywego słowa, żartobliwe i popularyzatorskie „żywe dzienniki” (czy też „żywiołowe 
dzienniki”), które Zygmunt Leśnodorski wspominał jako „rewie satyryczno-literackie. W formie 
mówionych felietonów, kronik, przeglądów, dialogów, recytowanego wiersza […] w ujęciu humo-
rystycznym”54. Uczestnicy zbierali się głównie w murach uniwersytetu, bowiem to sala imienia 
Mikołaja Kopernika była wówczas prawdopodobnie najpopularniejszą salą literacką miasta: 
„[…] w niej odbywały się co tydzień, w soboty, a często i w ciągu tygodnia, w czwartki – wieczory 
autorskie, żywe dzienniki, odczyty na tematy nie tylko ściśle literackie. […] wieczory satyryczne, 
spotkania z pisarzami z całej Polski, młodymi i starymi”55. 

Helion był kołem mocno zinstytucjonalizowanym, zależnym od decyzji władz uniwersytetu 
oraz wewnętrznie niespójnym – „działał w ramach odpowiednich uprawnień statutowych, ko-
rzystał bezpłatnie z sal uniwersyteckich, nie napotykał na trudności w organizowaniu swych 
imprez, otrzymywał pewne dotacje pieniężne”56. Wśród wydarzeń organizowanych pod jego 
szyldem były takie, w których, jak wspomina Stanisław Piętak, uczestniczyli zarówno „tradycjo-
naliści: Gałuszka, [Tadeusz] Kudliński, [Michał] Rusinek”, jak i „awangardyści” – „tu królowali 
Kurek i [Marian] Czuchnowski. Kurek wygłupiał się i miał większe powodzenie. Peipera tylko 
czytano, on sam nie występował”57. O zróżnicowaniu wewnętrznym ugrupowania pisze Marian 
Stępień: „Helion był grupą niejednorodną pod względem ideowym. Wskazuje na to choćby ze-
stawienie nazwisk – […] socjalista Polewka i endecko zorientowany Gałuszka”58. Wewnętrzne 
konflikty doprowadziły do zmian i rozłamu: „[…] grono wtajemniczonych, odbywszy podobno 
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kilka zebrań na gruncie prywatnym, postanowiło przeprofilować instytucję Helionu i wyklu-
czyć z niej tych, których uznano za ludzi prawicy”59. Z powodu endeckich sympatii Gałuszki 
część członków (zwłaszcza lewicowo zorientowanych) manifestacyjnie opuściła Helion, de fac-
to w ten sposób zlikwidowany, i założyła w 1926 roku Akademickie Koło Literacko-Artystycz-
ne „Litart”, którego prezesem został Zechenter, a członkami – jak pisał – „byli wszyscy późniejsi 
pisarze krakowscy, którzy w okresie działalności tego koła wstępowali w literackie szranki”60. 
To nowo powstałe ugrupowanie Związku Polonistów przetrwało do 1935 roku (wówczas zostało 
rozwiązane decyzją Senatu UJ) i choć było w pewnej mierze kontynuacją Helionu, ma zupełnie 
odrębną historię. 

Litart był już organizacją mniej zachowawczą, bardziej wyrazistą i działającą może nie tyle 
w radykalniejszym duchu, ile po prostu bardziej otwarcie i prężnie. Grupa nadal organizowała 
spotkania literackie, poetyckie występy, a na szeroko reklamowanych wieczorach żywego słowa 
Litartu bywał nawet Tadeusz Peiper czy występowały jako zaproszone gościnie Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska i Jolanta Fuchsówna. Organem prasowym Litartu była „Gazeta Literacka”, re-
dagowana przez Jerzego Brauna, która ukazywała się co dwa tygodnie od 1 lutego 1926 do sierpnia 
1927 roku. Brak funduszy i różnego rodzaju spory wewnętrzne doprowadziły do jej upadku. Jeżeli 
nawet nie udało się utrzymać własnego organu prasowego, to zarówno helioniści, jak i litartowcy 
cieszyli się opinią jednych z najbardziej aktywnych literackich organizacji młodzieżowych, a po 
tzw. styczniowym przewrocie61 „zwiększyła się ilość członków, przybywało więcej ciekawych in-
dywidualności, wzbogacała się różnorodność form imprezowych, a tematyka wieczorów wycho-
dziła niejednokrotnie poza literaturę i problematykę koła oraz uniwersytetu”62.

W sferze poetyki helioniści nie reprezentowali nurtów nowatorskich, skłonni byli do tradycjo-
nalizowania, zaś sięganie do myśli romantycznej i pism Słowackiego wpłynęło negatywnie na styl 
i formę ich tekstów, a przynajmniej sprawiało, że w społeczno-kulturowej rzeczywistości Krakowa 
lat 20. zajmowali pozycję anachroniczną. Dopiero zmiana pokoleniowa i ideologiczna w Litarcie 
umożliwiła wyraźny podział na poetów-polonistów przywykłych do działania w obrębie ustruk-
turyzowanych instytucji, którzy po opuszczeniu murów uczelni kontynuowali swoją tradycyjną 
twórczość w innej instytucji – Związku Zawodowym Literatów Polskich, oraz na „nowych awan-
gardystów”, przyjmujących w twórczości wyznaczniki formalne Awangardy Krakowskiej.

Istnieje pewna zależność między stopniem zinstytucjonalizowania grupy poetyckiej 
a skłonnością do nowatorstwa czy awangardowości. Skostniałe struktury uniwersytetu i od-
działywanie autorytetów zwróconych ku tradycji wygaszały postulowany początkowo radyka-
lizm, łagodząc go zarówno w materii poetyckiej, jak i w sferze działalności literackiej: poezja 
okazywała się tradycjonalistyczna, zanurzona w ekspresjonistycznej i młodopolskiej stylistyce, 
manifesty pozostawały pustymi aktami, almanachy nie prezentowały przełomowych czy rady-
kalnych nowości, a dokonania artystyczne podczas publicznych występów nie gorszyły widowni 
ani słuchaczy. Wsparcie uniwersytetu gwarantowało ciągłość działalności artystyczno-literac-
kiej młodych twórców, którzy w obrębie wspomnianych zinstytucjonalizowanych grup skupia-
li się na oczekiwaniach środowiska intelektualistów, ale to dopiero wyłączenie spod wpływów 
uczelni pozwoliło na rozwój indywidualnych poetyk, zwiększenie różnorodności artystycznego 
życia miasta.

Tekst powstał jako efekt badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ra-
mach programu Sonata 10 (grant Style zachowań awangardowych, realizowany na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w latach 2016–2019; nr projektu: 2015/19/D/HS2/01003).

PRZYPISY

1 To jego częścią była wówczas krakowska polonistyka, na której rozwijały się dyskutowane w tym arty-
kule grupy literackie.

2 Najbardziej charakterystyczny jest oczywiście przypadek grup takich jak TotArt czy Luxus, formowa-
nych przez studentów i na uniwersytetach, związanych z kulturą punkową.

3 Takie m.in. określenia proponuje Grzegorz Dziamski w artykule Kultura studencka: poszukiwania alterna-
tywy, w: Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, red. Edward Chudziński, Kraków 2011, s. 15.
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4 Tamże, s. 14.

5 Tamże, s. 16–17.

6 Przemysław Strożek zwraca uwagę na przywiązanie dadaistów do określenia Mouvement Dada, któ-
rym grupa posłużyła się na łamach zuryskiego „Dada” w grudniowym, drugim numerze pisma z 1917 roku 
(zob. P. Strożek, Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada, Warszawa 2016, s. 7).

7 Cyt. za: Renato Poggioli, The Theory of the Avant-Garde, przeł. Gerald Fitzgerald, Cambridge MA–London 
1968, s. 20 (przeł. M.K.).

8 Tamże, s. 25.

9 Zob. Alain Touraine, Samotworzenie się społeczeństwa, przeł. Agnieszka Karpowicz, Kraków 2010,  
s. 304–306. 

10 Tamże, s. 300.

11 Tamże, s. 307.

12 Tamże, s. 305.

13 Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, przeł. Julian Kutyła, Paweł Mościcki, Warszawa 2007, s. 25.

14 Aldona Jawłowska, Więcej niż teatr, Warszawa 1987, s. 129.

15 Tamże, s. 130.

16 Tamże, s. 135.

17 Zob. m.in. Grzegorz Gazda, Futuryzm w Polsce, Wrocław 1974; P. Strożek, Marinetti i futuryzm w Polsce 
1909–1939: obecność, kontakty, wydarzenia, Warszawa 2012; Krzysztof Jaworski, Kronika polskiego futuryzmu, 
Kielce 2015. 

18 Roman Radogost Dołęga-Eminowicz (pseud. lit. Jan Fernsten), Basileus, z życiorysem autora napisanym 
przez prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1922, s. 5–6.

19 Tamże, s. 6.

20 Tamże, s. 165.

21 Tamże, s. 166.

22 Sam zresztą wpływy te przywoła w wystąpieniu na trzecim spotkaniu „żywego miesięcznika” 
z 20 czerwca, mówiąc: „Droga wewnętrzna nasza idzie ku coraz rzetelniejszej Prawdzie. […] U nas uświęcił 
i we wzniosłą ewangelię zamienił to Słowacki – mistyk, dziś szerzy te idee «Zdrój»” (tamże, s. 177).

23 Tamże, s. 166. 

24 Jednocześnie w twórczości Eminowicza widać inspiracje futuryzmem włoskim, realizowane jednak – 
zgodnie z duchem wystąpień sympozjonowych – jako jedna z form wyrazu, infekowana nieustannie przez 
inne i wchodząca z nimi w kolizje. Najpełniej wpływy futuryzmu odciskają się w cyklu scenek dramatycz-
nych Marinettinady (zob. tamże, s. 83–86).

25 Tamże, s. 187.

26 Problem ten zostaje szerzej omówiony w artykule Michaliny Kmiecik, Teoria awangardy Europy Środkowej 
i Wschodniej a problem powtórzenia, w: Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladow-
nictwo? Interpretacje, red. M. Kmiecik, Małgorzata Szumna, Kraków 2015, s. 301–328. Szczególnie istotna 
z punktu widzenia niniejszych rozważań jest część poświęcona strategii hybrydyzacji, zatytułowana Hybry-
dyzacja: formizm Leona Chwistka (s. 319–321).

27 R.R. Dołęga-Eminowicz, dz. cyt., s. 187–188.

28 Stanisław Zabierowski, Autentyki, w: Julian Przyboś. Życie i dzieło poetyckie, red. Stanisław Frycie, Rze-
szów 1976, s. 122.

29 Inspiracje mitologią prasłowiańską obecne zarówno u Juliana Przybosia, jak i Feldhorna wynikały za-
pewne – jak dowodzi Józef Duk – z fascynacji Przybosia postawą Hieronima Niegosza, z którym zetknął 
się w 1918 roku. „Niegosz reprezentował własną filozofię i religię, opierającą się na idei nawrotu do przed-
chrześcijańskich słowiańskich wierzeń. Autor Nieśmiertelnych chorągwi wywarł znaczny wpływ na młode-
go, podatnego na różne impulsy poetę; wyraziło się to m.in. w przejęciu przezeń kultu świata słowiańskiego. 
Wpływ ów trwał kilka następnych lat, wyrażając się na płaszczyźnie biograficznej spotkaniami Przybosia 
z Niegoszem, zaś na płaszczyźnie literackiej m.in. takimi rekwizytami mitologii słowiańskiej, jak Marzanna, 
Żywia, światowid, Perun etc.” (J. Duk, Czas tworzenia. (O życiu Juliana Przybosia), w: Julian Przyboś…, dz. cyt., 
s. 15–16). 

30 Julian Przyboś, Geometria klocków, „Hiperbola. Sympozjon Poetycki” 1922, z. 1, s. 20.

31 W Autentykach znajduje się nawet fotografia autografu pierwszej wersji manifestu: jest on podpisany 
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Zdjęcie zrobiła Grażyna Rutowska i jak głosi opis w Narodowym 
Archiwum Cyfrowym, stało się to w roku 1972. Sądząc po sta-
nie przyrody i widocznej fladze, był to najpewniej 22 lipca. Fo-
tografia przedstawia widok z bramy kamienicy przy Ciepłej 6 

w kierunku ulicy Pereca. Blok osiedla Za Żelazną Bramą, który wypełnia prawie cały prześwit 
po lewym, otwartym skrzydle bramy, ma adres Pereca 13/19. Przez prawe skrzydło widać istnie-
jący do dziś ostaniec Pereca 12. W latach 70. Rutowska mieszkała w innym bloku osiedla Za Że-
lazną Bramą, mającym adres Żelazna 58/62, więc okoliczne rejony były częstym przedmiotem 
jej zdjęć. Jednak to konkretne zdjęcie jest dla niej raczej nietypowe, ponieważ zwykle fotografie 
z tej okolicy dokumentują banalną codzienność osiedla, przy czym mają także wyraźny rys pry-
watności (ich bohaterami są najczęściej znajomi Rutowskiej, jej pudel Agat oraz sama fotore-
porterka, ważnym tematem zaś – widoki z okna jej mieszkania na ulicę Żelazną). Przy tej okazji 
niekiedy pojawiają się obrazy przestrzeni zdegradowanych, pustych, charakterystycznych dla 
„Dzikiego Zachodu” nie tylko w latach 70., względnie kontrastów między terenami ruderalny-
mi, ostańcami i prowizorycznymi zakładami a nową, wkraczającą zabudową. Niezwykły – jak na 
Rutowską – w wypadku zdjęcia z Ciepłej jest jego głęboko nostalgiczny nastrój, mocny kontrast 
czerni z bielą. Co więcej, zdjęcie wykonano dosłownie miesiąc przed rozbiórką domu, która naj-
pewniej było powodem wizji lokalnej i sesji Rutowskiej (jest w tym zestawie kilka ujęć w podob-
nej tonacji, z tego samego miejsca, są także detale architektoniczne). Samą rozbiórkę, datowaną 
na 25 sierpnia 1972 roku, udokumentowała Rutowska już w typowy dla siebie sposób. Grażyny 
Rutowskiej natomiast zabrakło, gdy w roku 1988 uporano się z resztą – konkretnie: tylnymi oficy-
nami – kamienicy przy ulicy Pereca (dawniej, przed 1950 r., nazywanej Ceglaną) pod numerem 
10, której właścicielem kiedyś był Bank Handlowy, a w której dzieciństwo i wczesną młodość 
spędził Adam Ważyk. 

Kształtująca się przez XIX wiek warszawska dzielnica zachodnia rozciągała się na północ 
od Alei Jerozolimskich i torów kolejowych oraz na zachód od północnej części Marszałkowskiej. 
O jej charakterze zdecydowały rozwój kolei i postępujące w drugiej połowie wieku industrializa-
cja oraz proletaryzacja ludności – spowodowały one częściowe wchłonięcie terenów dynamicz-
nie rozwijającej się fabrycznej osady Woli i de facto zniesienie granicy administracyjnej mię-
dzy nią a Warszawą (do dziś granice semantyczne między Wolą a Śródmieściem są nieostre)1. 
Od północy z kolei dzielnica graniczyła z tzw. dzielnicą północną, w ciągu XIX wieku coraz 
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„Wiersze awangardowe 
pisane pięćdziesiąt lat 
temu spełniają się zbyt 
dosłownie”. Adam Ważyk 
i koniec warszawskiej 
dzielnicy zachodniej
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 Rozbiórka przedwojennej kamienicy 
przy ul. Ciepłej 6. W tle widoczne bloki 
osiedla Za Żelazną Bramą przy ul. 
Grzybowskiej, 1972 r. 
FOT. GRAŻYNA RUTOWSKA. NARODOWE ARCHIWUM 
CYFROWE, ARCHIWUM GRAŻYNY RUTOWSKIEJ

 Osiedle Za Żelazną Bramą w Warszawie. 
Widok ul. Pereca w kierunku zachodnim 
i bloku pod nr 13/19 przez ozdobną bramę 
przedwojennej kamienicy przy ul. Ciepłej 6, 
1972 r. 
FOT. GRAŻYNA RUTOWSKA. NARODOWE ARCHIWUM 
CYFROWE, ARCHIWUM GRAŻYNY RUTOWSKIEJ
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wyraźniej żydowską – orientacyjną granicą była tu ulica Leszno2. Tym samym dzielnica zachod-
nia odpowiadałaby cyrkułom, potem okręgom policyjnym o numerach VI, VII i VIII, przy czym te 
tereny w przeciwieństwie do paryskich odpowiedników nie oznaczały kwartałów wartościowa-
nych pozytywnie (wschodni, początkowy odcinek Krochmalnej wyznaczał jedną z najbiedniej-
szych części miasta). Bliższą (wobec śródmieścia) jej część, gdzie znajdowała się ulica Ceglana, 
cechowały: wysoki procent ludności żydowskiej, zauważalny odsetek ludności ewangelickiej 
różnego pochodzenia społeczno-etnicznego, duża liczba ważnych punktów i węzłów handlo-
wych. Z biegiem lat z tej części dzielnicy wycofywał się wielki przemysł, poza browarniczym 
(kluczowym dla miejsca, w którym mieszkał Ważyk) i residuami metalowego. Była to dzielnica 
proletariatu i uboższej inteligen-
cji (często jednak z pretensjami). 
Bliskość śródmieścia sprawiała, 
że możliwe były tu najrozmaitsze 
transfery i mediacje, również w sfe-
rze kultury i architektury. Po wojnie 
przestrzeń ta, mniej zniszczona niż 
tereny po dużym getcie, ale bardziej 
niż Śródmieście Południowe oraz 
mniej istotna propagandowo niż Starówka czy Muranów, stanowiła przez dwadzieścia lat gigan-
tyczny konglomerat ruin, warsztatów, magazynów, lepiej lub gorzej zachowanych domów, bu-
dynków ocalałych w dużej mierze we fragmentach, a przy tym rezerwat roślinności ruderalnej, 
dającej schronienie ludziom marginesu – całość nazywano Dzikim Zachodem. Początkiem wiel-
kiej przemiany tego terytorium było wprowadzenie ekstensywnej zabudowy osiedla Za Żelazna 
Bramą, ignorującej właściwie dawną siatkę ulic – i w tym właśnie momencie ofiarą padł sfoto-
grafowany przez Rutowską dom na Ciepłej, stojący tyłem i bokiem do przeprowadzonych po woj-
nie ulic Marchlewskiego i Prostej oraz ronda nazwanego w drugiej połowie lat 80. rondem ONZ.

Zdjęcie Rutowskiej przedstawiające niewielką ulicę Pereca dokumentuje właśnie moment 
tej przemiany i dobrze się komponuje z punktem dojścia świadectwa Ważyka. Co prawda, 
żadne rewelacje biograficzne nie wypłynęły na światło dzienne, prawie wszystkie tropy to-
pograficzne zostały zasygnalizowane i w dużej mierze wyczerpująco opisane w miniaturach 
varsavianistyczno-literackich Ludwika Bohdana Grzeniewskiego3, a odmienne wobec pro-
pozycji Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia działanie Ważykowej jukstapozycyjności jako 
zasady organizującej miejskie pasaże podsumowała względnie niedawno Elżbieta Rybicka4 
(dodać należy tu popularyzatorski szkic Tadeusza Stefańczyka z portalu culture.pl)5, niemniej 
warto chyba przyjrzeć się raz jeszcze dziełu poety, szczególnie w kontekście dzielnicy, która 
ze wszystkich centralnych obszarów stolicy zmieniła się ostatnio w największym stopniu. Dla 
zrozumienia projektu literackiego i drogi biograficznej Ważyka ważna jest warszawskość (ka-
lambur do znudzenia powtarzany w opracowaniach odnoszących się do dzieła pisarza), ale 
również ciągłe, przez pięćdziesiąt lat, usytuowanie podmiotu twórczego jako przechodnia 
na ulicy w konkretnym mieście, które tak bardzo się zmieniło (co z kolei konstatował kilka lat 
temu Artur Nowaczewski)6. Szczególnym miejscem na mapie Warszawy Ważyka jest właśnie 
warszawska dzielnica zachodnia, przy czym pisarz należy tutaj do swoistej konstelacji gene-
racyjno-topograficznej, wraz z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Stefanem Flukowskim 
czy Włodzimierzem Słobodnikiem – wszyscy ci znający się twórcy mniej więcej te same lata 
swojego dzieciństwa i wczesnej młodości spędzili na Towarowej, Prostej, Lesznie i wszyscy 
pozostawili po sobie teksty dotyczące tej dzielnicy, ale zapewne z różnych powodów to u Waży-
ka skupienie się na tym miejscu jest najważniejsze7. Nie widzę potrzeby uściślania czy polemi-
zowania ze szczegółami tych rozpoznań. Literatura pisana przez Ważyka w swoich kolejnych 
wcieleniach i formach rejestruje liczne szczegóły zmieniającego się pejzażu urbanistycznego 
Warszawy przede wszystkim na poziomie mikro (zmiana nawierzchni ulic, tabor komunika-
cyjny i pojazdy, infrastruktura i inżynieria miejska, wnętrza kamienic, zwłaszcza klatki scho-
dowe i korytarze, wygląd lokali usługowych, wystawy sklepowe, elewacje budynków) i zwra-
ca uwagę na ewoluujące praktyki miejskiego życia od epoki przed pierwszą wojną po lata 70. 
z wymowną w swoim przemilczeniu przerwą na lata okupacji, kiedy poety nie było w Warsza-
wie. Pisarz nie stroni od nazw własnych ani elementów charakterystycznych (np. drewniana 

Zdania tego mógłby pozazdrościć 
Ważykowi Marco Polo z opowieści 
Itala Calvino.
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budka reklamowa w kształcie syfonu na ulicy Targowej w Syfonie na Pradze)8, ani też ważnych 
zdarzeń jednorazowych (wizyta Maxa Lindera)9, chociaż nimi nie szafuje, korzysta natomiast 
bez ograniczeń z aluzji czytelnych dla znających realia (np. „jacht na wystawie” z Morza czy 
„dom o ślepych oknach” w Labiryncie)10. Niekiedy zresztą Ważyk modyfikował teksty w celu 
ich odkonkretnienia (np. plac Grzybowski, na którym sprzedawane są w grudniu choinki, za-
stąpił anonimowym skwerem)11. Utwory należące do różnych rodzajów i gatunków czasami 
nawiązują ze sobą korespondencję w tej mierze (np. przedwojenny wiersz Skwer z finałem 
powojennej powieści Epizod). Szczegół taki – zdarzeniowy czy przestrzenny – uwiarygadnia, 
wzmacnia ogół, jest wyrazem określonych tendencji. Nie można powiedzieć, by Ważyk kreślił 
panoramę epoki, malował epicki fresk (nie są nim nawet poemat Labirynt ani powieść Epizod, 
mimo że ich bohaterem jest nieistniejący świat dawnej Warszawy); nie jest także gawędzia-
rzem-varsavianistą. Wszystkie te elementy funkcjonują w różnych utworach w określonym 
celu, którym nigdy nie jest wyczerpująca opowieść o Warszawie. 

Szczegóły pisarz wybiera nieefektowne. W trakcie jednej z wichur dach z siedmiopiętro-
wej kamienicy rodzinnej Ważyka (Ceglana 10) miał spaść na tereny browaru firmy Haberbusch 
i Schiele, co – jak pisze Jerzy Kasprzycki – „zdaniem specjalistów z Nalewek zapowiadało rychłą 
plajtę tej firmy”12. Próżno szukać śladów takiego oto kapitalnego faktu w literaturze tworzonej 
przez Ważyka. Konsekwentnie interesuje się on raczej rzeczami typowymi i banalnymi: wizy-
tami w przedmiejskich kinach, praktykami aborcyjnymi wśród ubogiej ludności robotniczej, 
partyjkami bilardu, możliwościami gry w piłkę przez młodzież. Bardziej interesuje go oglądanie 
niemych westernów przez mieszkańców przedmieścia niż możliwość zrobienia z tego jakiegoś 
użytku fabularnego (przy czym, rzecz jasna, ciekawi go przeszczepianie techniki filmowej na 
grunt innych dziedzin sztuki, ale to akurat ciekawi niemal wszystkich)13. W Kwestii gustu – ese-
ju poświęconym swojej drodze literackiej – Ważyk pisze, że kiedy jako młody, niedoświadczony 
czytelnik wypożyczył z czytelni na Zielnej Tajemnice Warszawy, to jego najstarszy brat, poważ-
ny dziennikarz Saul Wagman, wyśmiał go (notabene jego drugi brat debiutował jako aktor filmo-
wy pod pseudonimem Bagrationi w ekranizacji Tajemnicy Nalewek Henryka Nagla). Odkryciem 
pozostali w tej sytuacji Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, przy czym odkrycie to dotyczyło 
również faktu, że można pisać w oparciu o realia tu i teraz (część powieści Żeromskiego rozgry-
wa się na ulicy Ciepłej, tuż obok Ceglanej)14.

Jak zauważa Grzeniewski (a wcześniej wypominał to poecie m.in. Artur Sandauer), w litera-
turze warszawskiej Ważyka właściwie milczeniem zbywa się kwestię żydowską, i to abstrahując 
nawet od traumatycznych wydarzeń okupacyjnych15, a przecież w okolicach rodzinnej kamieni-
cy pisarza oznaczały one wyodrębnienie terenów magazynowych Ceglana 6 i 8 oraz 17 z obszaru 
małego getta16, naprzeciwko jej frontu mieścił się zaś szop Többensa17. Gdy podmiot liryczny 
Poematu dla dorosłych ląduje „na rozkopanym placyku” u zbiegu Twardej, Ciepłej i Święto-
krzyskiej, gdzie podnosi lament, to na dobrą sprawę nie wiadomo, o który czteropiętrowy dom 
czekający na wyrok losu może chodzić; jeśli o ten, gdzie w dzieciństwie poeta chodził do apte-
ki (Twarda 34), to znaczy, że matematyk Ważyk nie umie liczyć pięter, zaś jedyna stojąca wtedy 
czteropiętrowa kamienica czeka, o ironio losu, na wyrok do tej pory (Twarda 28 vel Ciepła 1)18. 
W przypadku innej z kolei kamienicy przeznaczonej do wyburzenia (Twarda 29) podmiot nie za-
uważa czy też nie dzieli się obrazem dobrze zachowanej kuczki (jak wskazują zdjęcia z epoki, za-
plecze tej kamienicy było całkiem dobrze widoczne z „rozkopanego placyku”)19. W Poemacie dla 
dorosłych zapewne niemożliwe byłoby do pomyślenia takie bezpośrednie judaicum, ale jest to 
symboliczne dla twórczego postępowania Ważyka w ogóle (tak konsekwentnego przemilczenia 
Warszawy żydowskiej nie odnotowujemy nawet u Tyrmanda)20. 

***
Cytat z tytułu tekstu jest fragmentem pomieszczonego w tomie Zdarzenia utworu Silva rerum, 
późnego, noszącego datę 1976, w którym – zgodnie z tytułem – poeta zestawia ze sobą luźne spo-
strzeżenia dotyczące współczesności, zasłyszane hasła, zapamiętane rozmowy, mające często 
quasi-aforystyczny charakter. Wyimek wygląda tak:

Wiersze awangardowe pisane pięćdziesiąt lat temu 
spełniają się zbyt dosłownie
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Miasto X całkowicie zerwało z przeszłością 
zmieniono nazwy ulic i nazwiska mieszkańców 
poczta nie działa21.

Zdania tego mógłby pozazdrościć Ważykowi Marco Polo z opowieści Itala Calvino. Przyj-
rzyjmy się tej wypowiedzi, podstawiając pod „miasto X” Warszawę. Takie pseudonimowanie 
w tekście może sugerować chęć spojrzenia z dystansu (podmiot liryczny wielu wierszy w tomie 
Zdarzenia jest kimś patrzącym z oddali na zjawiska bliskie, codzienne sytuacje), przedstawiać 
uogólniony przykład, zawierający powtarzalne cechy, może wreszcie, u matematyka Ważyka, 
być jakąś formą równania z niewiadomą, niekoniecznie jednak z jednym rozwiązaniem. Nie są 
to wykluczające się możliwości.

Całkowite zerwanie z przeszłością było głównym wydarzeniem w dziejach Warszawy dwu-
dziestowiecznej, zatem stało się nim w świadectwach tych warszawiaków, którzy je przeżyli. 
Przeszłość Warszawy powracała w twórczości Ważyka wielokrotnie i na różne sposoby; można 
powiedzieć, że już przed wojną, np. w wydanej w 1938 roku powieści Mity rodzinne, której akcja 
rozgrywa się dwadzieścia–dwadzieścia pięć lat wcześniej, w drugiej dekadzie XX wieku, i uka-
zuje przemiany, jakim podlegała jedna mieszczańsko-inteligencka rodzina w obliczu pierwszej 
wojny. Ambicją dzieci ginekologa prowadzącego praktykę w dzielnicy gorszej, zachodniej właś- 
nie, gdzieś w okolicach Żelaznej, jest wyrwanie się z tego miejsca, czemu sprzyja wojenne poru-
szenie świata. Była to jednak w Mitach rodzinnych przeszłość przez małe „p”, a główny problem 
nie został w momencie pisania unieważniony, lecz wciąż trwał. Nieprzypadkowo, gdy po ćwier-
ćwieczu, po katastrofie wojennej, Ważyk wróci w powieści Epizod do opisywania dalszego ciągu 
przygód – jakkolwiek to nieadekwatnie w wypadku tej prozy brzmi – rodziny Karczów już w odro-
dzonej Polsce lat 20., to nadal będzie opisywał ten proces ucieczki z domu i jego okolic w stronę 
centrum. Napięcie pomiędzy dzielnicą dzieciństwa i pochodzenia rodzeństwa Karczów (w Epi-
zodzie głównym bohaterem jest najmłodszy z nich, Albin) a śródmiejskim światem wskazywano 
jako najważniejsze dla organizacji przestrzeni Warszawy w dylogii Ważyka (jest ono do rozpo-
znania i w Labiryncie zresztą)22. Tutaj są te gorsze kina i knajpy, tam – lepsze. Wraca się stamtąd 
niechętnie ulicami Złotą i Żelazną dudniącym tramwajem numer 1123. 

Prototypem – nie wdając się w szczegóły, jak ścisłym24 – rodziny Karczów, ich usytuowania 
przestrzennego, była rodzina Wagmanów, zasymilowanych Żydów, również częściowo lekar-
ska (jeden ze starszych braci Ważyka studiował medycynę, by zrezygnować z niej dla aktorstwa 
i filmu; siostra była dentystką – co prawda nie poradziła sobie z wyrywaniem zęba Aleksandra 
Wata, ale z tym zębem nie poradziły sobie, jak opowiada pechowy pacjent w Moim wieku, ani 
NKWD, ani szkorbut25). Na podstawie książki telefonicznej z roku 193826 można stwierdzić, 
że żadnemu z trzech braci nie udał się awans do śródmieścia: Gizela i Adam Ważykowie wylądo-
wali na Powiślu na Czerniakowskiej 17427 (podobną drogę w Warszawie przedwojennej pokonał 
Tuwim z Chłodnej na Czerniakowską – trajektoria mieszkaniowa pisarzy polskich jest zresztą 
chyba wciąż do napisania), brat filmowiec, Leon Trystan, mieszkał przy Złotej 64 (zatem w za-
chodniej części ulicy, niedaleko Żelaznej)28, natomiast najstarszy brat, redaktor Saul Wagman, 
na Fortecznej 1529, na dalekim Żoliborzu Oficerskim, który z pewnością był najbardziej presti-
żowy z możliwych peryferyjnych lokalizacji (ten adres Wagmana zastanawia w kontekście tego, 
że w 1930 r. mieszkał on u bram dzielnicy żydowskiej na Nowolipiu pod numerem 13 i był syjo-
nistą)30. Na Ceglanej 10 został zaś Beniamin Wagman31 (jak się domyślamy: ojciec, określony 
w 1930 r. jako „handlujący”). Wszystkie te osoby, poza Adamem Ważykiem, nie przeżyły wojny. 

Całkowite zerwanie z przeszłością oznacza niwelację dawnego socjotopograficznego wymia-
ru przestrzeni miejskiej, przynajmniej w odniesieniu do Śródmieścia i najbliższych niego dzielnic 
(chociaż sam pisarz znajdzie się po wojnie w mieszkaniu w alei Róż, w najlepszej z możliwych loka-
lizacji powojennych, a nie w ocalałym domu na Czerniakowskiej, więc jakaś socjotopografia wciąż 
istnieje). Będzie o tym zaświadczał Ważyk socrealista w poemacie Lud wejdzie do śródmieścia 
oraz Ważyk antysocrealista w Poemacie dla dorosłych. Zmiana charakteru przestrzennego wiąże 
się ściśle ze zniknięciem konkretnej grupy społecznej: „ulico Świętokrzyska, […] gdzie twoje an-
tykwariaty, księgarnie i uczniacy?”32. Całościowość i całkowitość zmiany polega na wywróceniu 
stosunków przestrzennych i komunikacyjnych. Dojechanie autobusem ulicą Świętokrzyską do 
ulicy Twardej jest w poprzednim mieście niemożliwe. Przemiana zabudowy i charakteru miasta 
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zostaje zasugerowana też bardzo wyraźnie, choć pośrednio, w Labiryncie, gdzie tytułowa metafo-
ra ma poza innymi rozlicznymi desygnatami także ten najoczywistszy: przestrzeni miejskiej. War-
szawa jest tu pełna płotów i wąskich przejść, kamienic z długimi, ciemnymi korytarzami i wielo-
krotnymi podwórkami, miastem ze ścianami, które udają, że mają okna, z ulicami o nierównych 
pierzejach, ze zwężeniami i poszerzeniami. Powracający w poemacie motyw ruchu wahadłowego 
pamięci przekłada się na różne możliwości, jakie stoją przed bohaterami, a przynajmniej wydaje 
się im tak („Może spotkamy się kie-
dyś na innej planecie/ i tą inszą razą 
[podkr. oryg.]/ radości i smutki ułożą 
się sensowniej/ a może i nie”)33, ale 
także na ich przestrzenne wybory: 
RS może wrócić ulicą szeroką lub 
wąską z pracy w banku do domu; 
opiekun Władzi zmienia bramę, 
żeby popełnić samobójstwo; Franek 
nie wie, do których drzwi zapukać, 
szuka starej wozowni, nie wie, czy 
wrócić do Władki z knajpy, krąży po 
alejach; z kolei jaki wybrać środek 
transportu do przemieszczania się 
po mieście – to już problem poniekąd 
wszystkich bohaterów. Labirynt, 
jak sugerował Artur Międzyrzecki, 
jest ekstensywnym przestrzennie, 
otwartym odpowiednikiem inten-
sywnego, zamkniętego Wagonu, no-
tabene utworu, w którym pojawiają 
się wreszcie Żydzi, ale bez kontekstu 
warszawskiego…34 To rozpoznanie 
Międzyrzeckiego nie wyklucza su-
gestii klaustrofobiczności przestrze-
ni w przypadku Labiryntu. Warsza-
wa A.D. 1961 – gdy Ważyk wydawał 
Labirynt, dość nieoczekiwanie wpisując się w modę na wylew wspomnień o Warszawie końca 
wieku35 – jest tymczasem miastem, gdzie wciąż hula wiatr pomiędzy wyspami zabudowy; zwłasz-
cza miejsce akcji tego poematu wygląda wciąż jak preria, na której stoją skalne ostańce. 

Zerwanie z przeszłością dokonało się poprzez zmianę nazw ulic i nazwisk mieszkańców, 
a może raczej są to tego zerwania symptomy. Świętokrzyska nie jest już Świętokrzyską, ze sporą 
liczbą ulic jest podobny kłopot, zostają wydłużone, poszerzone, pokawałkowane, przesunięte, 
ich numeracja ulega ufantastycznieniu (blok Pereca 13/19 stoi na terenie dawnych posesji Pe-
reca 15, Waliców 6 oraz Prosta 14/16), a jednocześnie określone ulice zmieniają nazwy (i zmiana 
Ceglanej na Pereca jest najniewinniejszą z nich). Tuż obok znajdująca się Twarda o nietypowym 
dla przedwojennej Warszawy i okolicy wygiętym, łukowatym przebiegu zostaje po wojnie wpi-
sana w nowy układ komunikacyjny z przedłużoną arterią Świętokrzyskiej – Prostej i powstałą 
Marchlewskiego i dzieli się na trzy zupełnie nieprzystające do siebie kawałki (nazywane zresz-
tą w kolejnych historycznie momentach na różne sposoby). Właśnie teren dzielnicy zachodniej 
jest szczególnie podatny na takie manipulacje. Sformułowanie „poczta nie działa” może być 
traktowane jako lapidarne podsumowanie tej sytuacji, jaka zaistniała w Warszawie po wojnie; 
sugeruje brak jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy światami (jak w wierszu Notes Antoniego 
Słonimskiego, gdzie podmiot próbuje się dodzwonić do zmarłych, wykręcając przedwojenne 
numery). Jeśli chodzi o tematykę przestrzenną, to jeszcze jeden zapis z Silva rerum matematyka 
Ważyka zwraca uwagę, mianowicie: 

topologiczne modele rozdarcia 
na które od dawna czekałem36.

Przeszłość Warszawy powracała 
w twórczości Ważyka wielokrotnie 
i na różne sposoby, można 
powiedzieć, że już przed wojną, 
np. w wydanej w 1938 roku powieści 
Mity rodzinne, której akcja rozgrywa 
się dwadzieścia–dwadzieścia pięć 
lat wcześniej, w drugiej dekadzie 
XX wieku, i ukazuje przemiany, 
jakim podlegała jedna  
mieszczańsko-inteligencka  
rodzina w obliczu pierwszej wojny.
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Czy wiersze awangardowe, które spełniają się po pięćdziesięciu latach, to jakieś konkret-
ne wiersze Ważyka (w 1976 r. mijało pięćdziesiąt lat od publikacji drugiego tomiku poety Oczy 
i usta)? Czy chodzi o wcielenie jakiejś ogólnej idei awangardy? Pewne elementy ujawniły się już 
wcześniej: oniryczność i fantastyczność całej sytuacji osiągana poprzez nakładanie się planów 
czasowo-przestrzennych. Jukstapozycyjność w działaniu. Dodajmy do tego to, co zapisał Ważyk 
w tekście Surrealizm po latach na temat przykładów rzeczy i kształtów surrealistycznych: „Kie-
dy w 1945 zobaczyłem na gruzach Warszawy ruiny Dworca Głównego, żadne inne określenie 
nie przychodziło mi do głowy”37. Przykład ten, jak i wcześniejsze, nie wyjaśnia, dlaczego dopie-
ro po pięćdziesięciu latach wizja z wierszy zaczęła się spełniać, skoro proces ten widoczny był 
już po latach dwudziestu (koniec wojny) i trzydziestu (przebudzenie się podmiotu na skwerku 
przy krańcu Twardej). Może jednak to pięćdziesięciolecie należy rozumieć jako moment podsu-
mowania całej historii? Ważnym wątkiem zdaje się kwestia kubistyczno-formistyczna, podjęta 
w kontekście architektonicznym w Hiramisie, wierszu sprzed pięćdziesięciu lat opowiadającym 
o klęsce utopijnego projektu architektury kulistej i zwycięstwie formy kwadratowej, sześcien-
nej, pionów i kątów prostych, jeśli tylko czytać to zakończenie dosłownie, nie zauważając, że być 
może czai się w nim postulat nierezygnowania z marzeń o awangardowej, fantastycznej formie 
architektury, ale przecież „zbyt duża dosłowność” w spełnianiu się wierszy jest głównym pro-
blemem z miastem X. Forma architektoniczna budziła zawsze pewne zainteresowanie Ważyka, 
prozaika i poety. Choćby w Epizodzie, prozie realistycznej, narrator mówi z przekąsem o kamie-
nicy, w której mieszkała jego siostra, Ewa, że fasada wyłożona „terazytową papką” imponowała 
Albinowi, w przeciwieństwie do podniszczonego wnętrza (w niszy na parterze stała obłupana 
mitologiczna panna z gipsu)38. Niechęć do starej architektury w poemacie Lud wejdzie do śród-
mieścia była z kolei niechęcią funkcjonalną: 

gotyk naszego trudu 
renesans, dzieło ludu, 
panom stawiany barok, 
pokraczny dom czynszowy 
kupieckiej demokracji 
i obliczany na rok
dom – widmo spekulacji, 
i styl wasz nieczłowieczy, 
dom, co domowi przeczy39. 

Fragment ten można nazwać z powodzeniem najkrótszą społeczną historią architektury 
w Polsce; równocześnie nowo projektowana architektura zdaje się wykonana z tych samych 
klocków:

nasz staromiejski gotyk, 
nasz renesans i barok, 
nasz monument surowy, 
nasz fronton koronkowy 
jak spod igły hafciarek40. 

Socrealizm jednak ostatecznie w Poemacie dla dorosłych budzi poczucie obcości swoim 
patosem i pustą teatralizacją (na tle której dawna architektura ujmuje ludzką skalą; pytanie, co 
z Mariensztatem czy zabudową ulicy Wyspiańskiego na Żoliborzu). Sympatię podmiot lirycz-
ny Ważyka deklaruje wobec nowej, nowoczesnej – nazwijmy ją tak – architektury raz tylko, i to 
w czasie przeszłym: „Lubiłem Ścianę Wschodnią, jasne witryny i nikiel”41. Natomiast „autobus 
z nazwą nowego osiedla,/ gdzie bloki są podobne do siebie jak dni i tygodnie w więzieniu”42, to 
już druga strona nowego budownictwa. Dziwna historia awangardy to tytuł niewątpliwie ade-
kwatny dla dziejów architektury nowoczesnej w Polsce. 

Jeszcze jedno. Być może wreszcie w spełnianiu się wierszy chodzi także o nowego człowieka, 
jakiego spotyka podmiot liryczny na swojej drodze w tomie Zdarzenia, na poziomie parteru: dziec-
ko pytające starca w bocznej uliczce przebiegającej w miejscu dawnego Ogrodu Pomologicznego 
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o to, jak nazywa się przyrząd do chodzenia (Starzec i dziecko); wyuczoną dziewczynę w smutnym 
lokalu rozprawiającą o gruczołach; młodych ludzi za mało odpornych na choroby zakaźne i prze-
ciwności losu; „piękne dziewczyny o kanciastych ruchach i przystojnych chłopców bez energii 
w twarzach”43. Starcze narzekania łączą się tu z ciekawością odmienności i młodości.

Powodem sięgnięcia po topograficzny trop związany z miejscem, gdzie w dzieciństwie i wczes- 
nej młodości mieszkał Ważyk, co było poświadczane w mniej lub bardziej bezpośredni sposób na 
wszystkich etapach chronologicznych twórczości – w poezji, ale także prozie i tekstach publicy-
stycznych, eseistycznych – są kolejne intensywne przemiany całej dzielnicy położonej na zachód 
od ulicy Marszałkowskiej i wyłonienie się nowej dzielnicy zachodniej, ostateczne ucywilizowanie 
„Dzikiego Zachodu”. Wątki jakości i formy architektury, koloru tynków, nowego człowieka i jego 
aspiracji, ale też powrotu labiryntowości splatają się w niej z kwestią barbarzyńskiej nieumiejęt-
ności zagwarantowania jakiegokolwiek przetrwania reliktom architektury, ostatnim świadkom 
całkowitego zerwania przeszłego miasta X ze swoją zaprzeszłą postacią. 
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Historie wielkich, niekiedy bezprecedensowych w PRL inwestycji 
dekady Gierka chętnie opowiada się przez pryzmat politycznej 
i gospodarczej historii Polski Ludowej, łącząc ich sukces z dostęp-
nością kredytów, boomem budowlanym i otwarciem na Zachód, 

a porażkę – z kryzysem końca lat 70. i 80. Istotnym wątkiem pozostaje modernizacja: nadrabianie 
inwestycyjnych zaległości w związku ze zniszczeniami wojennymi i odbudową Warszawy czy też 
próby nadążenia za rozwijającą się motoryzacją lub turystyką. Podobne tezy można by postawić 
– i z pewnością udowodnić – w przypadku tzw. Zachodniego Rejonu Centrum Warszawy (lub Za-
chodniego Centrum / Centrum Zachodniego): fragmentu city zaprojektowanego na początku lat 
70. w otoczeniu Dworca Centralnego i nigdy niezrealizowanego w pierwotnym kształcie. Jednak 
czy to wystarczy, by zgłębić i zinterpretować charakter, rodzaj i zakres innowacyjności tego projek-
tu w znaczeniu wykraczającym poza nadrobienie infrastrukturalnych zapóźnień? 

Niniejszy artykuł jest próbą szerszego, kulturowo-historycznego spojrzenia na założenia i dal-
sze losy przedsięwzięcia, jakim było Zachodnie Centrum, uważanego wówczas za eksperymentalne. 
Uznając znaczenie czynników politycznych i ekonomicznych, tropię związki Centrum Zachodnie-
go z dwudziestowieczną awangardą, rozumianą zarówno jako Wielka Awangarda w architekturze 
i urbanistyce, jak i szeroko pojęta innowacja w przestrzeni miejskiej i w życiu społecznym.

Dzięki takiemu ujęciu możliwe jest przyjrzenie się miejskim praktykom aktorów zaangażo-
wanych w projekt; do praktyk tych zaliczam: pracę twórczą, fachowe i społeczne dyskusje, ko-
munikację wizualną czy też codzienne życie w mieście. Z racji przyjętego pytania badawczego 
punkt ciężkości w tym tekście stanowią ponadto praktyki transferu wiedzy – w kraju i za grani-
cą, w płaszczyźnie synchronicznej i diachronicznej. Rzucenie na nie światła, prześledzenie ich 
powiązań i sprzeczności pozwoli naszkicować możliwe znaczenia awangardowości Zachodnie-
go Centrum Warszawy1.

Od konkursu do modelu

Geneza zwycięskiego projektu na Zachodnie Centrum Warszawy zasługu-
je na dogłębną, systematyczną analizę w osobnym artykule. W tym miejscu dość powiedzieć, 
że o losach tego fragmentu Śródmieścia zadecydował sposób jego zabudowy w pierwszym 
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powojennym dziesięcioleciu – zwłaszcza budowa Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina wraz 
z placem Defilad, choć nie tylko. Pod koniec lat 60. grupa młodych architektów skupionych 
w Kole Młodej Architektury przy warszawskim oddziale Stowarzyszenia Architektów Rzeczypo-
spolitej Polskiej (SARP) zareagowała przeciwko zabudowywaniu centrum pojedynczymi budyn-
kami, żądając nowego konkursu – służącego zagospodarowaniu terenów wokół planowanego od 
1946 roku Dworca Centralnego, Pałacu Kultury oraz placu Defilad (o nieaktualnej już wówczas 
funkcji) w jednolity i spójny sposób – i przyspieszając tym samym rozwój wypadków2. W swoich 
zamierzeniach i postulatach koło zyskało poparcie m.in. Stanisława Jankowskiego, cenionego 
urbanisty, który od 1964 roku kierował Pracownią Urbanistyczną prowadzącą studia nad cen-
trum, oraz Czesława Koteli, ówczesnego naczelnego architekta Warszawy3.

Młodzi „kontestatorzy”, jak ich nazywano, zgłosili również swoje pomysły, uznane jednak 
częściowo za futurystyczne4. Ostatecznie zwycięstwo przypadło międzypokoleniowemu zespo-
łowi, którego projekt miał lepiej uwzględniać ówczesne możliwości realizacji takiego przedsię-
wzięcia. W skład zespołu weszli: świeżo upieczony (1967 r.) absolwent Politechniki Warszaw-
skiej, architekt Jacek Jedynak, 
późniejszy generalny projektant 
Jerzy Skrzypczak, od 1955 roku 
wykładowca tej samej uczelni, 
doświadczony w konkursach na 
centra miast i dzielnic miejskich, 
a także urbanista Bogdan Wyporek 
z żoną Barbarą Wyporek, zdobywa-
jący doświadczenie przy odbudo-
wie Skopja, a później również pe-
ruwiańskiego miasta Chimbote, na 
rzecz którego zrezygnuje z dalszych 
prac nad Zachodnim Centrum. 

Ostatecznie trudności inwe-
stycyjne, o których będzie jeszcze 
mowa, zadecydowały o pozosta-
wieniu placowi Defilad jego pro-
wizorycznej funkcji parkingu oraz 
ograniczeniu terenu inwestycji 
do obszaru między ulicami Emilii 
Plater, Marchlewskiego/Chałubiń-
skiego, Wspólną i Świętokrzyską5. 
W sumie w tym pasie zaplanowa-
no początkowo pięć regularnie 
rozmieszczonych, szklanych, smukłych wieżowców, wbudowanych w wielopoziomowe pasaże 
usługowe, które miały być połączone kładkami, również z przyszłym Dworcem Centralnym, 
umieszczonym w środku tak pomyślanej struktury. 

Realizację projektu podzielono na kilka etapów, poczynając od dworca i dwóch wieżow-
ców między ulicą Wspólną a Alejami Jerozolimskimi. Finalizację przewidziano na rok 2000. Ze 
względów organizacyjnych, finansowych i politycznych na plan pierwszy wysunęły się kwestie 
infrastruktury drogowo-kolejowej i wysokościowe, o których będzie mowa dalej. Pięcie się War-
szawy w górę było przy tym zagadnieniem kontrowersyjnym6, dominującym dyskusję. Niższa 
(choć wielkogabarytowa) zabudowa, zwłaszcza w północnej części terenu przeznaczonego pod 
inwestycję, miała początkowo czerpać ze sprawdzonych rozwiązań pawilonów i pasaży handlo-
wych. Z czasem ewoluowała jednak w kierunku „futurystycznym” – model z 1975 roku prezentuje 
ją w formie przeszklonych, spłaszczonych prostopadłościanów o niesprecyzowanej treści. 

Ten najbardziej wówczas znany – choć wyimaginowany – wizerunek projektu powstał do-
piero po rozstrzygnięciu konkursu. Porównując tę wersję ze zwycięskim modelem konkurso-
wym, można dostrzec, że architektom pozwolono na większy rozmach, jeśli chodzi o wysokość 
i smukłość wieżowców oraz ingerencję w już istniejącą zabudowę – nie tylko zabudowę kamie-
niczną z przełomu wieków przy ulicach Siennej, Złotej czy Śliskiej, lecz również osiedle Emilia, 

Naciskano na bezkolizyjność 
tras komunikacyjnych, a wiele 
rysunków perspektywicznych 
Zachodniego Centrum prezentowało 
je z punktu widzenia kierowcy 
samochodu – nawiązując do 
klasycznego doświadczenia 
w mieście modernistycznym, bardziej 
dostosowanym do potrzeb samochodu 
niż człowieka. 
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ukończone dopiero co w 1967 roku. Aby lepiej zrozumieć sens tego zabiegu – zaskakujący z punk-
tu widzenia ówczesnych dyskusji środowiskowych, w których krytykowano częstokroć zbyt 
wielki, nieuzasadniony rozmach wielu projektów konkursowych7 – oraz uzasadnienia decyzji 
konkursowego jury, warto przyjrzeć się praktykom związanym z samym modelem. 

Inaczej niż dziś (a częściowo inaczej również niż wówczas w innych krajach) nowy model od-
dawał wprawdzie kierunek dalszych prac projektowych, nie służył jednak architektom jako po-
moc w pracy koncepcyjnej8. Pełnił raczej funkcję promocyjną. Był prezentowany na wystawach 
krajowych, np. w warszawskim Salonie Architektury w 1976 roku9. Jego kopię udostępniono też 
mieszkańcom w gablocie przy placu Na Rozdrożu10, a jego zdjęcia często stanowiły ilustrację 
do artykułów w prasie lokalnej, poświęconych problemom centrum lub posiedzeniom Komite-
tu Dzielnicowego PZPR Warszawa-Śródmieście. W połowie lat 70. Polska Agencja Interpress, 
niewątpliwie w porozumieniu z KC PZPR lub Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zabiegała 
o popularyzację wizji przyszłego centrum polskiej stolicy (zwłaszcza jego wieżowców i dworca) 
na Zachodzie za pośrednictwem obcojęzycznych periodyków takich jak „Polskie Perspektywy” 
lub „Polski Handel Zagraniczny”11. Najpóźniej w 1973 roku model znalazł się w pałacu pod Bla-
chą – siedzibie m.in. Prezydium Rady Narodowej i naczelnego architekta Warszawy – i był udo-
stępniany do wglądu zaproszonym gościom. W tym kontekście Centrum Zachodnie miało być 
przede wszystkim oznaką polskiej postępowości i międzynarodowego otwarcia, prezentowaną 
niewątpliwie w celach nie tylko ideologicznych, lecz także gospodarczych – by przyciągnąć za-
granicznych gości i kontrahentów. W końcu funkcjonalności Zachodniego Centrum miały pod-
nieść usługi na nowy poziom „międzynarodowy” – międzynarodowy styl architektoniczny miał 
więc iść w parze z takim samym stylem życia.

Wizje centrum a ówczesne inspiracje

W przeciwieństwie do innych konkursów na centra miast, rozpisywanych 
wówczas w stolicach NRD czy Bułgarii, udział w konkursie na Centrum Zachodnie mogli wziąć 
wyłącznie polscy architekci, co miało zapewne związek z okolicznościami jego ogłoszenia, 
a także potrzebą wyważenia aspiracji i wizjonerstwa ze względu na ówczesne możliwości re-
alizacyjne12. Niemniej SARP dla „podniesienia rangi konkursu”13 rozważał pozyskanie do jury 
architektów takich jak Georges Candilis, Reima Pietilä, a nawet Kenzō Tange lub też – polskich 
architektów mieszkających i pracujących w Stanach Zjednoczonych: Jana Lubicza-Nycza i Je-
rzego Sołtana. Wskazuje to prawdopodobnie na zainteresowanie organizatorów rozwojem ar-
chitektury – zwłaszcza budynków wysokich – na Zachodzie, jak również na ich zbyt ograniczone 
możliwości finansowe lub brak politycznej zgody na zaproszenie „obcokrajowców”14. 

Nie znaczy to, że konkurs odbywał się w międzynarodowej izolacji. Polscy fachowcy zdoby-
wali wiedzę o rozwoju architektury i urbanistyki na świecie dzięki zagranicznym czasopismom 
prenumerowanym przez SARP (np. francuskiemu „L’Architecture d’Aujourd’hui”), a także dzięki 
– nieczęstym – podróżom studyjnym lub obserwacjom kolegów powracających z zagranicznych 
wyjazdów czy dzięki udziałowi w zagranicznych konkursach. Mogli czerpać upragnioną inspi-
rację z przykładu cenionych przez wielu15, pnących się w górę stolic takich jak Paryż czy Londyn, 
zapoznawać się z centrami miast brytyjskich i ze szwedzkimi kompleksami handlowymi. Idąc 
tym tropem, można doszukiwać się powiązań między projektowanymi strukturami a np. futu-
rystycznymi propozycjami brytyjskiego Archigramu czy urbanisme spatial Yony Friedmana, 
podobnie jak innymi utopijnymi i „przyszłościowymi” pomysłami dominującymi w latach 60., 
a później również 70.16

Dokładne źródła inspiracji pozostają w większości niejasne. Ustalenie konkretnych mo-
mentów i okoliczności zetknięcia się projektantów z poszczególnymi, wcześniejszymi pomy-
słami architektonicznymi wymaga jeszcze dokładnego prześledzenia dostępnych materiałów 
biograficznych oraz przeprowadzonych wywiadów. Jako ówczesne fascynacje najmłodszy 
członek zespołu, Jacek Jedynak, wymienia kompleks budynków World Trade Center ze słynny-
mi bliźniaczymi wieżami (budowa od 1967 r., otwarcie w 1973) oraz biurowce ONZ (tzw. UNO- 
-City) w Wiedniu (1973–1979). W rozmowach przeprowadzonych zarówno z nim, jak i z Haliną 
Świergocką-Kaim – odpowiedzialną za projekty wieżowca Banku Handlowego – pojawia się 
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fascynacja modernistyczną Brasílią17. Z kolei Jerzy Skrzypczak zrelatywizował jej wzorcowy 
charakter – współcześnie oraz w ówczesnych wypowiedziach18. Tym bardziej ciekawi fakt, że 
zdjęcie Oscara Niemeyera z modelem Zachodniego Centrum (wykonane podczas wizyty archi-
tekta w Warszawie z okazji wręczenia mu medalu SARP-u) ilustrowało później m.in. artykuł Je-
rzego Skrzypczaka w publikacji o Śródmieściu Warszawy19. 

Aktualny stan badań pozwala jedynie spekulować, że zainteresowanie lub choćby fizyczna 
obecność słynącego ze swoich komunistycznych sympatii, legendarnego projektanta Brasílii 
i tym samym architekta ówczesnego modelowego miasta modernistycznego mogły być dużym 
atutem prezentowanego projektu. To osiągnięcie architektoniczne (choć na razie wyłącznie 
w postaci modelu) nie tylko chlubnie wpisywało się w ten sposób w historię warszawskiej urba-
nistyki, lecz również stawało się jednym z dokonań panującego systemu20. 

Konkretnych metod i środków modernizacji poszukiwano w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
budowało się wówczas już wieżowce stupiętrowe. Z pewnością sprzyjało temu partnerstwo War-
szawy i Chicago, sięgające roku 1960, przede wszystkim jednak wpływ na to musiało mieć ożywie-
nie wymiany międzynarodowej za czasów Gierka. W 1972 roku odbyła się w Warszawie pierwsza 
międzynarodowa konferencja poświęcona budynkom wysokim, dzięki której polscy projektanci 
zyskali dostęp do publikacji amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów budowlanych. Zawarta 
w nich wiedza o budynkach wysokich z całego świata – Chicago, Nowego Jorku, Paryża czy Jo-
hannesburga – stała się podstawą opracowań nowo powstałego biura projektów Warcent na ten 
temat21. Prawdopodobnie również w tym okresie generalny projektant Zachodniego Centrum, 
Jerzy Skrzypczak, odbył dwa pobyty studyjne w Chicago i Nowym Jorku, ucząc się projektowa-
nia budynków wysokich22. Nie ustawano także w wysiłkach zacieśniania kontaktów z Polonią: 
w 1977 roku SARP zorganizował dużą wizytę architektów polskiego pochodzenia mieszkających 
na Zachodzie, którzy obradowali m.in. nad kształtowaniem Śródmieścia i centrum Warszawy23.

Przedstawiany model i jego wizerunki medialne stały się więc nośnikami narodowej dumy 
(w myśl ówczesnego hasła „Polak potrafi”), optymizmu i postępu. Stanowiły również komuni-
kat dla świata o polskich aspiracjach oraz – pomijając wysiłki i piętrzące się problemy – osiąg- 
nięciach koncepcyjnych i realizacyjnych. Wyobrażone w ten sposób Zachodnie Centrum było 
jednym z reprezentacyjnych polskich projektów modernizacyjnych, podnoszących prestiż kraju 
na arenie międzynarodowej. I tak realna potrzeba modernizacji, wynikająca nadal z wciąż od-
czuwalnych zniszczeń wojennych, w okresie budowania „drugiej Polski” służyła do kreowania 
osiągnięć dekady Gierka.

„Rozwój”, „modernizacja” i city – modernistyczne kontynuacje

Poszukiwanie dominant wysokościowych i usprawnień komunikacyjnych 
w Warszawie nie było w latach 70. niczym nowym – trend ten sięga co najmniej międzywojnia 
i ówczesnych rozwiązań urbanistycznych dla stolicy. To wtedy budowano pierwsze warszawskie 
wieżowce w stylu art déco –  np. taki, jaki powstał na potrzeby angielskiego towarzystwa ubez-
pieczeń Prudential w latach 1931–1933 – wyrastające ponad trzy-, czteropiętrową „warszawską 
skalę” i stanowiące o rosnącym znaczeniu stolicy nowego państwa polskiego. Takie inwestycje 
jak Dworzec Centralny czy rozbudowa ulicy Chałubińskiego/Marchlewskiego czerpały nie tylko 
ze współczesnych im możliwości technicznych, lecz również z przedsięwzięć koordynowanych 
lub planowanych w czasach prezydentury Stefana Starzyńskiego, takich jak Trasa N-S, Dworzec 
Główny (1932–1938) czy związany z nim tunel kolei średnicowej, zrealizowany wówczas z myślą 
o modernizacji ruchu kolejowego przez miasto – ponad Wisłą24.

Z funkcjonalnego punktu widzenia ta wizja centrum lat 70. była hołdem złożonym moderni-
stycznej idei podziału miasta z uwzględnieniem funkcji: Zachodnie Centrum stanowiło mocny 
akcent w planie miasta; pozbawione zakładów rzemieślniczych i przemysłowych oraz w wyso-
kim stopniu charakteru mieszkaniowego, miało łączyć w sobie funkcje administracji i handlu 
międzynarodowego, konsumpcji i rozrywki, wreszcie turystyki i mobilności. Ze względu na dal-
sze prace wstrzymano m.in. realizację nowo budowanego (i w większej części ukończonego już 
wówczas) osiedla Emilia, przeprowadzono rozbiórkę kilku budynków, aby uzyskać miejsce pod 
Dworzec Centralny, oraz zaplanowano kolejne wyburzenia na północ od niego (m.in. wzdłuż 
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ulicy Siennej). Naciskano na bezkolizyjność tras komunikacyjnych, a wiele rysunków perspek-
tywicznych Zachodniego Centrum prezentowało je z punktu widzenia kierowcy samochodu 
– nawiązując do klasycznego doświadczenia w mieście modernistycznym, bardziej dostosowa-
nym do potrzeb samochodu niż człowieka. Tak sformułowana wizja centrum wykazuje wiele 
powiązań z okresem międzywojennym, np. pierwszym urbanistycznym Planem Ogólnym War-
szawy, Warszawą funkcjonalną Chmielewskiego i Syrkusa, a tym samym z założeniami między-
narodowej Karty ateńskiej25. Niektóre „nowoczesne” pomysły (jak lądowisko dla helikopterów 
na dachu jednego z wieżowców lub powietrzna kolejka miejska) sięgają pierwowzorów jeszcze 
wcześniejszych, by wymienić np. La Città Nuova Antonia Sant’Elii26.

Bez wątpienia podobieństwa 
te zawdzięcza Centrum Zachodnie 
praktykom międzypokoleniowego 
transferu wiedzy. Obok Pracowni 
Urbanistycznej i SARP-u to zwłasz-
cza Politechnika Warszawska była 
miejscem, w którym wykształceni 
jeszcze przed wojną profesorowie 
kształcili młode pokolenia archi-
tektów i gdzie nawiązały się klu-
czowe dla Zachodniego Centrum 
kontakty. Sposób myślenia o cen-
trum mógł więc wynikać z prac pro-
wadzonych już we wcześniejszych 
dekadach powojennych. W ów-
czesnym dyskursie sztafeta poko-
leń w procesie przygotowywania 
i wyłaniania zwycięskiego projektu 
w latach 1969–1971 współwystępu-
je z proklamowaniem nowego etapu 
w historii Warszawy: już nie „od-
budowy”, lecz „rozwoju”27. Kwestię 
tę dyskutowano szeroko podczas 
spotkania SARP-u z okazji dwu-
dziestopięciolecia odbudowy stoli-
cy. Jak wynikało z powtarzających 
się nawiązań do obu pojęć, sym-
bolicznego domknięcia wcześniej-
szego etapu, w którym dominowało 
„spojrzenie w przeszłość”, dokonać 
miała budowa Ściany Wschodniej 
ulicy Marszałkowskiej (ukończona 
w 1967 r.) – wprawdzie nowoczesnej 
w kształcie i funkcjonalności, na-
wiązującej jednak do dawniejszego, handlowego i śródmiejskiego charakteru tej ulicy. Makieta 
Zachodniego Centrum, której zdjęcie wieńczy zapis dyskusji w stowarzyszeniowym miesięcz-
niku „Kronika SARP”, miała wyznaczać horyzonty myślenia o przyszłości miasta28. Hasła takie 
jak „rozwój”, „modernizacja” i „nowoczesność” zdominowały dyskurs fachowy i polityczny wokół 
Gierkowskiej inwestycji, tak jak (kilkadziesiąt lat wcześniej) przyświecały wystawie Warszawa 
przyszłości w 1936 roku29. Jej tytuł stał się najbardziej aktualnym mottem, towarzysząc niemalże 
wszystkim dyskusjom wokół Zachodniego Centrum.

W dekadzie Gierka dawne zamierzenia przestrzenne podejmowane więc były pół wie-
ku później – we współczesnej odsłonie raczkującej masowej motoryzacji, nowych możliwości 
technologicznych, odmiennych potrzeb codziennych i środków stylistycznych, w ścisłym jed-
nak związku z awangardowymi hasłami modernizacji. Lata 70. w PRL z ich podrasowaną kre-
dytami koniunkturą gospodarczą przyniosły dostęp do kosztownych materiałów i zachodnich 

Tak sformułowana wizja centrum 
wykazuje wiele powiązań z okresem 
międzywojennym, np. pierwszym 
urbanistycznym Planem Ogólnym 
Warszawy, Warszawą funkcjonalną 
Chmielewskiego i Syrkusa, 
a tym samym z założeniami 
międzynarodowej Karty ateńskiej. 
Niektóre „nowoczesne” pomysły 
(jak lądowisko dla helikopterów na 
dachu jednego z wieżowców lub 
powietrzna kolejka miejska) sięgają 
pierwowzorów jeszcze wcześniejszych, 
by wymienić np. La Città Nuova 
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technologii umożliwiających ich zastosowanie: aluminium – tak powszechnie wykorzystywane 
podczas budowy dworca Warszawa Wschodnia (1969) i Ściany Wschodniej (1967) – w przypad-
ku Dworca Centralnego i Centrum Zachodniego zastąpiły żelbeton i szkło. Nie przeszkadzało 
też umieszczenie budynku dworca nad podziemnymi torami ani połączenie ich dużą liczbą ru-
chomych schodów i pochylni przy jednoczesnym użyciu jeszcze innej techniki wspomagającej 
obsługę całości (jak np. czujniki świetlne czy kamery, tzw. telewizja przemysłowa). Wreszcie 
upaństwowienie gruntów miejskich spowodowało, że spekulacja nie stała na przeszkodzie wy-
obrażaniu sobie nawet bardzo śmiałych, modernistycznych wizji warszawskiego city30. 

Centrum Warszawy, Sofii, Berlina

Mimo Gierkowskiego otwarcia Warszawa wciąż była stolicą socjalistyczne-
go państwa, znajdującego się w orbicie wpływów Moskwy. Transfer amerykańskich technologii 
budził zainteresowanie w ZSRR – Jerzy Skrzypczak oraz jego bliski współpracownik, Jerzy Jan-
czak, wspominają wycieczki rosyjskich inżynierów do Warszawy w celu zapoznania się z proce-
sem projektowania i budowania pierwszych wieżowców Zachodniego Centrum. Ze względów 
politycznych aspiracje PRL mogły jednak wywoływać złość czy zawiść w Moskwie. Według 
wspomnień generalnego projektanta wysokość planowanych wieżowców była kwestią politycz-
ną: pierwotne 160 m zmniejszono do 140 m, by nowe budynki nie przewyższały trzonu Pałacu 
Kultury. W samej Moskwie w 1967 roku ukończono – kosztem wielkich wyburzeń – modernizację 
Prospektu Kalinina (dziś Nowy Arbat), wznoszącego się jednak „tylko” na wysokość dwudziestu 
czterech pięter i nieprzypominającego bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań Za-
chodniego Centrum. Zgodnie z relacją tych samych świadków – niepotwierdzoną dotychczas 
przez inne źródła – to również z Moskwy miał już nigdy nie wrócić model Zachodniego Centrum, 
który wysłano tam w celach wystawowych31. 

Warszawa nie była przy tym jedyną socjalistyczną stolicą aspirującą w tym okresie do posia-
dania bardziej nowoczesnego centrum. Mniej więcej równolegle do konkursów na jej centrum 
przebiegały konkursy na centrum Sofii (dworzec oraz Bulwar Dimitrova, 1962–1963) i Berlina 
(plac Aleksandra, 1964) – obydwa uwzględniające podobną funkcjonalność (dworzec lub stacja, 
biurowce, domy handlowe, hotele, częściowo zabudowa mieszkaniowa), choć o bardziej mię-
dzynarodowym charakterze (przy udziale niemieckich, bułgarskich i polskich architektów)32. 
Porównując ich wyniki, dostrzeżemy, że w żadnej z pozostałych stolic socjalistycznych nie cho-
dziło o tak obszerny kompleks bezpośrednio powiązanych ze sobą budynków jak ten planowany 
w Warszawie. Być może nie tyle dowodzi to awangardowości Zachodniego Centrum, ile demon-
struje różnice historyczne oraz polityczno-gospodarcze między poszczególnymi krajami33. 

Stolica PRL nie była jednak osamotniona w zgłębianiu problematyki centrum: jej zróżnico-
wanie w zależności od miasta zostało potwierdzone podczas spotkania delegatów stowarzyszeń 
architektonicznych z krajów demokracji ludowej, które odbyło się w Berlinie między 7 a 14 kwiet-
nia 1969 roku34. Architekci nie spotkali się, by opracować wspólną koncepcję centrum, raczej 
stwierdzili rozmaitość problemów i sformułowali ogólne wnioski, co do których (np. funkcji 
mieszkaniowej w centrum miasta) nie zawsze się zgadzali. W trakcie kolejnego z cyklicznych 
spotkań – tym razem w Warszawie od 22 do 29 września 1970 roku – dyskutowano nad konkret-
nym przykładem Ściany Wschodniej, której realizacja właśnie dobiegała końca. Na planszach 
ustawionych w pomieszczeniach konferencyjnych umieszczono wystawę poświęconą „zakoń-
czonej” odbudowie Warszawy, a także wyniki pierwszego etapu konkursu (prace nagrodzone) 
na projekt rozbudowy Centrum w latach 1985–2000. Przywołując sprawdzone rozwiązania za-
stosowane w przypadku Ściany Wschodniej (takie jak np. desygnowanie jednego inwestora), 
w dyskusji nad Centrum Zachodnim uwagę skupiono właśnie na kwestiach „koncentrowania 
zamierzeń inwestycyjnych” – powołanie zrzeszenia inwestorów i wyznaczenie jednego general-
nego projektanta miało pozwolić na zwieńczenie realizacji tak dużego zespołu architektonicz-
nego sukcesem 35. 

Oprócz możliwości wypracowania wybiegającej w przyszłość, wspólnej refleksji architek-
toniczno-urbanistycznej spotkania delegatów dawały też bardzo praktyczną szansę rozwiąza-
nia wielu palących problemów organizacyjnych. Mimo amerykańskich afiliacji i późniejszej 
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możliwości zakupu licencji z zagranicy czy nawiązania współpracy z firmami budowlanymi 
spoza sfery wpływów Moskwy (przede wszystkim z neutralnej Wielkiej Brytanii, Szwecji, a na-
stępnie również Austrii), mimo regularnych kontaktów z Międzynarodową Unią Architektów 
(UIA) – codzienne doświadczenia praktyczne zbliżały polskich architektów do kolegów z bloku 
wschodniego. W nawiązaniu do wizyty szwedzkich gości w pracowni Warcentu Jerzy Skrzyp-
czak wspomina, że warunki pracy i wynagrodzenia w Warszawie znacznie odbiegały od tych, 
jakie inwestorzy zapewniali zachodnim architektom odpowiedzialnym za podobnie prestiżowe 
inwestycje. Realizacja tak zaawansowanego technologicznie projektu jak Zachodnie Centrum 
wciąż w wysokim stopniu była uzależniona od rodzimego wykonawstwa, personelu oraz lokal-
nej, zinstytucjonalizowanej organizacji procesu inwestycyjnego. Budowa Zachodniego Cen-
trum – czterokrotnie większego od Ściany Wschodniej oraz zbyt kompleksowego, by móc łatwo 
podzielić je na odrębne budynki – okazała się ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym dla władz 
lokalnych. 

Z tego powodu podczas wizyty zagranicznych architektów w Warszawie władze stolicy wy-
kazały duże zainteresowanie organizacją procesu inwestycyjnego w projekcie centrum Berlina, 
które pod względem wysokości, funkcjonalności i użytych materiałów było zdecydowanie naj-
bliższe Centrum Zachodniego36. W trakcie posiedzenia Komisji Zabudowy Miasta, w przededniu 
spotkania przewodniczącego Rady Narodowej i naczelnego architekta Warszawy z zagranicznymi 
delegatami, przypomniano o wizycie w Berlinie kilka miesięcy wcześniej, rozmowie z inwestorem 
centrum Berlina oraz potrzebie bliższego zapoznania się z procesem tamtejszej budowy. 

Najpóźniej w 1974 roku, w czasie prac nad projektem decyzji Rady Ministrów o przygoto-
waniu inwestycji Zachodniego Rejonu Centrum Wawszawy (przy uczestnictwie generalnego 
projektanta), podobieństwa między Warszawą a Berlinem stały się impulsem do działania. 
W grudniu 1974 roku w Zarządzie Rozbudowy Miasta oraz w Miejskiej Komisji Planowania 
przygotowywano się do powołania Zrzeszenia Inwestorów na wzór Konsorcjum Inwestorów 
w Berlinie, „kończącego wówczas – jak stwierdzono w notatce służbowej – swoją działalność 
z pozytywnymi rezultatami”37. Zrzeszenie miało umożliwić nieograniczanie zakresu całego 
przedsięwzięcia Zachodniego Centrum, które traktowano w kategoriach prestiżowych, chcąc 
konkurować „z wieloma rozwiązaniami urbanistycznymi w innych stolicach”38. W styczniu 1975 
roku prezydent miasta Jerzy Majewski porozumiał się w tej sprawie z Kazimierzem Secomskim, 
zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów39. Ten podszedł jednak 
ostrożnie do tego wyzwania, dając pierwszeństwo innym infrastrukturalnym inwestycjom, ta-
kim jak Wodociąg Północny, Trasa Toruńska i Szybka Kolej Miejska, i kładąc nacisk na uwzględ-
nienie „możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych”40. Fakt ten nie dziwi wobec 
ówczesnego kryzysu gospodarczego, który wstrzymał wiele rozpoczętych projektów, zmuszając 
do ograniczenia realizacji innych. Już parę miesięcy po otwarciu Dworca Centralnego, na po-
czątku 1976 roku, zaczęły się pierwsze redukcje programowe północnej części kompleksu, zaś 
w latach 1980–1984 wszelkie prace zawieszono. Zabudowa północnego fragmentu kontynuowa-
na będzie jeszcze w drugiej połowie lat 80., już w zmienionych warunkach politycznych i gospo-
darczych, ale też w kontekście innych projektów i innego spojrzenia na miasto.

„Teatr życia wielkomiejskiego” a „oko przechodnia”

Jeden z głównych postulatów Koła Młodej Architektury z 1969 roku – tj. „oży-
wienie” pustych przestrzeni wokół Pałacu Kultury, zaplanowanie drobnej infrastruktury takiej 
jak „szereg kawiarenek, nocnych lokali, barów itp.”41 – nie doczekał się realizacji. Przetrwał je-
dynie w rysunkach pasaży Centrum Zachodniego: wyimaginowanych barów i lokali rozrywko-
wych, często fantazyjnie opisywanych anglicyzmami („Bowling”, „Club” czy „Love”) i podkolo-
rowywanych dla podkreślenia atrakcyjności i „światowej” przyszłości centrum42. Mimo tych 
planowanych (i nigdy do końca niesprecyzowanych) funkcji człowiek w projektach zespołu 
Jerzego Skrzypczaka wydaje się jednak przede wszystkim obserwatorem i wielbicielem „nowo-
czesnego” centrum miasta: piętrzących się struktur, pędzących samochodów, rozległych prze-
strzeni. Ogląda je z zewnątrz – z poziomu kładek i tarasów – lub od wewnątrz, przez przeszklony 
dach szerokiego pasażu, biegnącego przez całą długość kompleksu.
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Zaprogramowana w ten sposób widowiskowość bardzo przypomina projekty centrum War-
szawy z pierwszych lat powojennych, autorstwa Macieja Nowickiego, a także śródmiejski „teatr 
życia wielkomiejskiego”, opisywany przez niego m.in. w czasopiśmie „Skarpa Warszawska”43. 
Ruch pieszych został przy tym przeniesiony nad ziemię (a nawet nad ulicę), co zasadniczo odpo-
wiada modernistycznej zasadzie segregacji ruchu. Jednak w przypadku Centrum Zachodniego 
za zainteresowaniem użytkownikiem pieszym zdaje się kryć coś więcej: powrót swego rodzaju 
atrakcyjnej „ulicy”44 – choć w „nowatorskiej”, odseparowanej od otoczenia formie.

Pobrzmiewają w tym echa światowej dyskusji o kryzysie centrów miast „rozjechanych” przez 
samochody, ale i realne problemy oraz negatywne, praktyczne doświadczenia z tym związane. 
Inspiracji do takiej koncepcji dostarczały przede wszystkim warunki klimatyczne w Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz materialna rzeczywistość placu Defilad i okolic: uciążliwe prze-
mieszczanie się pieszo przez rozległe, puste przestrzenie w trudnych warunkach atmosferycz-
nych oraz arterie i place wyludniające się wieczorami z powodu braku wystarczającej oferty roz-
rywkowej i sprawnych połączeń komunikacyjnych między centrum a odleglejszymi dzielnicami 
mieszkaniowymi45. 

Wizja ta odzwierciedla również ówczesne tendencje badawcze. To właśnie w latach 70. 
(i później) urbaniści prowadzili obszerne studia dotyczące ruchu pieszych w przestrzeni miej-
skiej46. Miejskiemu życiu z perspektywy chodnika przyglądali się w tym czasie także socjolo-
gowie miasta – Marcin Czerwiński czynił nawet „oko przechodnia” punktem wyjścia do publi-
cystycznych rozważań na łamach niezależnego dwutygodnika „Argumenty”. W odniesieniu do 
centrum Warszawy zwracał uwagę na potrzebę przestrzeni bardziej kameralnych. Można by 
doszukiwać się w tym podejściu echa haseł powrotu do „miasta europejskiego” czy nawiązań do 
zachodnich wzorców i doświadczeń w stylu flâneura – jak uczynił to Krzysztof Teodor Toeplitz 
w 1977 roku, odczytując propozycje Czerwińskiego przez pryzmat fascynacji „kak w Pariże”. Sam 
Marcin Czerwiński odżegnywał się jednak od takich porównań, inspirując się o wiele bardziej 
ówczesną ulicą Rutkowskiego (wcześniej i później Chmielną), powiązaną ze Ścianą Wschodnią. 
W polemice z Toeplitzem powoływał się zaś na „przykład Budapesztu, Zagrzebia, Pragi, Braty-
sławy, Klużu, Bukaresztu, Drezna”, otwarcie uznając za zbyt karkołomne porównanie z miasta-
mi zachodnimi, stopniowo rozwijającymi się na przestrzeni wieków47. Przede wszystkim odnosił 
się się jednak – podobnie jak Aleksander Wallis zaangażowany przez Jerzego Skrzypczaka48 – do 
pozytywnych doświadczeń użytkowników zaplecza Ściany Wschodniej; jako przykład podawał 
pasaż dla pieszych, kawiarnię Zodiak, fontannę, zieleń, bliskość dużych domów towarowych, 
ale też ulicy Rutkowskiego ze swojskimi warszawskimi kamienicami i drobniejszą ofertą hand- 
lową. Obydwaj socjologowie poszli o krok dalej, postrzegając Centrum Zachodnie w kategoriach 
przestrzeni społecznej. Próbowali zdefiniować potrzebę przestrzeni publicznej – diametralnie 
odmiennej od placu Defilad o nieaktualnej już funkcji, za to podobnej do pasażu Wiecha i jed-
noznacznie nawiązującej do tradycji warszawskich placów, a zdaniem jeszcze innego z dysku-
tantów, leksykografa i wydawcy Władysława Kopalińskiego – nawet do antycznej tradycji ago-
ry49. Dyskutantom daleko było do żądania „prawa do miasta” dla użytkowników – niemniej ich 
zainteresowanie przestrzenią publiczną przypominało zainteresowania francuskiego socjologa 
i filozofa marksowskiego Henriego Lefebvre’a, który już w poprzedniej dekadzie zajmował się wie-
loznacznością przestrzeni społecznej, a zwłaszcza jej oddolnymi interpretacjami50. Teksty tych 
autorów stanowiły również kontrapunkt dla typowych dla dekady Gierka, entuzjastycznych czy 
wręcz euforycznych wizji przyszłości, kreowanych za pomocą licznych ilustracji, zdjęć modeli, 
a nawet fotomontaży51. Aleksander Wallis i Marcin Czerwiński bardziej sceptycznie niż archi-
tekci i władze miasta podchodzili do sąsiedztwa takich granicznych terenów jak zagrożony prze-
stępczością dworzec i luksusowy hotel czy reprezentacyjne centrum turystyczne i biedny, zrujno-
wany „Dziki Zachód”, dostrzegając kontrasty oraz potencjalne konflikty z nich wynikające.

Bardziej kameralnego klimatu, dostosowanego do „warszawskiej skali” i nieszokującego 
radykalnością nowatorskich rozwiązań, poszukiwano również w innych śródmiejskich pro-
jektach urbanistycznych, których nie sposób pominąć w niniejszych rozważaniach o wpływie 
praktyk miejskich na wyobrażenie przyszłego centrum. Szczególna wydaje się rola ulicznego pa-
sażu, planowanego pod koniec lat 70. w południowej części Śródmieścia i nagłośnionego przez 
lokalną prasę52. „Rewaloryzację” starej zabudowy z zachowaniem jej „charakteru” oraz „trady-
cyjnych wartości kulturowych” powierzono innemu zespołowi z biura projektów Warcent, pod 
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kierunkiem architektki Bożeny Chmiel. W rozmowie radiowej Jerzego Skrzypczaka z Bożeną 
Chmiel w 1979 roku oboje podkreślali potrzebę harmonijnego komponowania „nowych” elemen-
tów krajobrazu miejskiego ze „starymi”, takimi jak w tym wypadku przeznaczone wówczas do 
rewitalizacji kamienice południowej pierzei Alei Jerozolimskich53. Mniej więcej w tym samym 
czasie wyburzenie kamienic np. przy ulicy Siennej (w północnej części planowanego kompleksu 
Zachodniego Centrum) zostało odłożone ad acta – jego miejsce zajmą remonty. Można w tym 
przypadku doszukiwać się prób powrotu do dawnej, „europejskiej” – a więc przedmodernistycz-
nej – Warszawy i chęci zachowania jej dziedzictwa budowlanego, szczególnie w następstwie 
roku 1975 jako Międzynarodowego Roku Ochrony Zabytków i kampanii prowadzonej pod ha-
słem „Przyszłość dla naszej przeszłości”, tj. międzynarodowych konferencji organizowanych 
w Polsce, w tym w Warszawie, w 1974 roku i działalności Polskiego Społecznego Komitetu Mię-
dzynarodowego Roku 197554.

Decyzja o niewyburzaniu kamienic na terenie przyszłego Centrum Zachodniego mogła 
mieć jednak przyczyny o wiele bardziej prozaiczne. W retrospektywnej rozmowie Jerzy Skrzyp-
czak wskazuje przede wszystkim na problemy lokalowe i brak możliwości znalezienia mieszkań 
zastępczych dla lokatorów kamienic. Niewątpliwie istotną rolę odegrał również kryzys gospo-
darczy początku lat 80., który m.in. zahamował prace na budowie wieżowca PLL LOT do około 
roku 1984. Niedługo później, w latach 1985–1986, generalny projektant Zachodniego Centrum, 
Jerzy Skrzypczak, oficjalnie zadecydował o rozbiciu planowanego wcześniej kompleksu na sze-
reg mniejszych działek przy zachowaniu istniejącej zabudowy55.

Wnioski

Powyższe rozważania dowodzą, że na jedynym w swoim rodzaju kształcie 
Zachodniego Centrum Warszawy zaważyły nie tylko potrzeby administracyjne, dostępność 
amerykańskich kredytów czy chęć wypromowania PRL na arenie międzynarodowej – choć 
niewątpliwie i one odegrały ważną rolę i można uznać je za katalizator zmian w planowaniu 
przyszłości miasta. Za sprawą nieprzerwanej, międzypokoleniowej wymiany nowatorskość ów-
czesnych wizji była zarazem powrotem, nawiązaniem do wcześniejszych wyobrażeń i planów – 
reinterpretacją zamierzeń międzywojennych, ukazaniem ich w nowej odsłonie, przy użyciu no-
wych, wcześniej niedostępnych środków. Znane już idee modernizacji próbowano realizować, 
przeszczepiając współczesną międzynarodową estetykę i bardziej zaawansowane technologie 
zagraniczne na rodzimy grunt. 

W dostępnych źródłach równie wyraźny ślad co wzorce amerykańskie czy paryskie pozosta-
wiły doświadczenia z miast innych krajów socjalistycznych. Mimo otwarcia na Zachód realia 
zimnej wojny i uzależnienie od lokalnych uwarunkowań skłaniały do wypracowania własnych, 
miejscowych rozwiązań56. Być może awangardowości projektu można więc dopatrywać się nie 
w stopniu zaawansowania transferu wiedzy z Zachodu na Wschód, lecz w praktykach jej adapto-
wania do warunków regionu. Mam tu na myśli nie tylko praktyki pracy twórczej w ustroju socja-
listycznym oraz praktyki budowlane, ale i wynikające z nich przeformułowania roli architekta 
czy przewartościowania istniejącej (historycznej) substancji budowlanej. Wydaje się, że okolicz-
ności te bywają często pomijane, przez co dyskurs i praktyki budowlane dotyczące centrum na 
wiele lat zdominowała perspektywa wielkoprzestrzenna i troska o skyline „godzien” XXI wieku. 
Ilustracją tego jest np. fakt, że za przyczynę zabudowy Zachodniego Centrum nadal – nie do 
końca, jak starałam się wykazać, słusznie – uznaje się potrzebę zrównoważenia Pałacu Kultury 
w panoramie Warszawy oraz chęć jej „amerykanizacji”57. 

Pozostaje zadać pytanie o awangardowość bardziej ludzkiego spojrzenia na miasto, leżące-
go de facto u podłoża konkursu na Zachodnie Centrum, a postulowanego przez młodą generację 
architektów i socjologów miasta. Dynamika dyskusji wokół tych wizji kształtowała się w trakcie 
fachowych debat toczonych przez przedstawicieli różnych pokoleń zarówno „za zamkniętymi 
drzwiami”, jak i publicznie na łamach rozmaitych publikacji. Ze względu na powszechne w PRL 
praktyki cenzury, nieregularne ukazywanie się wydawnictw i na stan archiwów ustalenie kon-
kretnych inspiracji i motywacji poszczególnych dyskutantów jest metodologicznie kwestią 
problematyczną. Wgląd w praktyki związane z konkursem i z obrazami Zachodniego Centrum 
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pozwala mniemać, że wizji centrum kierunek wciąż jeszcze nadawały futurystyczne utopie 
i modernistyczne wyobrażenia o mieście, a także wyjazdy do innych (nie tylko zachodnich) 
krajów oraz prasa fachowa, na bieżąco relacjonująca praktyki architektoniczne i urbanistycz-
ne w kraju i za granicą. Pytanie o recepcję szerszych tendencji – takich jak Międzynarodowy 
Rok Ochrony Zabytków, powrót do „miasta europejskiego” czy postmodernistyczne przewarto-
ściowanie lokalnej architektury – musi na ten moment pozostać otwarte i będzie przedmiotem 
moich dalszych badań. Analiza zarówno genezy, jak i kolejnych lat rozwoju – czy raczej redukcji 
– Zachodniego Centrum pokazuje jednak, jak znaczącą rolę odegrały doświadczenia zebrane 
w przestrzeni samej Warszawy; a idąc o krok dalej58 – w jaki sposób istniejące budynki (takie 
jak secesyjne i wczesnomodernistyczne kamienice w Śródmieściu) oraz wcześniejsze realizacje 
architektoniczne PRL (takie jak Pałac Kultury i Ściana Wschodnia) oddziaływały na praktyki 
poszukiwania miejskiego i wielkomiejskiego charakteru Warszawy. Nie sposób jednak dokonać 
w tym miejscu ich należytej oceny, nie uwzględniając niuansów kontekstu instytucjonalnego 
i procesów decyzyjnych (np. roli konserwatora zabytków, finansowej strony inwestycji, zagad-
nień kwaterunkowych itd.). Na podstawie naświetlonej powyżej problematyki można natomiast 
stwierdzić, że to również pod wpływem codziennych praktyk miejskich i materialnych pozosta-
łości dawnej Warszawy rozwijała się refleksja na temat funkcji przestrzeni publicznej, doświad-
czenia przestrzeni i lokalnych wartości kulturowych miasta w rejonie centrum.

Perypetie projektu Zachodniego Centrum odzwierciedlają więc zmianę paradygmatu myśle-
nia o mieście i miejskości, choć bez wątpienia można by wskazać obszary miasta, takie jak Śród-
mieście Południowe, gdzie zmiana ta realizowana była w sposób bardziej konsekwentny. Czy jest 
to jednak zmiana awangardowa? Odpowiedź na to pytanie wymagałaby głębszego namysłu nad 
cechami charakterystycznymi okresu modernizmu. Wyjściem do takich rozważań mogłaby być 
kwestia podniesiona przez architekta Konrada Kuczę-Kuczyńskiego, dotycząca przekształceń 
w Śródmieściu Południowym: czy może być odkryciem humanitarny stosunek do żywego miasta?59
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W kolejnych dekadach po roku 1989 bardzo szybko zmienia-
ło się coś, co można by nazwać sferą społecznie wytwa-
rzanej codzienności. Jak to się jednak dzieje, że niektóre 
doświadczenia polskich przemian po transformacji tak 

naprawdę odsłaniają się dopiero od niedawna? Jak to się dzieje, że zmiana staje się widoczna 
bardzo powoli, że nieraz trzeba długo wypatrywać, aby coś w ogóle zobaczyć? Przemysław Cza-
pliński pokazuje w swoich pracach1, jak np. w homogenicznym obrazie tożsamości zbiorowej Po-
laków pojawiają się z wolna zmącenia, rysy. Punktem wyjścia jest tu więc przekonanie o uprzed-
niej homogeniczności, jednorodności poczucia „my” przeciw „nim” (komunistom, Sowietom, 
władzy itd.), zapewne też poczucie istnienia pewnej normy, domkniętego obrazu zbiorowości. 
Ten jednolity obraz długo zakrywał jednak całe wewnętrzne zróżnicowanie, niejednorodność 
i liczne napięcia przebiegające wewnątrz społeczeństwa polskiego. Być może dopiero teraz od-
słania się sens polskich doświadczeń po socjalizmie i przemianach transformacyjnych lat 90. 
Tę ukrytą specyfikę przemian będę chciał tutaj pokazać, bardziej już pod postacią kontynuacji 
doświadczeń okołotransformacyjnych. 

Zacznę jednak od początku, a dokładniej od samych początków Polski Ludowej, w któ-
rej, w czasie tużpowojennym, losy setek tysięcy istnień szczególnie agresywnie poddane zosta-
ły siłom retoryki piorunujących rozwoju i zmiany, zmiany wszystkich najbliższych człowiekowi 
wymiarów codzienności. Ta metamorfoza miała wiele znaczeń: zarówno sens realnych projek-
tów społecznych i ekonomicznych, sens architektoniczny, estetyczny i higieniczny, jak i sens 
słowno-symbolicznego uniwersum. W piątej i szóstej dekadzie XX wieku wszelkie dziedziny ży-
cia codziennego miały zostać podporządkowane dyskursowi „oczyszczania”. Zapełniające się 
miasta należało oczyścić, przebudować, zmodernizować, skanalizować. Był to ów paradoksalny 
układ, w którym czas niedostatku, czas „ludzi biednych i zapracowanych”2, współistniał z obra-
zami prężnego kraju socjalistycznego, kraju „cieleśnie zdrowego”. Powstawał więc wtedy pewien 
szczególny gmach, w sensie zarówno dosłownym, jak i bardziej symbolicznym, a „zabezpieczać” 
go miały szerokie aleje, skwery, place, poczekalnie i dworce. Miały one zbierać powojenną, cho-
rą tkankę społeczną i formować ją w prężne ciało pozbawione nędzy i gnicia, ciało doskonałe. 
Miasto stało się w ten sposób rodzajem dobrze naoliwionej maszyny społecznej, która stanowiła 
też typowy obraz spełnionego socjalizmu uformowanego – jak pisał Wojciech Tomasik – w bryłę 
„miasta pokoju”3. 

Tomasz Rakowski 

Awangarda, wieś, ucieczka: 
państwo-miasto Daniela 
Rycharskiego
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Lecz po roku 1989 doszło do gwałtownej zmiany, pod pewnymi względami do ostatecz-
nego przekreślenia tego projektu, zarazem też do wstrząśnięcia nagromadzonymi znaczeniami 
Nowego Miasta i Nowego Człowieka. O ile jednak w latach 40. i 50. „nowy świat” powstawał z ruin 
i zniszczonych podwórek „starych miast”, o tyle jego właściwą ikoną będzie budowa wzorcowego 
kombinatu lat 50., czyli podkrakowskiej Nowej Huty. Jest ona realizacją socjalistycznej i socreali-
stycznej formy – konstruowania nowego społeczeństwa i nowego człowieka. Jest laboratorium 
socjalistycznej budowli, kombinatu społeczno-metalurgicznego: to struktury celowo wynoszo-
ne poza obręb starych, ciasnych, przedwojennych miast – właśnie tam miało „rodzić się” społe-
czeństwo, w zwróconym na zewnątrz, otwartym na przestrzeń, podmiejskim pasie. W latach 60. 
miasta zostały zatem porwane gwałtowną falą budowy i zaczęły jakby „wychodzić”, „wylewać 
się” na przedmieścia i podmiejskie pola. Jest to zjawisko charakterystyczne dla urbanistycz-
nej polityki PRL i działania władz 
lokalnych. Stara, przedwojenna za-
budowa w większości przypadków 
była właściwie planowo zaniedby-
wana4, podczas gdy cały impet bu-
downictwa, szczególnie późniejsze 
wznoszenie osiedli z wielkiej płyty 
(tzw. funkcjonalny geometryzm 
oszczędnościowy), przenosił się na 
przedmieścia lub – by rzec bardziej 
obrazowo – na otwartą, niczym nie-
ograniczoną przestrzeń, gdzie rosły 
bloki i kombinaty.

Osiedla Nowej Huty projekto-
wane były właściwie od nowa, a na 
serii zdjęć z lat budowy widać wy-
raźnie pewien rozmach – była w tym 
swoista idea estetyczno-architek-
toniczna, gigantomania związana 
z radziecką, konstruktywistyczną 
jeszcze wiarą w możliwości tworze-
nia nowego środowiska dla gatunku 
ludzkiego, nowej formy inżynieryj-
nej. Pisał o tym Michał Murawski5, 
stawiając wręcz tezę o pierwotności 
tego, co estetyczne i monumentalne, 
wobec ekonomicznego i uprzemy-
sławiającego charakteru idei nowo 
budowanego, socjalistycznego Kraju Rad. Jeśli zatem spojrzymy na zbiór fotografii z lat powsta-
wania Nowej Huty6, zobaczymy, że dominuje tam nadmiar przestrzeni, powietrza; że to skala po-
nadludzka. Na zdjęciu z otwarcia nowego sklepu widać np. postacie stłoczone pod szybami – wiel-
kimi oknami (dającymi wrażenie wielkiej, otwartej przestrzeni) – i szerokie, monumentalne ulice. 
Na jeszcze innym zdjęciu można zobaczyć niewielkie zagony oborane na ziemi niczyjej („państwo-
wej”) przed nowymi budynkami mieszkalnymi. Miało to być osiedle dla ludzi – projektowane od 
nowa, na planie koncentrycznym, inspirowane renesansowymi europejskimi planami miast, z za-
chowaniem jednak monumentalnego wymiaru. Było to przede wszystkim osiedle wyniesione na 
zewnątrz miasta, na zewnątrz Krakowa, na otwarte przestrzenie, ku nowym centrom – na miejsca 
formowania nowego człowieka. 

W tym tekście chcę pokazać, w jaki sposób to splecenie miasta z wsią, podmiejskimi 
polami i otwarcie miasta na przestrzenie wsi ujawnia się we współczesnych pracach artystycz-
nych czy etnograficzno-artystycznych zlokalizowanych na wsi i związanych z twórczością Da-
niela Rycharskiego. Wyjściowy problem polega przede wszystkim na tym, że choć w polskich 
dyskursach publicznych wieś jako miejsce narodzin napięć społecznych funkcjonuje od dawna, 
to jednak napięcia na linii miasto – wieś pozostają często niewidoczne, trudno jest je na bieżąco 

Mnie jednak interesują tutaj nie 
tyle sytuacje, w których genealogie 
społeczne, przypisania do wsi czy 
do miasta, są jakimiś wyraźnymi 
odniesieniami, ile raczej te,  
gdy doświadczenia migracji  
na linii miasto – wieś ukazują  
głównie wspólny, miejsko-wiejski 
krajobraz, świat ludzi poddanych 
presjom różnych, zarazem 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
polityk.
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i w pełni uchwycić. „Chłopska” genealogia współczesnego społeczeństwa polskiego, związa-
na w olbrzymim stopniu z powojennymi migracjami i przemieszczeniami ludzi wsi do wielko-
miejskich budynków, została szczególnie boleśnie odsłonięta po raz kolejny już kilka lat temu7. 
Z początku wiele to wyjaśniało – nastąpiło ponowne ujawnienie silnego konfliktu społecznego, 
który narodził się jeszcze w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej i trwał aż do ostatnich lat II 
RP, a wraz z nim całej historii pogłębiających się nierówności społecznych8. Mnie jednak inte-
resują tutaj nie tyle sytuacje, w których genealogie społeczne, przypisania do wsi czy do miasta, 
są jakimiś wyraźnymi odniesieniami, ile raczej te, gdy doświadczenia migracji na linii miasto 
– wieś ukazują głównie wspólny, miejsko-wiejski krajobraz, świat ludzi poddanych presjom róż-
nych, zarazem wewnętrznych, jak i zewnętrznych polityk. Jest to już bowiem taki układ, w któ-
rym świat wsi przede wszystkim traci swoją „bezpieczną” odrębność i historyczność, nie jest 
odsunięty w czasie i przestrzeni, ale jest obecny tu i teraz, co więcej – jak pisał niegdyś George 
Marcus – czyni obecnym właśnie te struktury, które zarówno „nas” (badaczy kultury), jak i „ich” 
(uczestników badanych światów) najbardziej niepokoją9. 

To, co „nas” i „ich” niepokoi, jest jednak głęboko skryte. Aby to lepiej opisać, przywołam 
tu pewien przykład ścisłego połączenia praktyk artystycznych z tym, co etnograficzne, i przed-
stawię projekt szwedzkiej artystki Klary Lidén. Jej prace opisywał m.in. Orvar Löfgren10, usiłując 
przybliżyć tradycję filozoficzną do badań nad codziennymi czynnościami poprzez rozwijanie 
szczególnej, postfenomenologicznej etnografii. Klara Lidén umieszcza w „białym prostokącie” 
galerii nazbierane, powszednie i intymne rzeczy z własnego domu, spakowane w przezroczysty 
kubik – przez co „wyrzuca” je w stronę otwartej przestrzeni; to, co posklejane i nagromadzone 
w codziennym życiu, co ukryte i przeszkadzające – wypełnione emocjami przedmioty – zostaje 
„wyrzucone” w ten sposób w stronę widza, odsłaniając też konglomeraty działania, emocji i sa-
mej materii – czyli sklejonych w codzienności „przedmiotów, afektów, aktywności”11. Unheim-
lich manoeuvre to gra zestawieniem unheimlich –„to, co niesamowite” – z manewrem Heimlicha, 
czyli ratunkowym uciśnięciem nadbrzusza pozwalającym wypchnąć ciało obce, które dostało 
się do dróg oddechowych. Projekty i działania artystyczno-etnograficzne, które tu pokrótce 
zostaną przedstawione, polegają właśnie na wyraźnym wypchnięciu, manewrze un-Heimlich 
– sprzeciwie wobec „myślenia podług historii”. To wypchnięcie jest zatem jednocześnie odsło-
nięciem elementów kompleksu budowy czy przebudowy polskich tożsamości na linii wieś – mia-
sto i idących za tym linii nierówności społecznych, historii relacji ludzi wsi i ludzi miasta.

 Rycharski

Daniel Rycharski odkrywa już od wielu lat, tworząc projekty artystyczne na 
wsi, historie podporządkowania i aktywnej tożsamości wsi, zawieszonej też w pewnym doświad-
czeniu zawstydzenia. Rycharski, niezwykle uzdolniony, a obecnie uznany już artysta młodego 
pokolenia, pracuje od prawie dekady w rodzinnej wsi Kurówko, koło Sierpca, na północnym Ma-
zowszu, gdzie zaczął swoje działania w niedługim czasie po ukończeniu Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Jego projekty od samego początku wślizgują się w świat wsi od zupełnie innej 
strony, gdzieś na boku zostawiając początkowo tożsamości w historycznym, interpretacyjnym 
trybie. Kiedy wrócił pracować na wieś, do niewielkiego Kurówka, gdzie stoi dom jego dziadków 
i jego wuja, zaczął malować tam dyskretne, wiejskie murale fantastycznych zwierząt: świniory-
by, koniożyrafy, lisokrólika i wielu innych hybrydalnych stworzeń. Zaczęły one, co więcej, wy-
pełniać ściany budynków-pustostanów, betonowe mostki i podmurówki; budziły w ten sposób 
obrazy na budynkach gospodarskich, murowanych, eksponowały jeszcze bardziej nagie ściany 
domów z cegieł i samorobionych pustaków żużlowych.

Co istotne, ta jego wieś-pracownia była początkowo bardzo „wewnętrzna”, osobista. 
„Zacząłem traktować tę wieś – mówił Rycharski – jak pracownię artystyczną, która jest w tysiącu 
metrów kwadratowych, a nie jak np. w pięciu metrach kwadratowych, gdzieś tu w Krakowie”12. 
Spędzał zatem długie godziny w niewielkim domku dziadków ze strony mamy, przerobionym 
niegdyś z zabudowania gospodarczego państwa Adamskich; „to tam – mówił – spędzam długie 
godziny, na rozmowie z moimi dziadkami”13. Właśnie na ich domu – przy wyjściu, przy psiej mi-
sce, w łazience, w ciasnym i wąskim przedpokoju wiodącym do stołowego – pojawiły się pierwsze 



142Tomasz Rakowski 

 Zwierzęta-hybrydy. Murale we wsi Kurówko, 
październik 2017 r. 

 Zwierzęta-hybrydy. Murale we wsi Kurówko, 
październik 2017 r. 

 Ogród zimowy oraz Galeria Kapliczka. 
Kurówko, wrzesień 2015 r. 
FOT. TOMASZ RAKOWSKI
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 Bez sprawiedliwości nie ma solidarności, 
Smorzewo, wrzesień 2016 r. 

 Remiza w Kurówku, październik 2017 r. 

 Pomnik chłopa, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej / hotel Intercontinental, 
Warszawa, maj 2016 r. 
FOT. TOMASZ RAKOWSKI
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figury hybrydycznych zwierząt: lisokróliki, psokoguty, chomikokaczki, świnioryby, zającowiel-
błądy i dziesiątki innych. Dopiero sąsiedzi, a właściwie rodzina, podchwycili pomysł, by i u nich 
coś namalować; z czasem Rycharski, za pomocą szablonu, zaczął tworzyć kolejne stworzenia na 
ich domach i posesjach: tam, gdzie znaleźli odrobinę przestrzeni. Prace te powstawały najczę-
ściej w miejscach, w których ich nie widać, na tyłach gospodarstw, na betonowych opaskach do-
mów, podmurówkach stodół, na betonowych ścianach kanału i tam, gdzie ktoś znalazł dla nich 
przestrzeń; zazwyczaj jest ona niezbyt widoczna, nieoczywista. Figury są zwykle umieszczone 
w takim miejscu, że dla przybywającego stają się percepcyjnym zaskoczeniem: nagle wyłaniają 
się z tła najbardziej powszednich, często brudnych, roboczych powierzchni. Pierwszy zaprosił 
Rycharskiego do namalowania lisozająca na budynku gospodarskim sąsiad Osiecki, a po pew-
nym czasie, szczególnie po wizytach w domu państwa Adamskich, gdzie można było zobaczyć 
malowidła, pozostali mieszkańcy Kurówka sami zaczęli zachęcać artystę, by u nich również po-
jawiło się zwierzę. Nie zmienia to jednak faktu, że malowidła te – wysprejowane z szablonów, 
czasem domalowywane ręcznie – nawet jeśli są bardzo duże, kilkumetrowe, zajmują zwykle 
miejsce nieoczywiste, często trudno dostępne, widoczne np. dopiero z tyłu. Są to mimo wszyst-
ko malunki niepewne, doraźne, stopniowo, z biegiem lat – niszczejące. Wiele z nich malowano 
zresztą w wioskowych przestrzeniach wspólnych, publicznych, np. na wiatach przystanków, 
a pierwsze zwierzę w ogóle powstało jeszcze wcześniej, na przystanku w Kurowie: było zrobio-
ne z futra zdobytego w lumpeksie; ktoś je zrywał, potem podobno ktoś starał się jego część do- 
kleić. Od początku prace były zatem robione ukradkiem. W innej jeszcze miejscowości Rychar-
ski, kiedy malował krowę z porożem jelenia, musiał w pewnym momencie uciekać – ktoś się mu 
cały czas przyglądał, chciał wzywać policję, domagał się podania nazwiska. 

Są to więc interwencje początkowo niepewne, a w rozmowach z mieszkańcami figury te 
mają niezwykły status, są nieco wstydliwe, choć jednocześnie wartościowe – kolejni mieszkań-
cy prowadzili mnie na tyły swoich domów, dopiero stopniowo w rozmowie przyznając, że u nich 
też jest zwierzę. 

Czasem zastanawiają się, co ich figura przedstawia, ale opowiadają o pracach artysty 
jako o jego tolerowanej i akceptowalnej potrzebie, o jego pomysłowości i dążeniu do działania, 
„wymyślania”; fraza „on to na pewno coś tu jeszcze wymyśli” była wręcz powtarzającym się mo-
tywem. Przy innej znów okazji – w gospodarstwie z dwumetrowym zającowielbłądem – miesz-
kający tam ludzie załatwiali sprawy budowy, naprawy sprzętu czy robót rolnych, nie zwracając 
zupełnie uwagi na nasze zainteresowanie wykutym na bramie, ironicznym hasłem: „każdy kłos 
na wagę złota” i samym wielkim kształtem zwierzęcia, naniesionym na nieotynkowany wciąż 
dom z pustaków. To jednak przede wszystkim dom dziadków jest punktem wyjścia i zarazem 
dyskretnym wejściem w przestrzeń zawstydzenia, przebudowywaną przez Rycharskiego. To tu 
powstawała większość jego działań, często przygotowywanych razem z dziadkiem Stanisła-
wem i babką, panią Anną Adamską. Jeszcze w czasie studiów w ramach artystycznych ekspe-
rymentów gotował z babcią kisiel, który następnie wylewał, wciąż kipiący, na kopiec otoczaków 
zebranych z pól14. To tu powstał film Oblubienica z 2008 roku (scenariusz został stworzony we 
współpracy ze Sławomirem Shutym), w którym młoda dziewczyna ze wsi Kurówko przygotowuje 
wyroby ze świeżo zabitej świni dla swojego przyszłego męża. 

To, co społeczne 

Ten rodzaj pracy artystycznej, działania – podejmowany też na granicy za-
wstydzenia – rozlewa się później na całą społeczność. Poprzez mediacje samo otoczenie – śro-
dowisko Kurówka i okolicznych wsi – zaczyna inaczej funkcjonować; ta praca nie wywołuje więc 
może realnej, skończonej zmiany, lecz raczej powoduje „wyskok z kolein”, po którym wszystko 
wraca na swoje miejsce. Coś jednak powoli się tam zmienia: kiedy rozpoczynają się działania 
artysty, wieś ożywia się, funkcjonuje już inaczej. Stopniowo Rycharski zaczyna działać w prze-
strzeni społecznej, przy czym cały czas działa jednocześnie w bliskiej symbiozie artystycznej 
z dziadkiem i sołtysem. Wiesza na drzewach konstrukcje domków-kapliczek, które spawa 
z dziadkiem, a czasem w warsztacie u ojca, będącego spawaczem. Wiesza na drzewach wstążki, 
sztuczne kwiaty, trochę za namową „zespołu”, w końcu umieszcza tam też zdjęcia samej wsi. 
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Przy tych pierwszych pracach Rycharski szybko odkrył, że bliskie jest mu to, co w latach 
70. rozpoczęli artyści z Torunia i Bydgoszczy określający siebie jako Grupa Działania lub inaczej 
Grupa 111 – czyli przede wszystkim Wiesław Smużny oraz Witold i Bogdan Chmielewscy. Jak 
sam mówił w jednym z wywiadów: 

Teresa Bujnowska i Grażyna Brylewska – profesorki z Wydziału Sztuki 
UP w Krakowie powiedziały, że robię w sumie podobne rzeczy do Grupy 
Lucimskiej. Na tyle mnie to zafascynowało, że się z nimi skontaktowałem. 
[…] Pojechałem do Torunia, poznałem się z Wiesławem Smużnym i Witol-
dem Chmielewskim, który napisał recenzję mojej pracy doktorskiej15. 

Artysta nawiązuje zatem cały czas do Akcji Lucim i Grupy Działania – kiedy umieszcza 
np. stare i nowe fotografie Kurówka, pozwalające spojrzeć na wieś w inny sposób, pod innym 
kątem (formuła domu, użycie metalowego kątownika, idea innego spojrzenia łączą się właśnie 
z praktykami twórców Akcji Lucim). Powtarza w ten sposób historię artystów, którzy wyemigro-
wali ze środowiska wielkomiejskich uczelni i galerii Torunia oraz Bydgoszczy i przenieśli się na 
wieś do Lucimia, do dużej rolniczej wsi, położonej na pograniczu Borów Tucholskich. W Lucimiu, 
w latach 70., postanowili oni rozpocząć swoje akcje od cyklu działań artystycznych, które się-
gały do archaicznych obrzędów związanych z pracami rolnymi, kalendarzem liturgiczno-rolni-
czym; tworzono też prace o charakterze instalacji parareligijnych, mających wprowadzić ludzi 
wsi w przestrzeń rytuału (Nowa sztuka ludowa). Były to, patrząc z perspektywy czasu, nowa-
torskie akcje artystyczne, zmierzające do budowania nowych relacji w społeczności, do spotka-
nia artystów z ludźmi wsi na poziomie sztuki osadzonej zarówno w sferze sacrum, jak i w sferze 
codzienności. Wiesław Smużny stawiał np. w miejscach, w których spotykał mieszkańców wsi, 
swoiste pomniki tych ludzi, ich odmierzone w kątowniku wysokości16 (przygotowywano jednak 
też bogatą oprawę świąt i organizowano przemarsze z instalacjami plastycznymi). 

W Kurówku dzieje się coś podobnego, rozgrywane jest tam stopniowo coś w rodzaju 
„świętowania sztuki”. Powstał m.in. projekt Multimedialne strachy na dziki i ptaki. Była to in-
stalacja ustawiona na pastwisku zrytym przez zwierzęta z lasu, drewniane zadaszenie stworzo-
ne przez dziadka Rycharskiego, upiększone kwiatami i wstążkami przez jego kuzynki i koleżanki 
ze wsi, z wstawionym centralnie, gadającym telewizorem – obiektem wieczorami wypełniającym 
życie mieszkańców telewizją zamykającą ich w domach. Strachy miały zostać ulokowane w miej-
scu, w którym ludzie jadący na pola siłą rzeczy musieliby natknąć się na zwrócony w ich stronę, 
„mówiący” telewizor. Było to miejsce przewrotnie komentujące zamykanie się rodzin w wiejskich 
domach, przed telewizorami, i stopniowe rozpadanie się (a przynajmniej zagrożenie rozpadem) 
wiejskiej wspólnoty; jednocześnie była to akcja prowadząca do pobudzania tej wspólnoty w jej 
obecnej formie, do animacji, czyli ożywienia, wsi takiej, jaka jest współcześnie. Działania Ry-
charskiego łączy zatem wiele z eksperymentami Wiesława Smużnego i braci Chmielewskich, 
a jedną z tych rzeczy jest również wyjście w przestrzeń, poza wielkomiejskie środowiska arty-
styczne17. 

Dla artystów Wydział Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu było to wyjście 
w nieznane, ale jednocześnie ucieczka od napięć w artystycznych światach lat PRL, od presji 
i konkurencji o państwowe zlecenia oraz od konieczności podporządkowania się ogólnemu 
kursowi społeczno-ideologicznemu. Powstawał eksperyment współtworzenia kultury wsi wraz 
z jej rytuałami, sztuką religijnych i parareligijnych przedstawień, a Wiesław Smużny stosował 
do niego nawet formułę „sztuki społecznej”. „Określenie [naszej – T.R.] idei sztuką społeczną 
[podkr. oryg.] – pisał Smużny – nie przyszło łatwo, można powiedzieć, że z trudem «przechodziło 
ono przez gardło» w kontekście odczuwalnej kompromitacji pojęcia «społeczne» w rzeczywisto-
ści ustrojowo do realizacji społecznej rzekomo powołanej i nastawionej”18. Ten moment wyjścia 
poza własne środowisko, zrobienie kroku w nieznane, w otwartą przestrzeń – przestrzeń wsi 
– jest dlatego właśnie istotny, że przypomina z jednej strony uwolnienie, ewakuację, z drugiej zaś 
owo modernizujące otwarcie miasta, budowę w kierunku niemal niczym nieograniczonej prze-
strzeni. Sądzę, że w istocie pojawia się tu po prostu poszukiwanie w ogóle możliwości działania 
– „działania na rzeczywistości”. Z jednej strony była to zatem forma „wydostania się na wolność”, 
poza opresję systemu centralnie zarządzanego świata zleceń i funkcji artystycznych (akademie, 
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pracownie sztuk plastycznych, biura wystaw artystycznych itd.), z drugiej – wyjście w stronę 
nie tylko próby, ale też realnego działania społecznego, „testowania sztuki” poza murami galerii 
i poza światem sztuki zinstytucjonalizowanej, wielkomiejskiej, środowiskowej. „Lucim – pisał 
Witold Chmielewski – kusił tym nieznanym, a świat Sztuki odstręczał coraz bardziej – zapa-
trzony w siebie, wyniosły i nieuważny. Z Lucimia zaś odległy i prawie niewidoczny”19. „W po-
stawie artystów lucimskich – mówił znów Daniel Rycharski – podoba mi się to, że zbuntowali 
się przeciwko swojemu środowisku. 
Byli związani z środowiskiem arty-
stycznym Torunia i Bydgoszczy, ale 
z niego zrezygnowali. Pojechali do 
Lucimia i zaczęli tam bardzo ryzy-
kowny projekt, co do którego wcale 
nie było wiadomo, że się powie-
dzie”20. 

To otwarcie ma jednak też kil-
ka kolejnych znaczeń. W pewnym 
sensie splata się w ironicznym 
związku z ekspansją miast i jej na-
kierowaniem na podmiejskie wsie, 
na niczym nieograniczoną, ho-
ryzontalną przestrzeń, poddaną 
modernizacji; na przestrzeń, gdzie 
rosną budowle i gdzie, jak w piosen-
ce Wiesława Dymnego, „jest tylko 
jutro, nie ma wczoraj”. Jest to też 
historia sprzężona z drogą budo-
wy i odbudowy kraju, ale w sposób 
szczególny, w przestrzeni sztuki. To 
właśnie w latach 70., w czasach Akcji Lucim oraz piosenki i filmu Pejzaż horyzontalny (zresztą 
ze scenografią m.in. Dymnego), rozgrywa się kolejna historia związana z budową i przebudową 
– ale już w świecie sztuki. To wtedy bowiem dokonuje się wstrząs wśród kontynuatorów tradycji 
awangardy, sztuki dadaistycznej, surrealistycznej, konceptualnej, funkcjonujących już w nowej, 
przypisanej do czasu i miejsca formule – w fascynującym środowisku polskich neoawangardy-
stów. Wszystko zaczynało się jednak od konfliktu, od starcia i pęknięcia wewnątrz świata prze-
budowy, świata lat 70. Właśnie wtedy zarysowały się po raz kolejny wyraźnie modernistyczne, 
konstruktywistyczne i futurystyczne pragnienia „budowania”, „działania”, „wpływania” na rze-
czywistość, poprzez sztukę i wewnątrz sztuki (działania, w których nowy świat domagał się nie-
ustannej pracy, niczym przy wznoszeniu „wygładzaczy chmur” El Lissitzkiego czy mechanicznej 
„wieży” Władimira Tatlina) – a to często budziło sprzeciw w latach PRL, u publicystów i w środo-
wiskach akademii, gdzie w sposób typowy pokazywano absurd i bezsens wielkich, monumen-
talnych projektów socjalistycznych (np. industrializacyjnych). 

Młodzi neoawangardyści – Paweł Freisler, duet KwieKulik (Przemysław Kwiek i Zofia Kulik), 
Andrzej Partum, Ewa Partum i inni artyści tworzący zwiewne konstelacje i wspólnoty21 – chcieli 
zatem działać, przekształcać rzeczywistość, a przynajmniej sprzeciwiać się wydestylowanemu, 
elitarnemu charakterowi Galerii Foksal (też – jako ramieniu państwowych Pracowni Sztuk Pla-
stycznych). Wyszli z propozycją i domagali się na przełomie lat 60. i 70. całkowitej zmiany funkcji 
sztuki i zarazem samej galerii. Nowy Regulamin Galerii Foksal, przygotowany przez Annę Ptasz-
kowską, zakładał wręcz transformację galerii w biuro informacyjne, tak by sięgnąć ku temu, co 
społeczne, co nadaje sztuce pewne „działaniowe” „przełożenie” 22. 

Kolejni twórcy z kręgów neoawangardy lat 70. domagali się buntu, „czyszczenia sztuki”, 
okupowali przestrzenie miejskie, podejmowali działania i interwencje, próbując wydostać się 
na zewnątrz, poza mury galerii, ale w końcu też – poza ramy wielkomiejskiego, elitarystycznego 
obiegu. Usiłowali jednocześnie wydostać się poza państwowe, zideologizowane polityki wie-
dzy i sztuki, krytykować rzeczywistość powszednią, domagając się „sztuki poza sztuką” (chcieli 
przy tym unikać inwigilacji i podporządkowania, a zarazem dalej notować i realizować swoje 
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próby). Dokonywało się więc w ten sposób pewne przejście – jak pisał Łukasz Ronduda – „od 
myślenia o sztuce w kategoriach struktury zamkniętej, skoncentrowanej na sobie, do tworzenia 
artystycznych struktur otwartych [podkr. – T.R.], inicjujących permanentną interakcję z rze-
czywistością”23. 

To, co polityczne

Sądzę, że z czymś bardzo podobnym mamy do czynienia w przypadku Ry-
charskiego, stąpającego świadomie – choć nie zawsze – po śladach Akcji Lucim i śladach prag- 
nień artystów tworzących wtedy osobny świat. To nieco inna historia niż słynne „wyprawy na 
wschód” teatru Gardzienice, wyprawy Piotra Borowskiego, osiedlenie się koło Olsztyna ludzi te-
atru (Węgajty) czy wiele innych laboratoriów twórczych sięgających ku szeroko rozumianej „pro-
wincji”. Akcje w tym przypadku wchodzą bowiem w świat wsi po to, by jeszcze inaczej działać 
razem z jej mieszkańcami, już raczej nie w duchu „egzystencjalno-wewnątrzartystycznym”, ale 
właśnie w trybie pragmatycznym, w obszarze tego, co dotyczy spraw bieżących, aktualnych, rol-
niczych. Dotyczy więc przede wszystkim rolniczego regresu transformującej się gwałtownie wsi, 
gdzie, tak jak w Kurówku, w latach 80. gospodarstwa rolnicze były jeszcze silne, rozwojowe, wy-
dajne, a teraz coraz trudniej jest je prowadzić i utrzymać. Na północnym Mazowszu, w okolicach 
Sierpca, sytuacja jest w ogóle bardzo specyficzna i może też wiele powiedzieć o przemianach 
świata rolników w fazie potransformacyjnej: Kurówko to wieś położona na stosunkowo dobrych 
glebach, dla której typowe są kilkunastohektarowe gospodarstwa, posiadające też często dobre 
do wypasu łąki (początkowo, po parcelacji ziem dworskich i reformie rolnej, ludzie dostawali 
po sześć–siedem hektarów, potem w kolejnych przekształceniach powstały już większe are-
ały, średnio kilkanaście hektarów). Jest to jednak też miejsce, w którym widać, jak gwałtownie 
wchodzi w taką przestrzeń kapitał prywatny i korporacyjny. Obok przekształceń w lokalnych 
przedsiębiorstwach – jak w Sierpcu, gdzie w spółdzielni mleczarskiej czy browarze Kasztelan, 
należącym do koncernu Carlsberg, pracują ludzie z wiosek – pojawia się tam korporacyjny ka-
pitał rolniczy. Opowieści młodych mężczyzn z rodziny Rycharskiego przynoszą obraz coraz 
śmielej wchodzących na lokalne rynki przedsiębiorstw rolniczych; zresztą już dojeżdżając do 
Sierpca drogą nr 10, spotyka się zwiastuny tego biznesu: napotkamy po drodze elegancki „salon” 
Johna Deere’a, z wystawionymi na zewnątrz najnowszymi, drogimi maszynami i ciągnikami rol-
niczymi, zaraz obok jest zaś olbrzymi sklep prowadzący sprzedaż nasion, w tym np. – jak głoszą 
billboardy – „najlepszych odmian” kukurydzy. Stąd, jak opowiadał młody mężczyzna z rodziny 
Rycharskiego (we wrześniu 2015 r.), „wielu rolników inwestuje teraz w kukurydzę i rzepak, one 
są najbardziej wydajne”. Korporacje, firmy rolnicze, jak mówił, „wykupują ziemie, po kilkaset 
hektarów, obsiewają kukurydzą, kupują też wtedy na kredyt kombajny, a taki kombajn do zbioru 
kukurydzy – to kilkaset tysięcy, do miliona”. Stawiają też wielkie chlewnie, o czym często nie 
wiedzą sąsiedzi – w jednej z okolicznych wiosek powstała np. w ciągu kilku tygodni wielka hala, 
z zamkniętym dojazdem; nikt ze wsi nawet nie wiedział, że taki obiekt powstaje, kto go buduje 
i w jakim celu: 

W okolicy ludzie stawiają wielkie chlewnie – mówił ten sam rozmówca 
– stawiają wielkie kurniki, tam mają nawet kombajny do zbioru kurcząt 
[uśmiech]. Tu się wiele rzeczy dzieje… Obory wielkie mają, dojarki. Jak trze-
ba, dają tylko naklejkę, że bez laktozy. Sery, mleko, na to wszystko są chętni 
ze wschodu… Tu z Ukrainy po to przyjeżdżają, biorą wszystko…

Rysuje się w ten sposób obraz świata płynnego, z którego wycofuje się państwo, w którym 
rolnictwo nabiera własnego, wewnętrznego rozpędu, ale już jako biznes, a nie jako indywidu-
alne, rodzinne gospodarstwa, takie jak w Kurówku. To najbliższa, nieunikniona treść doświad-
czenia mieszkańców tych wsi – chociażby babci Rycharskiego, ze strony ojca, pochodzącej ze 
wsi Gorzewo; jej rodzinne gospodarstwo przestało dawno funkcjonować (kiedyś były tam na-
wet rodzinne wiatraki, o których krążą historie, że nocami dalej „skrzypią w ciemnościach”), 
a ona sama widzi, jak w okolicy kolejne grunty rolników wykupywane są przez „firmy”, przed 
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jej własnym domem powstała zaś oświetlona, otoczona siatką i dobrze ochraniana hurtownia, 
o której mało wiadomo: czym handluje, jak funkcjonuje24.

W tych warunkach społecznych i ekonomicznych, w poczuciu bieżącej presji rolniczego 
przetrwania, Rycharski zdecydował się, by działać bardziej społecznie, wspólnotowo. W ko-
lejnym ruchu po umieszczeniu serii kapliczek – konstrukcji domków w alei drzew wiodącej ku 
sąsiedniej wsi – przyjął propozycję sołtysa Adama Pesty, by zrobić w miejscu bardziej publicz-
nym coś, co zostanie na dłużej i na co sołtys sam przeznaczył kawałek swojej ziemi. Powstała 
tam Galeria Kapliczka, wymurowana na wzór kapliczek, z „minigalerią” w środku, z ogniwem 
fotowoltaicznym na dachu, gdzie w ledowym oświetleniu pojawiają się prace innych artystów, 
w tym np. poduszki z nadrukami buntowniczych haseł outsidera Stanisława Garbarczuka z są-
siedniej wsi Gorzewo. Ludzie przechadzają się tam wieczorem, a kapliczka zagaduje do nich ich 
własnymi głosami, nagranymi wcześniej. Niepostrzeżenie, w sposób bardzo powolny i niena-
tarczywy, Rycharski tworzy nowy punkt na mapie wsi, nowe miejsce spotkań, nowe dziwne sy-
tuacje, w wyniku których dwie młode dziewczyny kilka razy opowiadały mi, jak szły na spacer 
i słyszały „dzień dobry” mówione znajomym głosem (to czujnik ruchu sprzężony z nagranymi 
na pendrive’a głosami, umieszczony w Galerii Kapliczce). Te zdarzenia stopniowo powodują, że 
społeczność zaczyna działać inaczej, przynajmniej przez jakiś czas. Przez dwa tygodnie np. re-
montuje salę w remizie po to, żeby zorganizować w niej wydarzenie trwające jeden dzień, na któ-
re przyjeżdża cały autobus ludzi (artystów, kuratorów, sympatyków) z warszawskiego Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej i w czasie którego odbywa się wspólna „gra terenowa” na wsi, przygotowa-
na z Rycharskim przez mieszkańców dla przybywających z miasta „gości” (przewrotnie grając 
z ramą tego wydarzenia i skojarzeniami, proponują oni „miastowym” wożenie taczką nawozu czy 
znajdowanie butelek z tanim winem, powieszonych wysoko na owocowym drzewku). 

Działania te przesuwają się też stopniowo w stronę ulotności i magiczności tego, co się wy-
darza, co jest widoczne, a zarazem nie do końca realne. Są to momenty, kiedy w Kurówku w czasie 
spotkań z mieszkańcami rozmowa o pracach Daniela Rycharskiego przechodzi płynnie w stronę 
zdarzeń fascynujących, czasem wręcz „niezwykłych” dla rozmówców. Jeden z nich przyniósł na 
przykład, w trakcie naszego spotkania – akurat rozbierał stary, zrębowy dom – kilkanaście zna-
lezionych tam starych, kutych sprzętów, w tym kilka żelazek, osobno dusze, opowiadając o ich 
niezwykłym wykonaniu, pokazując szczegóły np. kominka-odpowietrzacza. Podobnie, kiedy od-
szukałem w sąsiednim Smorzewie instalację Rycharskiego w postaci starego, wiejskiego łóż-
ka z brudną pościelą utrwaloną w żywicy, z wbitym pośrodku krzyżem z kamiennego nagrobka 
(otrzymanym od producenta nagrobków z Gorzewa) – czyli pracę Bez sprawiedliwości nie ma 
solidarności – usłyszałem od mieszkającego obok rolnika, kuzyna Rycharskiego, że tam bardzo 
trudno trafić. Rzeczywiście, praca ustawiona została na zabagnionym terenie, dawniej malutkim 
stawie, gdzie podobno zapadła się w błoto kaplica, za ruinami dworku i wzgórkiem starodrzewu, 
ale młody rolnik mówił jednocześnie, że to cud, że nam się udało: „[…] wam się udało, ale myśla-
łem, że już jej może nie ma, że nic tam chyba już nie znajdziecie… ciekawe, czy praca jeszcze tam 
jest – bo jej już, zaraz jej nie będzie, zaraz ma znikać… Daniel jedzie z nią, do Lublina już miał chyba 
jechać…” (praca rzeczywiście za tydzień miała trafić do Galerii Labirynt w Lublinie). Zaraz po tym 
zaczął opowiadać, jak do Smorzewa zjeżdżali się ludzie, całe rodziny z okolicy, z wiosek, kiedy na 
skrzyżowaniu we wsi stanęła na kilka tygodni znana przyczepa z Pomnikiem chłopa. Dopiero po-
tem dowiedziałem się, że pracę tę – która miała być też prośbą o „pokutę wspólnoty”, wezwaniem 
do refleksji nad cierpieniem i pozycją ludzi doświadczających na wsi wewnętrznych wykluczeń 
(odseparowania, samotności, odmienności) – przyszła w nocy w gniewie zniszczyć jedna z miesz-
kanek tej wioski, „ciotka”, wcześniej również pracująca z artystą. Ostatecznie praca została prawie 
nienaruszona, niewidoczna nawet z bliska, wtopiona w szuwary, widać jednak, że budziła reakcję. 

Stawała się jakby obiektem granicznym, pobocznym, zarazem zanikającym i prowokują-
cym. Te działania pokazują, że zmaterializowane świadectwa pracy Daniela Rycharskiego są wi-
doczne, poruszające, stanowią obiekt pielgrzymek dziennikarzy, ludzi z okolic czy antropologa- 
-badacza, a jednocześnie wydają się nieistotne, czasem wręcz nieobecne, znikające25. Wchodzą 
w lokalny teren, krajobraz czy posiadłości, przenikają do codzienności, ale i przyjmują bardzo 
efemeryczną pozycję, prowadzącą aż do zniknięcia. 

Prace te, „pomysły Daniela”, związek ludzi z instalacjami i grafikami oraz zaangażowanie 
w ich wykonanie, są zatem bardzo dwuznaczne, pełne sprzeczności. Potrafią przykuć uwagę, 



149Miasta/Awangardy

dawać poczucie dumy, odnajdowane są w lokalnej i ogólnopolskiej prasie, a jednocześnie są 
w stanie skutecznie zniknąć w pragmatyce i codzienności. Podobnie same spotkania, ogni-
ska czy rozmowy angażują realnie do działania (było kilka opowieści o wspólnym odnawianiu 
i przygotowywaniu świetlicy i remizy na przyjazd gości z muzeum z Warszawy), tworzą formę 
spotkania, święta, jednak natychmiast spychane są w stronę powszedniości, oczywistości dnia 
codziennego. Remiza, odremontowana ze środków przyznanych przez wójta, została wyposażo-
na w nowy piec i centralne ogrzewanie. 

W czasie uroczystego spotkania i poświęcenia nowej remizy – już też jako świetlicy wiej-
skiej – dyskutowano o nowych planach wokół projektów artysty, nieustannie jednak wracano 
do „dawnych” funkcji remizy, jako przede wszystkim świetlicy, tj. także miejsca imprez i wesel, 
które mogłoby być odpłatnie wynajmowane gościom z zewnątrz. Wiejsko-techniczna „normal-
ność” pracy i jednocześnie pewna zwyczajność zabawy (czy uroczystości) w remizie daje odpór 
tym formom i materializacjom sztuki, które stopniowo tworzą „szczeliny” i „otwarcia”, a zarazem 
przywołują w Kurówku i okolicach „coś innego”. Są to prace lokujące się w granicznej, podwój-
nej rzeczywistości społecznej, o syndromie bycia naraz „tym i tamtym”, to znaczy lokują się jak-
by wewnątrz świata wsi i zarazem w systemie idei odwzorowującym to, co „na zewnątrz”, czyli 
to, co pojawia się w świecie sztuki, publicystyki, globalnej polityki. To zatem układ – można by 
rzec – o „podwójnej ontologii”26, a właściwie podwójnej wiejskiej ontologii „in/out” albo w wersji 
George’a Marcusa „in/of”, czyli układ w całym znaczeniu wielostanowiskowy, odkrywany zarów-
no wewnątrz świata przeżywanego, jak i na zewnątrz, tam, gdzie tworzy się to, co polityczne27. 
Może zatem sztuka Rycharskiego uruchamiać swą obecność i jednocześnie skutecznie znikać 
wewnątrz tego, co codzienne. Wślizgiwanie się tych prac niejako „tylnymi drzwiami” do co-
dziennego, wiejskiego świata, do ruin, pustostanów, zamkniętego sklepu, między puste ściany 
przystanku, wywołuje więc spontaniczne akcje, „zmienia i porusza” społeczność wsi, urucha-
mia działania, ale – zarazem – jest częścią codzienności, powszedniości, zaledwie formą tego, 
co nowe i co możliwe, np. nowych spotkań i projektów w remizie straży pożarnej. Są to działania 
wywołujące reakcję i – by tak rzec – preekspresywne, skutkujące raczej nową gotowością do dzia-
łania niż jednoznaczną przebudową, zmianą, którą można by przedstawić jako bezdyskusyjną.

Państwo-miasto 

Przygotowując wraz z Szymonem Maliborskim projekt Pomnik chłopa (oraz 
jednocześnie inną pracę, Village People: Muzeum Alternatywnych Historii Społecznych)28, Ry-
charski podejmował takie działania już znacznie bardziej wprost – wykonywał właściwie pracę 
artysty-etnografa. Projekty te odnosiły się do najnowszych, najbardziej aktualnych niepokojów 
i napięć wśród rolników, Artysta dołączył wtedy – wraz z Szymonem Maliborskim oraz z etno-
grafką Weroniką Plińską – do protestujących rolników w Zielonym Miasteczku pod Kancelarią 
Premiera, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. W pasie zieleni, gdzie pomiędzy ulicą a chodni-
kiem wcisnęły się namioty gromadzące rolniczych związkowców, widać było, jak ta swoista „bie-
da-architektura”, z desek i folii, kontrastowała ze stojącymi naprzeciwko gmachami rządowymi. 
Twórcy dotarli szybko do kolejnych ugrupowań (OPZZ i rolniczych NSZZ „Solidarność”), poznali 
ekipy z zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego, o zupełnie innych rolniczych poglądach i pro-
blemach, słuchali opowieści o wykupywaniu ziemi przez „słupy” podstawione przez nabywców 
dziesiątek hektarów ziemi, o plagach dzików ryjących pola i pastwiska, o przedłużeniu spłat kar 
finansowych za nadwyżki mleczne. Zbierali jednocześnie narracje o „Polsce i polskości”, ogląda-
jąc spontaniczne symbole narodowej, tożsamościowej emocji, „nieporadne dyskursy”29. 

Projekt Pomnika chłopa podąża tą właśnie drogą politycznego protestu. To nieco antypo-
mnikowa figura chłopa pełnego zgryzoty – siedzącego w pozycji Chrystusa Frasobliwego-sołty-
sa Kurówka, w ubraniu i czapce z czarnej „dermy”. Utrwalona w żywicy hiperrealistyczna rzeźba 
naśladuje jednocześnie niezrealizowany projekt Albrechta Dürera, mający upamiętniać szes-
nastowieczne bunty i wojny chłopskie pod przywództwem Thomasa Müntzera. W tej figurze 
sołtys Adam Pesta siedzi jako były „bańkowiec”, na pustej, bezużytecznej bańce po mleku, któ-
rą znalazł u niego na podwórku Rycharski – kiedy Pesta jeszcze miał krowę, odstawiał mleko 
w bańkach, w tym czasie pracował też w szkole jako palacz. Figura „bańkowca”, umieszczona na 
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podnośniku skonstruowanym przez Stanisława Garbarczuka, artystę outsidera pochodzącego 
z wsi rodzinnej ojca Rycharskiego30, przyciągała w trakcie swojej podróży spojrzenia, zwracała 
uwagę przyjeżdżających ludzi. Najważniejsze jednak, że wymagała włączenia się w rolniczą sa-
moorganizację – przyczepę z figurą holowano ciągnikami ze wsi do wsi, dekorowano sprejami, 
malowano (kamuflaż i barwy ochronne nawiązywały też do wiejskiego ukrycia nieheteronor-
matywnych seksualności, wiejskiego queeru); z północnego Mazowsza pomnik jechał zatem na 
południe, do Krakowa i z powrotem do Warszawy, do podlubelskich wsi i do samego Lublina. 
Było to również wpisanie specyficznej, chłopskiej, a właściwie współczesnej rolniczej historii 
w szerszą wędrówkę, obejmującą narodziny nowego, potransformacyjnego biznesu, kapitału 
miasta – stąd też pomnik stawał np. w cieniu warszawskich drapaczy chmur, m.in. hotelu Inter-
continental, sąsiadującego z wyburzonym obecnie pawilonem Emilia, siedzibą MSN. Pomnik 
chłopa ukazuje jednak coś jeszcze innego: jest to uwspółcześnione wpisanie się i w tradycyjny 
chłopski lament społeczny, i nowe warunki rolniczej, również finansowej, konkurencji. Twórcy 
akcji Pomnik chłopa pozostawali w ten sposób cały czas w obszarze bieżącego sprzeciwu, a na-
wet, być może, stali się właśnie, jak pisała Weronika Plińska31, częścią chłopskiego „buntow-
nictwa społecznego” – częścią wielowiekowego i wielowymiarowego wymykania się zastanym, 
odgórnym regulacjom organizacyjnym. 

Umieszczenie „chłopa” na ruchomej platformie, przyczepie z narzędziami pracy i buntu, 
łańcuchami i widłami, z obrazem gołego, oskubanego orła (to praca Stanisława Garbarczuka 
z Gorzewa, krytyka władzy i instytucji państwa), ale może też przede wszystkim obwoźna, per-
formatywna praca pomnika i jego postój w Krakowie na placu Wolnica, w Warszawie czy w Lu-
blinie – to zatem sytuacje wywołujące reakcję. Wielu przechodniów zatrzymywało się, robiło 
zdjęcia, a pomnik zawsze w zaskakujący sposób wpisywał się w miejski krajobraz. Sama figura 
skłania jakby do wspięcia się na nią nocą i uszkodzenia jej nogi (będzie miała później w tym 
miejscu opaskę-bandaż); nawet jeszcze kiedy artysta jechał z nią pociągiem do Kurówka z Kato-
wic, ludzie podbiegali do leżącej na peronie postaci z pytaniem, czy ktoś się przewrócił i czy nic 
się nie stało. Weronika Plińska, antropolożka i interpretatorka pracy Rycharskiego, pisze wręcz, 
że to postać, która m.in. dzięki temu, że umieszczona zostaje na ruchomej platformie, nabywa 
zdolności do gwałtownego, niemal bandyckiego wydostawania się poza hierarchie, poza prawa, 
poza regulacje. „Proponuję takie spojrzenie na tę pracę – pisze Plińska – które wyróżnia jej dy-
namiczny charakter, pewnego rodzaju ruchomość. Traktuję Pomnik chłopa jako obsługiwane 
częściowo urządzenie «generujące» więzi społeczne i obnażające wpisane w nie hierarchie”32. 
Ja bym jednak dodał, że „chłop” wydostaje się w ten sposób z zastygłego, nieaktualnego miejsca 
wsi i wraca z powrotem tam, gdzie jego właściwe miejsce – do wewnątrz wielkomiejskich polityk, 
międzynarodowego biznesu, rolniczych regulacji prawnych, tworzących warunki do nowej, rol-
niczej konkurencji; stąd np. patrząc na jego sylwetkę na tle budynku-wieżowca hotelu Intercon-
tinental w Warszawie, Rycharski wyjął telefon, by zrobić zdjęcie, i bardziej do siebie niż do mnie 
powiedział: „O tu… tu jest to miejsce. To jest właśnie jego [podkr. – T.R.] miejsce”.

Sądzę, że w tym momencie po raz kolejny można zauważyć kluczowy mechanizm „otwierania 
się” pola sztuki, otwierania się praktyki artystów z wewnątrz miasta, z „naturalnej galerii”, gdzie 
dokonywać można „czyszczenia sztuki” na zewnątrz, ku działaniu – ku otwartej wsi. To w tym 
sensie sztuka budowana w „nowej rzeczywistości” na wsi, w otwartym miejscu, nieustannie łą-
czy się z wielkomiejską scenerią i jej obiegiem. Z jednej strony jest to próba pochwycenia rzeczy-
wistości, „zaczepienia” jej za pomocą sztuki, nieco przeciwnie do tego nurtu awangardy, który 
poszukiwał swojej formy poza „zanieczyszczającym ją światem społecznym i politycznym”33. 
Z drugiej strony to jednak ucieczka przed światem sztuki i presją systemu, w którym trzeba być 
nieustannie w polu tego, co się istotnego właśnie wydarza. Rycharski, jak sam mówi, potrze-
buje miejsca „niedokończonego”, „niepełnego”, wymagającego działania, takiego jak Kurówko, 
Sierpc czy nawet Szczecin, gdzie prowadzi już własną pracownię w Akademii Sztuki. Sądzę jed-
nak, że w jego przypadku można mówić o procesie bycia „pochłoniętym” przez działania, który 
następnie przynosi dopiero pojawianie się jego sztuki, z wolna nabierającej siły. Mówiąc bar-
dziej wprost, jest to też ostatecznie forma budowania relacji z państwem czy nawet państwa po 
prostu, przy czym państwo można już wtedy rozumieć jako coś wytwarzanego przede wszystkim 
subiektywnie, jako coś, co zbiera, przetwarza i kumuluje afekty, produkuje pragnienia. To zatem 
pewna forma relacji z tym, co polityczne, z czymś w rodzaju państwa rozumianego jako splot 
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potężnych, nieświadomych „subiektywnych dynamik”, o których pisała Begoña Aretxaga w nie-
zwykłym eseju Maddening States34, łączących ludzi z „mocą” państwa. 

Są to bardzo silne połączenia, choć niewidoczne „gołym okiem”, będące formą pragnień łą-
czących ludzi i ich państwowotwórcze afekty. Jak pokazuje Aretxaga, jest to sytuacja poczucia 
pretensji zarówno do nieistniejących czy źle działających struktur, a więc państwa „porzucają-
cego” obywateli, jak i państwa obecnego, ale niedopełniającego swoich obowiązków. Zamiast 
kapilarnej, rozproszonej władzy (sięgającej najdalej, bo poprzez formowanie dyskursów, a na-
stępnie praktyk wkracza ona w życie codzienne i prywatne, jak przedstawiał to Michel Foucault) 
mamy tu zatem do czynienia przede wszystkim z formą afektywnego i mobilizującego na wielu 
poziomach wyobrażania sobie państwa, tworzenia quasi-fikcyjnego bytu, wirtualnej „potęgi 
psychicznej”. Myślę, że to w ten sposób właśnie zamyka się pewne koło, polegające na odkryciu 
nie tylko potęgi powojennej rozbudowy miast, w sensie materialnym czy architektonicznym, ale 
również potęgi owego wyrzucenia na zewnątrz tego, co ukryte, niezbędnej i niezbywalnej relacji 
miasto – wieś czy miasto – państwo. To wyrzucenie praktyki artystycznej na wieś przypomina 
uwolnienie ciała obcego, tego, co unheimlich, zagrażające i podświadome („niesamowite”), co 
pozwala mu żyć własnym życiem – życiem w sztuce i działaniu, w nowych warunkach, w otwar-
ciu koniecznym zarówno dla „Lucimian”, jak i dla Rycharskiego. 

W wydostaniu się tam, gdzie uprawiać wolno sztukę pragmatyczną i działaniową, można 
dostrzegać oczywiście wątki ucieczki do miejsca wolnego od presji artworld, obiegu zleceń, kry-
tyków elitarnych galerii (przypisujących np. w latach 70. grupom neoawangardy coś w rodzaju 
koniunkturalizmu). Można także, tak jak to się właśnie stało w latach 70., odnajdywać tu wąt-
ki skutecznej ucieczki od inwigilacji i zniechęcającej, natrętnej pracy służb bezpieczeństwa, 
zmuszającej niektórych artystów do emigracji czy wręcz do zakończenia pracy. To jednak, na 
co szczególnie chciałbym zwrócić uwagę w tym eseju, zdaje się mieć zupełnie inny wektor. Ta 
ucieczka, otwarcie to raczej manifestacja pewnej swoistej potęgi psychicznej (impulsu nieusta-
jącej modernizacji), polegającej na robieniu czegoś, co można nazwać „chwytaniem” świata 
i poddawaniem go nareszcie przemianie; świata, w którym „rosną budowle” i jednocześnie roś- 
nie państwo-miasto, ale tylko wtedy, gdy mają one jeszcze przed sobą otwartą, niczym niemal 
nieograniczoną przestrzeń. 
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Wystawę Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki moderni-
zacji społecznych po 1918 roku prezentowano w Zachęcie 
między 24 lutego a 27 maja 2018 roku. Jej kuratorką była 
Joanna Kordjak. Wystawa przywoływała różnego typu 

wizje postępu społecznego funkcjonujące w międzywojniu i to, jak wyrażały się w architekturze, 
filmie, sztuce, sporcie i innych dziedzinach życia. Pierwotnie miała nosić tytuł Szklane domy, 
jednak ostatecznie zmieniono go na cytat z manifestu Zofii Daszyńskiej-Golińskiej z 1921 roku1. 
Już z tytułów wystawy można wnioskować, co było jej tematem: utopijne idee i koncepcje mię-
dzywojnia, napędzane entuzjazmem działaczy i atmosferą odbudowywania państwowości. 
Duża część tych idei opierała się na założeniu emancypacji zmarginalizowanych grup społecz-
nych, przez co ekspozycja stanowiła obraz dwudziestolecia widzianego z perspektywy historii 
środowisk wykluczonych lub pozbawionych głosu2. Prezentowane utopie mieściły się w optyce 
lewicowej; wielu z artystów, których prace pokazywano, było aktywnymi członkami PPS albo 
przynajmniej jej sympatykami. Wystawę można zatem widzieć jako próbę stworzenia archeolo-
gii polskiej lewicy. W dobie ciągłego narzekania na to, że „lewica nie ma atrakcyjnych narracji”, 
Przyszłość będzie inna zdawała się proponować potencjalne rozwiązania.

Utopijny charakter przedstawionych idei był najbardziej widoczny w materialnym aspekcie 
ekspozycji – wiele z prezentowanych obiektów stanowiły projekty czy szkice. Najbardziej cha-
rakterystyczne dla wystawy było jednak szerokie wykorzystanie makiet. Pokazywały one w trój-
wymiarze niezrealizowane lub zapomniane koncepcje, pozwalając przyjrzeć się im z bliska i wy-
obrazić je sobie w rzeczywistości. Niektóre makiety pochodziły z epoki, inne zostały odtworzone 
na podstawie zdjęć obiektów międzywojennych (jak krzesełka dla dzieci projektu Barbary Bru-
kalskiej) albo fotografii makiet niezrealizowanych projektów (jak budynek przedszkola autor-
stwa Katarzyny Kobro). To wielokrotne zapośredniczenie (makieta – zdjęcie –makieta – projekt) 
dobitnie pokazuje charakter wystawy i to, że opowiadała ona raczej o historii idei niż o material-
nym dziedzictwie. Makiety ukazywały też w praktyce inny ważny aspekt tej ekspozycji. Jako że 
zdjęcia, na podstawie których zostały wykonane, są czarno-białe, w gestii kuratorki leżał wybór 
koloru. Nawet stworzenie całkowicie białych makiet – co wydaje się neutralnym rozwiązaniem – 
wciąż jest narzucaniem odbiorcy pewnej wizji projektów, które w rzeczywistości mogły być kolo-
rowe. Ten problem był szczególnie widoczny przy projektach dla dzieci, ponieważ ten typ wzor-
nictwa zazwyczaj wykorzystuje kolor. W przypadku krzesełek Barbary Brukalskiej – w kształcie 
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krówki i konika, zapewne przodków „sarenek” ze spółdzielni Ład – kuratorka zdecydowała się 
powierzyć wybór koloru artystce. Tego typu zabiegi uwidaczniają, że nawet wystawy najbliższe 
historii zawsze stanowią pewien konstrukt i fantazję na temat przeszłości.

Motywem przewodnim wystawy był jidyszowy film Mir kumen on (po polsku Droga młodych) 
Aleksandra Forda z 1936 roku. Historia tego dzieła jest nietypowa. Film powstał na zamówienie 
Sanatorium im. Włodzimierza Me-
dema w Miedzeszynie. Zajmowano 
się w nim żydowskimi dziećmi za-
grożonymi gruźlicą. W latach 30. 
sanatorium znalazło się w złej sy-
tuacji finansowej, ponieważ Mini-
sterstwo Opieki Społecznej odmó-
wiło mu dotacji. Dyrektor placówki 
postanowił zlecić wyprodukowanie 
filmu pokazującego zalety tego typu 
ośrodków w celach promocyjnych. 
Ford podjął się tego zadania i wy-
reżyserował film, jednak zamiast 
przygotować prosty materiał pro-
mocyjny, stworzył awangardowe 
dzieło sztuki. Scenariusz napisała 
Wanda Wasilewska. Film został uznany za arcydzieło kinematografii i zachwycił zachodnich re-
żyserów. Mimo to w Polsce zdjęła go cenzura, ponieważ zbyt naturalistycznie pokazywał biedę 
najniższych warstw społecznych i zawierał zbyt jawne elementy krytyki społecznej. W 2016 roku 
film został odrestaurowany przy pomocy Filmoteki Narodowej i miał oficjalną polską premierę.

Mir kumen on pojawił się na ekspozycji trzy razy, a wybrany fragment był za każdym razem 
dopasowany do tematyki sali. Powracający motyw żydowskich dzieci, które osoba zwiedzająca 
stale widziała kątem oka, kładł się cieniem na utopijnych wizjach prezentowanych na wystawie. 
Tym samym podkreślał dwuznaczność tytułu Przyszłość będzie inna – przyszłość ostatecznie 
była inna niż w marzeniach lewicowych działaczy. Utopijne wizje i praktyki ucięła druga woj-
na światowa. Dzieci przebywające w sanatorium Medema, jak i pracownicy tej placówki zostali 
w 1942 roku wywiezieni do Treblinki. Innym cieniem kładącym się na wizjach przywoływanych 
na wystawie była świadomość realnych warunków życia w międzywojniu: olbrzymich nierów-
ności społecznych, nastrojów antysemickich, rozwijających się tendencji faszystowskich3. 
Jedną z sal wystawy była ta, w której po nagonce antysemickiej zamordowany został Gabriel 
Narutowicz. Ten aspekt nie został co prawda uwydatniony przez kuratorkę, jednak jeśli osoba 
zwiedzająca posiadała wiedzę na temat historii Zachęty, to z pewnością dostrzegła bolesny dy-
stans dzielący utopijne wizje i rzeczywistość tego okresu.

W kwestii mrocznych aspektów tej ekspozycji należy też dodać, że zaskakiwała nieobecność 
wątku eugenicznego. W Polsce nigdy nie wprowadzono ustaw eugenicznych, chociaż były takie 
plany (propozycje ustaw, wzorowane na ustawach niemieckich, publikowano w czasopismach 
medycznych)4. Aktywne działania eugeniczne na terenie Polski prowadzili Niemcy, ale polskie 
zapędy w tym kierunku nigdy nie zostały zrealizowane. Dlatego też wciąż nie doszło do publicz-
nego przepracowania tej tematyki (jak np. w Szwecji). Eugenika pojawiła się na wystawie raz, 
i to bardzo dyskretnie. W sali poświęconej emancypacji kobiet znajdowała się gablotka, w której 
wystawiony był egzemplarz czasopisma „Życie Świadome”. Jeden z artykułów zamieszczonych 
w tym numerze (i zapowiadanych na pierwszej stronie) dotyczył eugeniki i kontroli urodzeń. Jak 
można interpretować brak tego wątku na wystawie? Być może autorzy ekspozycji chcieli przed-
stawić pozytywne aspekty międzywojennych utopii i nie podważać ich od razu, prezentując to-
warzyszący im czasem wymiar negatywny. Możliwe również, że wystawę można potraktować 
jako odpowiedź na Postęp i higienę Andy Rottenberg (Zachęta, 29.11.2014 – 15.02.2015) – projekt 
poświęcony tej tematyce. Z pewnością porównanie tych dwóch wystaw byłoby bardzo ciekawe.

W ekspozycji pobrzmiewały też echa tej drugiej przyszłości – nie utopijnej, lecz rzeczy-
wistej. W sali dotyczącej robotników najliczniej reprezentowane były plakaty BHP Tadeusza 
Trepkowskiego, późniejszego autora socjalistycznych plakatów propagandowych. Z kolei w sali 

Jednak biorąc pod uwagę 
społecznikowski wymiar ekspozycji, 
ostatecznych dowodów na 
skuteczność wystawy trzeba będzie 
szukać nie w towarzyszącym jej 
dyskursie, lecz w przestrzeni miejskiej.
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poświęconej teatrowi osoba zwiedzająca mogła natknąć się na projekt scenografii autorstwa Mie-
czysława Bermana, który w latach powojennych – jak głosi tytuł ostatniej książki Piotra Rypsona 
– „zaprojektował polski komunizm”5. Zaznaczenie w przestrzeni wystawy realności dwudziesto-
lecia, a także rzeczywistej przyszłości (wojny i okresu powojennego) było subtelne, jednak na tyle 
wyraźne, by widz zachował ich świadomość. Dzięki temu kuratorce udało się nie wpaść w pułapkę 
przedstawienia dwudziestolecia jako krainy społecznej i estetycznej szczęśliwości – taka wizja by-
łaby odpowiednikiem równie fałszywej legendy o kawiarnianym międzywojniu.

W pierwszej i największej sali wystawy skupiono się na kwestiach miejskich i na mieszkal-
nictwie. Wybór kuratorki można interpretować symbolicznie – jako metaforę odbudowywania 
państwowości, budowania wspólnego domu, zarządzania dobrem wspólnym. Jednak można 
też odczytywać jak najdosłowniej – jako próbę opowiedzenia o masowym budowaniu mieszkań 
dla robotników, produkowaniu małych i wygodnych mebli oraz zakładaniu spółdzielni w celu 
umożliwienia rozbudowy miast. Szczegółowo przedstawiona na wystawie dokumentacja WSM 
na Żoliborzu ukazywała zmagania z utopijną ideą – osiedle ostatecznie powstało, ale nie do koń-
ca zgodnie z początkowym planem. Jednym z pierwotnych założeń było to, że na osiedlu mają 
mieszkać obok siebie robotnicy i inteligenci, bogaci i biedni, z różnych grup społecznych i o róż-
nych zawodach. Po oddaniu do użytku pierwszej kolonii okazało się jednak, że dwu- i trzyizbowe 
mieszkania – projektowane dla dużych rodzin robotniczych – nie są dostępne dla robotników ze 
względu na wysokość czynszu dzierżawnego. W następnych koloniach budowano więc mniej-
sze, półtoraizbowe mieszkania. Utopijna wizja musiała dostosować się do rzeczywistości.

Przez gęsty, wielowątkowy sposób eksponowania treści na wystawie każdy ważny temat 
powracał parokrotnie. Problematyka miejska pojawiła się również w kontekście dzieci. W dru-
giej sali, której mottem zostało słynne zdanie Janusza Korczaka: „Nie ma dziecka, jest człowiek”, 
pokazano, jak międzywojenni projektanci, ilustratorzy i architekci odpowiadali na główne idee 
pedagogiczne tego okresu. W tej sali znalazła się m.in. makieta zaprojektowanego w 1933 roku 
przez Ninę Jankowską żoliborskiego przedszkola znanego jako „szklany domek”. Projekt Jan-
kowskiej uwzględniał najnowocześniejsze zasady higieny i pedagogiki. W sali poświęconej 
dzieciom umieszczono także wspomnianą wyżej makietę budynku według pomysłu Katarzyny 
Kobro. Planowano tam przedszkole, a sam budynek miał stanąć w ogródku jordanowskim w Ło-
dzi6. Warto przypomnieć, że ogródki jordanowskie były tworzone zgodnie z postulatami krakow-
skiego lekarza Henryka Jordana i miały sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży. Pomysł zakłada-
nia miejskich ogrodów specjalnie dla dzieci był w dziewiętnastowiecznej Europie wyjątkowy.

Ogródki jordanowskie łączą się z innym miejskim tematem: kwestią roślin w przestrzeni pu-
blicznej. Ten wątek powracał zarówno na wystawie, jak i w towarzyszącej jej publikacji. Na eks-
pozycji rośliny pojawiały się np. na zdjęciach dokumentujących żoliborskie osiedle WSM, na 
którym można było znaleźć ogród warzywny, szklarnię i zielone dziedzińce ozdobione kwietni-
kami. Na żoliborskim osiedlu działał nawet „pensjonat roślinny”, gdzie mieszkańcy mogli zano-
sić chore lub wymagające przesadzenia rośliny i zdać się na pomoc ogrodników7. Takie podej-
ście do roślin w mieście wpisywało się w charakterystyczne dla prezentowanych na wystawie 
artystów założenia ideologiczne. Miejskie tereny zielone miały – zgodnie z liberalno-lewicowy-
mi koncepcjami – tworzyć równościową, demokratyczną przestrzeń publiczną, pozwalającą na 
integrację różnych środowisk.

Jedną z przestrzeni mieszkalnych pojawiających się na ekspozycji było osiedle WSM na Ra-
kowcu. Zostało ono przypomniane ze względu na wyjątkowy, partycypacyjny tryb projektowa-
nia, który został tam zastosowany. Plansza przedstawiająca osiedle na Rakowcu wprowadzała 
kolejny ważny element. Ekspozycję Przyszłość będzie inna można odczytywać na dwa sposoby: 
jako wystawę historyczną o bardzo specyficznym okresie dziejów Polski, ale też jako zbiór róż-
nych idei, często bardzo aktualnych. Należą do nich: partycypacja, spółdzielczość czy zalążki 
myślenia ekologicznego. Takie odczytanie narzuca się zwłaszcza w kontekście programu towa-
rzyszącego wystawie, który częściowo składał się ze spotkań ze współczesnymi spółdzielcami 
i ekologami miejskimi. Odbyło się m.in. spotkanie w ogrodzie społecznościowym Motyka i Słoń-
ce, a także poświęcone spółdzielniom spożywczym z Niną Bąk, Izabellą Mier i Jakubem Rokiem 
z kooperatywy Dobrze. W tym objawiał się praktyczny charakter wystawy: stanowiła ona nie 
tylko archiwum atrakcyjnych narracji, ale i zbiór potencjalnych rozwiązań i strategii dających 
się wcielić w życie.
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Przyszłość będzie inna była w części owocem współpracy Zachęty i Instytutu Kultury Pol-
skiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku pracownicy IKP wygłosili jedenaście wykładów 
w ramach cyklu Szklane Domy wprowadzającego w tematykę ekspozycji. W samej wystawie rów-
nież skorzystano z dorobku IKP, często odnosząc się do tematów opracowywanych przez pra-
cowników instytutu (jednym z pomysłodawców całego przedsięwzięcia był Andrzej Mencwel, 
pierwszy dyrektor IKP). Ze względu na współpracę galerii z placówką naukową można uznać, 
że Przyszłość będzie inna miała charakter popularyzatorski i prezentowała szerszemu gronu 
odbiorców idee, które dotychczas były dostępne głównie w publikacjach naukowych. Sądząc 
po sukcesie frekwencyjnym i pozytywnych recenzjach, można przyjąć, że była to udana próba 
popularyzacji. Jednak biorąc pod uwagę społecznikowski wymiar ekspozycji, ostatecznych do-
wodów na skuteczność wystawy trzeba będzie szukać nie w towarzyszącym jej dyskursie, lecz 
w przestrzeni miejskiej.
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W dwudziestoleciu międzywojennym między blokami in-
nowacyjnego osiedla, które miało kształtować nowy typ 
miejskiej kultury mieszkalnej, znajdował się element 
o wyjątkowo, na pierwszy rzut oka, niemiejskim charakte-

rze: wydzielony obszar, gdzie uprawiano m.in. brukiew, buraki, kapustę i hodowano kaczki. Nie 
była to pozostałość po wiejskich zabudowaniach, lecz teren ogrodu utworzonego w 1932 roku, 
działającego przy osiedlowej szkole, którym chętnie się chwalono i który przedstawiano jako 
przejaw nowoczesności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: „Ogród szkolny jest dla no-
woczesnej szkoły tak samo niezbędny jak sala fizyczna czy biblioteka”1. 

WSM stanowiła jedną z najbardziej spektakularnych prób modernizacji życia społecznego 
w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym. Opierała się na awangardowej idei emancy-
pacji robotników. Nowy model budownictwa miał nie tylko zapewniać znaczącą poprawę mate-
rialnych warunków życia ubogich grup mieszkańców miasta, ale także podnosić ich kompeten-
cje społeczne i kulturowe. Przywołując historię ogrodu szkolnego na żoliborskim osiedlu WSM, 
chcę zastanowić się nad przypisywanymi ogrodowi funkcjami i rolą, którą miał odgrywać w ra-
mach projektu społecznego, jakim było pierwsze osiedle mieszkaniowe tej spółdzielni.

Ogrodnictwo wśród mieszkańców żoliborskiego osiedla WSM

Ogród szkolny przeznaczony był dla dziecięcych użytkowników. Warto jed-
nak zaznaczyć, że na żoliborskim osiedlu w praktykowanie miejskiego ogrodnictwa zaangażo-
wani byli również dorośli mieszkańcy. Twórcy WSM bardzo dużą wagę przykładali do tego, by 
zapewnić lokatorom odpowiednią ilość zieleni i świeżego powietrza. Za cel stawiali sobie wy-
eliminowanie problemów generowanych przez kamienice czynszowe: ciasnotę, brak słońca, 
powietrza, kontaktu z przyrodą, dlatego pomiędzy budynkami zostawiano spore odstępy wypeł-
niane zieleńcami, trawnikami, kwietnikami. Tworzyły one przestrzeń społeczną osiedla, która 
miała zachęcać do korzystania z niej i rozwijania relacji sąsiedzkich. Ważne jest to, że od człon-
ków spółdzielni oczekiwano, że będą nie tylko biernie korzystać z zielonych dziedzińców, ale 
i aktywnie angażować się w ich tworzenie i utrzymanie, dlatego bardzo pozytywnie oceniano 
oddolne inicjatywy ogrodnicze mieszkańców:

Magdalena Łukianiuk

Ogród szkolny na 
żoliborskim osiedlu 
Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
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Na trawnikach i pod oknami liczne rabaty kwiatowe i ozdobne krzewy. 
„Kwiaty poleca się opiece lokatorów, a przede wszystkim dzieci” – głoszą ta-
bliczki, zastępujące w domach spółdzielczych suchy zakaz „nie deptać traw-
ników”. Należy stwierdzić, że lokatorzy nie tylko nie niszczą zieleni, ale sami 
w porozumieniu z ogrodnikiem sadzą i pielęgnują kwiaty na dziedzińcach2.

Na następnym posiedzeniu Komisji administracyjnej dnia 14 kwietnia ad-
ministrator Osiedla W.S.M. złożył sprawozdanie z robót wykonanych na 
skutek inicjatywy samorządu lokatorskiego przez samych mieszkańców 
Osiedla. Pracę ochotniczą nad urządzeniem przedogródków, w myśl we-
zwania zamieszczonego w marcowym numerze „Życia”, rozpoczęto dnia 
4-go kwietnia. Pierwszego dnia stanęły do pracy trzy osoby, drugiego pięć, 
trzeciego ośm, czwartego trzynaście, piątego dwadzieścia osób! Zaintereso-
wanie pracą ochotniczą dla wspólnego dobra poczęło więc w miarę postępu 
robót znacznie wzrastać3.

Dbanie o osiedlową zieleń sprzyjało kształtowaniu się kultury sąsiedzkiej, opartej na współ-
działaniu, współodpowiedzialności i pomocy wzajemnej. 

 O tym, że roślinności przypisywano ważną rolę w ramach modernizacji życia na żoli-
borskim osiedlu, może świadczyć również to, że WSM posiadała własny ośrodek ogrodniczy. Do 
założenia go wykorzystano w 1932 roku niezagospodarowany teren pomiędzy dwiema kolonia-
mi. Zbudowano cieplarnię i zaczęto prowadzić uprawy4. Wraz ze zdobywaniem coraz większej 
popularności ośrodek rozwijał działalność, w zakres której wchodziły: sprzedaż roślin i kwiatów 
ciętych, ziemi oraz akcesoriów ogrodniczych, urządzanie ogródków na zamówienie, udzielanie 
porad, a także prowadzenie „sanatorium roślinnego”5. Ośrodkowi wyznaczano dwie główne 
funkcje. Z jednej strony miał sprawować opiekę nad zielenią w przestrzeniach wspólnych osied- 
la, a z drugiej – rozwijać wśród mieszkańców chęć do samodzielnego hodowania roślin dekora-
cyjnych w mieszkaniach i na balkonach.

Ogród szkolny elementem opiekuńczo-wychowawczej 
działalności WSM

Od początku jednym z priorytetów spółdzielni było zapewnienie jak najlepszych warunków 
rozwoju dzieci i młodzieży mieszkających na żoliborskim osiedlu. W 1928 roku założono Żolibor-
ski Oddział Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD), któremu – wraz ze Stowarzy-
szeniem Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szklane Domy” – udało się wypracować komplek-
sowy program opieki nad dziećmi, uwzględniający szereg instytucji społecznych. Pod koniec 
dwudziestolecia międzywojennego na terenie osiedla działały przedszkole, szkoła powszechna 
i gimnazjum. Rodziny mogły liczyć na wsparcie w przypadku problemów materialnych, a jedną 
z instytucji wspierających w tym zakresie była kuchnia mleczna. Dzięki poradni zdrowia dzieci 
objęte były opieką lekarską oraz psychologiczną. Spółdzielnia prowadziła świetlice, dziecięcą 
czytelnię i wypożyczalnię, organizowała półkolonie i wycieczki. Dzieci mogły uczestniczyć rów-
nież w wielu zajęciach artystycznych.

Jednym z elementów infrastruktury osiedla przeznaczonych dla dziecięcych mieszkańców 
był ogród. Został on utworzony z inicjatywy Żoliborskiego Oddziału RTPD w 1932 roku. W pla-
nach miał być „miejscem odpoczynku, zabawy i zorganizowanej pracy dzieci w warunkach moż-
liwie zdrowotnych, a jednocześnie służyć do celów dydaktycznych szkoły”6. Istotne jest to, że 
nie funkcjonował jako niewielkie urozmaicenie zajęć prowadzonych w szkole, lecz starano się 
w jak największym stopniu wykorzystać go w procesie nauczania. Prace ogrodowe przez cały rok 
stanowiły ważny element szkolnych aktywności:

W planie zajęć szkolnych przeznaczamy 2 godziny tygodniowo na prace 
w ogrodzie dla każdej klasy. Poza tym w oznaczonych godzinach popo-
łudniowych te dzieci, które chcą lub zgłoszą się na dyżur, podlewają i od-
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 Pochód dzieci w Dniu Spółdzielczości
ŹRóDŁO: WARSZAWSKA SPóŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA, WARSZAWA 1938, S. 18. ZE ZBIORóW 
MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ, OAI:MBC.
CYFROWEMAZOWSZE.PL:38641

 Ośrodek ogrodniczy WSM
ŹRóDŁO: WARSZAWSKA SPóŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA − SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
W ROKU 1938, WARSZAWA 1939, S. 67. ZE ZBIORóW 
MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ, OAI:MBC.
CYFROWEMAZOWSZE.PL:4817
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chwaszczają swoje uprawy. Największe nasilenie prac jest wiosną, jesienią 
jest prac mniej, zimą pracują tylko klasy starsze7.

Pod opieką dzieci znajdowały się nie tylko uprawy warzyw i roślin ozdobnych, ale i zwierzę-
ta. Plony służyły jako pomoce dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, rośliny 
ozdobne wykorzystywane zaś były do dekoracji szkoły. Dodatkowo warzywa stanowiły źródło 
szkolnych posiłków: „Wszystkie klasy od II − IV uprawiały rośliny na śniadania szkolne − były to 
rzodkiewki, kalarepa, sałata i bób”8. W wakacje w ogrodzie organizowano półkolonie dla człon-
ków spółdzielni. Oprócz prowadzenia własnych grządek uczniowie zaangażowani byli również 
w prace ośrodka ogrodniczego WSM.

Dydaktyczne funkcje ogrodu szkolnego

Ogród szkolny był głównym narzędziem realizowania nowoczesnego mode-
lu nauczania, który wdrażała w swoich placówkach WSM: „W stosunku do dziecka staramy się 
uwzględnić jego indywidualność i umożliwić mu swobodny, harmonijny rozwój fizyczny i psy-
chiczny, nie stosując kar i przymu-
su, a wzbudzając w nim poczucie 
obowiązku i odpowiedzialności”9. 
W swoim podejściu do dydaktyki 
WSM podążała za nowymi kierun-
kami rozwoju pedagogiki, które za-
częły kształtować się na przełomie 
XIX i XX wieku w Stanach Zjedno-
czonych i Europie. 

W ramach ruchu nowego wy-
chowania postulowano zastąpie-
nie tradycyjnej szkoły opierającej 
się na zewnętrznej dyscyplinie 
i biernym przyswajaniu gotowej 
wiedzy – metodami umożliwiający-
mi dziecku swobodną i samodziel-
ną naukę w toku praktycznych 
działań10. Ogród stanowił dosko-
nałą przestrzeń do zastępowania 
teorii praktyką: „Musimy wprowa-
dzić dziecko w życie przyrody nie 
przez opowiadanie o niej, nie przez 
demonstrowanie mu pewnych fragmentów, lecz przez czynny jego udział w tworzeniu tego ży-
cia”11. Dzięki ogrodowi uczniowie zyskiwali praktyczny materiał do zajęć i nauka o procesach 
zachodzących w przyrodzie mogła być oparta na ich własnych obserwacjach i bezpośrednim 
doświadczeniu: „[…] ogród [to – M.Ł.] pracownia, gdzie dzieci uczą się z żywej co dzień innej 
książki”12.

Wychowawcza rola ogrodu szkolnego

Pomysł założenia przyszkolnego ogrodu na osiedlu WSM nie był nowator-
ski. Podobne ogrody powstawały w różnych polskich wsiach i miastach, również w Warszawie, 
od przełomu XIX i XX wieku. Tak jak w przypadku opisywanej inicjatywy, podkreślano ich pozy-
tywną rolę w edukacji dzieci. Zajęcia ogrodnicze służyły także jako forma wychowania fizyczne-
go − prace przy uprawie grządek zapewniały dużą dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Ceniono 
je również za to, że promują wśród dzieci idee ochrony przyrody i szacunku do środowiska natu-
ralnego. Żoliborskiemu projektowi przypisywano jeszcze jedną funkcję, która wyróżniała go na 

W dwudziestoleciu międzywojennym 
między blokami innowacyjnego 
osiedla, które miało kształtować nowy 
typ miejskiej kultury mieszkalnej, 
znajdował się element o wyjątkowo, 
na pierwszy rzut oka, niemiejskim 
charakterze: wydzielony obszar, gdzie 
uprawiano m.in. brukiew, buraki, 
kapustę i hodowano kaczki.
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tle innych przyszkolnych ogrodów. Była ona ściśle związana z kierunkiem ideowym władz WSM 
i rolą, jaką osiedle miało odgrywać w życiu mieszkańców.

W tekstach poświęconych WSM-owskiej inicjatywie duży nacisk kładzie się na zagadnie-
nia dotyczące kształtowania odpowiedniego stosunku do pracy i zespołowego działania wśród 
uczniów: „Jako atut naczelny wysuwa się kwestia stosunku dzieci do pracy i do ludzi pracy”13. 
Użytkownicy ogrodu mieli uczyć się szacunku do pracy własnej, pracy fizycznej, a także sys-
tematyczności i cierpliwości, co idealnie wpisywało się w robotniczą tożsamość spółdzielni 
i awangardową ideę emancypacji robotników. Drugi typ zagadnień związany był ze wspólnoto-
wym charakterem organizacji ogrodu. Posiadał on status dobra wspólnego, a utrzymanie go wy-
magało zbiorowego współdziałania. Można powiedzieć, że ogród szkolny stanowił miniaturowy 
model organizacji społecznej, jaką miało być osiedle WSM na Żoliborzu: „Grzęda indywidualna 
czy zagon wspólny, zbiórka siana dla zwierzyńca, zużycie plonów, zgodne pożycie grupy różnych 
dzieci − to nasze kwestie społeczne, a ogród to […] cieplarnia dla zaniedbanego dziś hasła − pra-
ca i współdziałanie!”14. Za jego sprawą dzieci miały przyswajać idee spółdzielczości, koopera-
tyzmu, pomocy wzajemnej. Tym sposobem ogród szkolny doskonale wpisywał się w program 
ideowo-wychowawczy WSM, która za pomocą odpowiednio zaprojektowanej infrastruktury 
i instytucji społecznych chciała kształtować postawy i przekonania mieszkańców, stanowiące 
podstawę nowego modelu organizacji społecznej.
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U źródeł polskiej nowoczesnej cywilizacji miejskiej, a jednocześnie 
dwudziestowiecznych awangard, Tadeusz Peiper – kojarzony 
dzisiaj na zasadzie kliszy z awangardowym zachwytem nad „mia-
stem, masą, maszyną” i nowoczesną technologią – marzył: 

Jeśli chodzi o powietrze, to może na wzór wodociągów zbudowane zostaną 
tlenociągi, które będą sprowadzały tlen z warstw atmosferycznych unoszą-
cych się wysoko nad domami albo też z odległych lasów zamiejskich. A może 
i to okaże się czymś za prostym, i w samym mieście istnieć będzie specjalny 
zakład, fabrykujący tlen do oddychania i rozsyłający go swoim konsumen-
tom w podobny sposób, w jaki czynią to obecnie gazownie i elektrownie. 
Ale mniejsza o iksy przyszłości1. 

Dziś, po dziewięćdziesięciu sześciu latach, gdy „iksy przyszłości” stały się zrealizowaną 
miejską codziennością, słowa te wydawać się mogą zabawną futurologią i wynikiem naiwnej 
wiary pierwszych awangardystów w postęp techniki czy bezrefleksyjnej, optymistycznej wiary 
w rozwój miast. Są jednak czymś znacznie poważniejszym: podskórnym sygnałem zaniepoko-
jenia stanem ówczesnego środowiska miejskiego, a przynajmniej świadectwem dostrzegania 
tego problemu, skoro projektuje się jakieś jego rozwiązanie. Bardziej „straszno” niż „śmieszno” 
zaczyna być wtedy, gdy uświadomimy sobie, że niczego bardziej realistycznego niż Peiperowskie 
„tlenociągi” nie wymyślono do dziś, a obchodzone niedawno stulecie awangardy jest po części 
„świętem” stu lat smogu w Polsce. Ten wiek borykania się z brakiem czystego powietrza w mia-
stach symbolicznie domyka jedna z najnowszych publikacji Korporacji Ha!art, kontynuującej 
tradycje awangardowe w polskiej literaturze. 

„Chodz napiszemy mabnifest” – czytamy w rozdziale, którego koncept oparty został na wy-
korzystaniu korespondencji mailowej między Ziemowitem Szczerkiem i współautorem książki 
o smogu, Piotrem Mareckim2. Bezpośrednich odwołań do tradycji awangardowej znajdziemy 
w książce więcej: 

futurystyczne wiersze zachwytu szybkim tramwajem
jak lekko smog tnie miasto

Agnieszka Karpowicz 

Sto lat! Na marginesie 
Sezonu grzewczego 

Piotr Marecki & Kraków, Sezon grzewczy, Korporacja Ha!art, Kraków 2017, 398 s.
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zachwyt estetyka smogu który promuje od dawna
let’s make krakow great again3.

Śladów koncepcji awangardowych można też doszukiwać się w dyskusyjnym autorstwie Se-
zonu grzewczego – przypisywaniu go częściowo Krakowowi, a częściowo „producentom tekstu”, 
jak nazywa się tu różne grupy mieszkańców, których gotowe wypowiedzi złożyły się na książkę 
literacką. Na taką proweniencję eksperymentu Mareckiego wskazuje również nadanie wypo-
wiedziom zasłyszanym lub znalezionym statusu tekstu literackiego, choć tym razem nie są to 
już montaże doniesień prasowych, jak np. w Kronice dnia Peipera, lecz wypisy z Twittera, Face-
booka i skrzynek mailowych. Znajdziemy tu zarówno źródła wywołane przez pomysłodawców 
całości, jak i awangardowe z natury teksty tworzone techniką przypadku lub na wzór surreali-
stycznego eksperymentu, pisane np. pod wpływem „silnych leków uspokajających”4. 

Jeśli jednak bliżej przyjrzeć się metaforom z manifestów awangardowych z lat 20. XX wieku 
i innym tekstom przedstawicieli awangard historycznych, problem braku czystego powietrza 
i polskie kłopoty z oddychaniem ułożyć się mogą w jeszcze jeden istotny – a może nawet istot-
niejszy niż wyłuskiwanie formalnych analogii i artystycznych kontynuacji – punkt odniesienia 
dla krakowskiej książki. Będą nim językowe formuły wskazujące na brak powietrza i obrazy do-
świadczenia życia miejskiego jako duszenia się. W Krakowie z Sezonu grzewczego brak cyrkula-
cji powietrza, „przepływu powietrza przez miasto”, „ciężko jest oddychać, ciężkie jest powietrze”, 
obmyśla się tu sposoby poradzenia sobie ze smogiem i fantazjuje o przyszłości: „Na pewno są ta-
kie super hiper maski wojskowe. Na przykład z rurą”5. Niemal sto lat przed Ha!artem, 20 kwietnia 
1921 roku, Bruno Jasieński pisał w swoim krakowskim manifeście: „Tszeba otwożyć na oścież 
wszystkie dżwi i okna, ńeh wywieje swąd piwńic i kośćelnego kadźidła, kturym od dźecka uczyli 
was oddychać. Zaopatszeńi w gigantyczne respiratory idźemy wam na spotkańe”6. Respirator, 
jak podają w przypisie badacze opracowujący tekst, należy w tym wypadku rozumieć po pro-
stu jako maskę z filtrem chroniącą przed pyłem i kurzem. Symbolicznie ratuje ona, rzecz jasna, 
przed oparami „mdłych zapahuw […] wczorajszego mesjanizmu”7. Jednak duszenie się, zaduch 
i zatęchłe powietrze są w manifeście metaforyzowane nader często także w innych kontekstach: 
„Żyće i sztuka polska grożą zaduszeńem, a jedynym możliwym i skutecznym w takim wypad-
ku środkiem jest ńezwłoczna traheotomia”; „Więcej światła, powietsza i przestrzeni. Gdy-
by Sejm polski obradował na powietszu, na pewno mielibyśmy o wiele słoneczniejszą 
konstytucję”8. Widać wyraźnie, że w wyobraźni awangardystów miejsce równorzędne i jedno-
cześnie centralne zajmują: sprawy ustroju społecznego, atmosfery (nomen omen) politycznej, 
jakości życia w kraju i panujących w nim nastrojów obyczajowych i społecznych oraz wołanie 
o świeże powietrze: „Uważam – pisał Tytus Czyżewski – że «podstawą bytu» każdego artysty, jak 
i każdego człowieka, jest oddech szeroki i swobodny”9. 

Wołanie ludzi „o szerokih płucah”10 wiązało się oczywiście z postulatem wietrzenia nie tyle 
w znaczeniu ekologiczno-urbanistycznym, ile obyczajowym, jednak sposób, w jaki te znaczenia 
wyrażano, wydaje mi się symptomatyczny. Formuła „nie ma czym oddychać”11, zarówno w przy-
padku manifestów, jak i współczesnej książki konceptualnej Mareckiego, okazuje się najlep-
szym środkiem wyrazu dla życia w polskim mieście. Z jednej strony – jak dowodzi Sezon grzew-
czy – „nawet coś tak ulotnego jak powietrze może być ważnym czynnikiem życia społecznego”, 
a z drugiej współczesna kronika „tego zapylonego czasu”12 wielokrotnie skłania do traktowania 
smogu jako metafory obecnych relacji społecznych: „Smog się skończy, kiedy kapitalizm upad-
nie, też w to wierzę”13. 

W awangardowym piśmiennictwie z początków XX wieku o zły stan polskich miast (i nie 
tylko) oskarżano nie tyle deweloperów, ile ustrój społeczny i rządy „idiotów stotnych i kapita-
listów”14, choć realnie odległość między zakresami pojęciowymi tych określeń nie jest wcale 
duża. W pismach Peipera dostęp do świeżego powietrza przekładał się wprost na stratyfika-
cję społeczną: opisywani przez niego kanalarze i robotnicy muszą o oddech walczyć, a nowy 
ustrój powinien te potrzeby uwzględniać. Władysław Strzemiński utożsamiał zaś brak do-
stępu do świeżego powietrza z „systemem prywatnej własności w stosunku do terenów miej-
skich”, domagając się realizacji wizji urbanistycznej, która umożliwi „łatwą wentylację miasta 
jako całości”15. Z kolei Irena Krzywicka dopominała się o nową architekturę, dzięki której „pro-
letariusz i robotnik, i inteligent będą mieli takie samo prawo do słońca, powietrza i zieleni”16, 
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a możliwość swobodnego oddychania była równie istotna w projekcie Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 

Egalitarny dostęp do powietrza pozostawał więc lejtmotywem pism awangardowych, a po-
wietrze było (i jest do dzisiaj) ważną kwestią społeczno-polityczną. Jednak, jak udowadnia Se-
zon grzewczy, coś się przez te sto lat zmieniło: brak dostępu do czystego powietrza ma coraz 
mniejszy związek z klasami społecznymi, do jakich należą mieszkańcy miast – wobec smogu 
wszyscy jesteśmy dziś równi.

PRZYPISY

1 Tadeusz Peiper, Miasto, masa, maszyna, w: tegoż, Pisma wybrane, oprac. Stanisław Jaworski, Wrocław 
1979, s. 14.

2  Piotr Marecki & Kraków, Sezon grzewczy, Kraków 2017, s. 176, we wszystkich cytatach zapis oryginalny. 

3  Tamże, s. 178.

4  Tamże, s. 181. 

5  Tamże, s. 44, 33 i 6. 

6  Bruno Jasieński, Do narodu polskiego. Mańifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji żyća, w: Antologia 
polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, red. Helena Zaworska, Wrocław 1978, s. 9, we wszystkich cytatach z an-
tologii pisownia (łącznie z podkreśleniami) oryginalna.
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16  Irena Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 2013, s. 98.

http://www.dwutygodnik.com/artykul/7659-nie-ma-czym-oddychac.html
http://www.dwutygodnik.com/artykul/7659-nie-ma-czym-oddychac.html
http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki.html


167

Beata Chomątowska, Betonia. Dom dla każdego, Wydawnictwo Czarne, Wo-
łowiec 2018, 559 s.

Jeśli gdziekolwiek podczas przypadkowej dyskusji przyznasz się, że jesteś 
dziewczyną z bloku, wiedz, że właśnie zajęłaś stanowisko1.

Beata Chomątowska

W lipcu 2018 roku, niemal dwa miesiące po premierze książki Betonia. Dom dla każdego 
Beaty Chomątowskiej, osoba prowadząca na Facebooku fanpage Jest Nas 12 Milionów – poświę-
cony życiu w blokach – zapytała swoich czytelników o opinię na temat zmiany jego nazwy. Do-
tychczasowa nazwa sugerowała, że mieszkańców bloków jest dużo, ale też, że mieszkanie w tego 
typu zabudowie z jednej strony łączy przez doświadczenie tych samych wygód i niewygód, 
a z drugiej oddziela od wszystkich, którzy nie mieli okazji żyć w bloku. Obecnie fanpage nazywa 
się Betonia. Jest Nas 12 Milionów i jest stroną facebookową publikującą zdjęcia bloków, historie 
ich budowy oraz opowieści mieszkańców. Autor przywołuje głównie przykłady blokowisk z Eu-
ropy – Wschodniej i Zachodniej – ale również od czasu do czasu spoza niej. Niektóre z tych foto-
grafii i odniesień są sentymentalne, pochodzą z początków istnienia blokowisk, jednak równie 
ważnym i częstym wątkiem są współczesne osiedla, ich renowacje, przemiany, odbywające się 
w ich murach i okolicach projekty artystyczne. 

W 2011 roku zorganizowana została w Warszawie akcja M3, zainicjowana przez Stowarzy-
szenie Odblokuj, której celem było rozmawianie z mieszkańcami osiedla Służew nad Dolinką 
na temat architektury zamieszkiwanych bloków. Mniej więcej w tym samym czasie pod opieką 
Jarosława Trybusia i dzięki pracy zespołu badaczy został wydany Przewodnik po warszawskich 
blokowiskach2. Blokowiska stały się przedmiotem rozważań wielu reportażystów. Fascynują-
ce zarówno dla autorów, jak i dla czytelników jest dowiadywanie się o ideach, które przyświe-
cały architektom, i o późniejszej realizacji tych pomysłów oraz konfrontacji z rzeczywistością. 
O blokach pisze Filip Springer w książkach takich jak Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach3 
czy 13 pięter4, o konkretnym blokowisku napisała Lidia Pańków w książce Bloki w słońcu. Mała 
historia Ursynowa Północnego5, a w TVP Kultura powstał serial dokumentalny Blok. Książek 
i programów na ten temat będzie prawdopodobnie jeszcze więcej w związku z rosnącą potrzebą 
poznawania swoich korzeni i rozumienia najbliższego otoczenia.

W takim kontekście pojawia się książka Beaty Chomątowskiej Betonia. Dom dla każdego 
– reporterska opowieść o budowie, zamieszkiwaniu i przekształcaniu (w niektórych przypad-
kach przybierającym formę całkowitego wyburzenia) osiedli, których mieszkańcy borykają 
się z podobnymi problemami. Autorka zdecydowała się na bardziej szczegółowe spojrzenie na 

Agnieszka Szypulska

Cały świat w bloku.  
Betonia. Dom dla każdego 
Beaty Chomątowskiej
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kilka osiedli: berlińskie Marzahn i Gropiusstadt oraz krakowskie Azory i Trzydziestolecia PRL. 
Chomątowska sięga też po przykłady innych osiedli, służące jej do zilustrowania konkretnych 
sytuacji, takich jak katastrofa budowlana czy wyjątkowe formy współpracy architektów i miesz-
kańców. Tym, co łączy wszystkie opisywane przez Chomątowską miejsca, są ideowe, moderni-
styczne źródła ich projektów oraz materiał, z jakiego zostały stworzone, czyli beton pozwalający 
na relatywnie szybkie i tanie budowanie. Publikacja Betonii wpisuje się w ramy większego zja-
wiska – poszukiwania tożsamości w bloku, tworzenia wspólnoty tam, gdzie w obiegowej opinii 
nie może jej być ze względu na zbyt dużą liczbę mieszkańców, anonimowość i brak poczucia 
przynależności. Betonia rejestruje drogę mieszkańców blokowisk od nowiutkich mieszkań da-
jących nadzieję na lepsze życie, przez rozczarowanie panującymi w nich warunkami, po powrót 
do blokowiska – sentymentalnego i realnego.

Jedną z pierwszych historii przytaczanych przez Chomątowską jest opowieść o upadku 
osiedla Pruitt-Igoe w St. Louis, które zamiast azylem obiecywanym przez modernistyczną ar-
chitekturę spod sztandaru Le Corbusiera stało się w ciągu kilkunastu lat jedną z najbardziej 
niebezpiecznych i zaniedbanych części miasta. W obliczu takiej zmiany władze miejskie zdecy-
dowały się na wyburzenie – najpierw pojedynczych budynków, potem całego osiedla. Chomą-
towska pisze:

W 1957 roku zaludnienie Pruitt-Igoe dochodzi do dziewięćdziesięciu jeden 
procent. Zdaje się, że przez długą chwilę to miejsce rzeczywiście jest „szczęś- 
liwym ulem”, jak mawiał Le Corbusier o podobnym eksperymencie własnego 
autorstwa – Jednostce Mieszkalnej w Marsylii […]. Wystarczy jednak deka-
da, by liczba mieszkańców Pruitt-Igoe spadła o jedną trzecią, a przed wybu-
rzeniami wynosiła już tylko niecałe trzydzieści jeden procent. Już z końcem 
lat sześćdziesiątych trzeba sporej determinacji i hartu ducha, by mieszkać 
na osiedlu, na które nawet sklepy nie chcą dostarczać przesyłek6.

Rozpoczynając swoją książkę od opisu ikonicznego osiedla, którego historia prezentu-
je raczej dystopijną wizję świata, Chomątowska proponuje inne spojrzenie na blokowiska niż 
wspomniane wyżej reportaże. Wizjonerska architektura i nowinki technologiczne są dla autorki 
ważne jedynie w kontekście ich wpływu na życie mieszkańców – ale nie to projektowane, plano-
wane razem z budynkami, tylko rzeczywiste, obserwowane po zasiedleniu betonowych murów. 
Wpływ ten jest tak duży, że dla osiedlowej szkoły „ten chudy Szwajcar w okularach ze szkłami jak 
denka od butelek byłby […] właściwszym patronem niż staro wyglądający Litwin spoglądający 
z portretu pędzla Matejki wiszącego w każdej klasie”7.

Autorka decyduje się na opowiedzenie historii blokowisk z perspektywy biografii ich miesz-
kańców. Szczególnie dokładnie przygląda się rodzinie, która wprowadza się na krakowskie osied- 
le w momencie jego powstania. W ciasnym mieszkaniu jej członkowie doczekują okresu trans-
formacji, kiedy podejmują decyzję o przeprowadzeniu się na przedmieścia do własnego domu. 
Tam też okazuje się, że mieszkanie w bloku, w sąsiedztwie innych ludzi i w pobliżu różnego ro-
dzaju infrastruktury ma pewne plusy, których domy jednorodzinne mieć nie mogą, m.in. daje 
poczucie sąsiedztwa oparte na wspólnych przeżyciach, bolączkach i codziennych trajektoriach. 
Dlatego właśnie w ostatniej części Betonii Chomątowska skupia się na działaniach prowadzo-
nych przez artystów, animatorów, pasjonatów architektury. 

Betonia zdaje się łączyć w ten sposób dwie perspektywy mówienia i pisania o mieście. 
Pierwsza to fascynacja ideami, wizjami architektonicznymi i urbanistycznymi, dla których zro-
zumienia często konieczna jest specjalistyczna wiedza. Druga zaś to krytyka tych wizji, wska-
zywanie na ich nieludzki wymiar, słabe lub złe wykonanie, złą jakość materiałów i ich szybkie 
zużywanie się. Chomątowska stwierdza nieprzystawalność tych perspektyw, jednocześnie sta-
rając się znaleźć wspólny mianownik – poziom, na którym architekci-wizjonerzy nie prezentują 
się jak społeczni inżynierowie prowadzący eksperymenty na społecznościach, a mieszkańcy 
odkrywają pozytywne aspekty zaprojektowanej dla nich przestrzeni. 

Betonia. Dom dla każdego jest książką, w której autorka usiłuje poruszyć bardzo wiele wąt-
ków. Oprócz opisu osiedli z perspektywy wybranych, konkretnych mieszkańców – przykłado-
wo pierwszej rodziny sprowadzonej do londyńskiego Thamesmead – Chomątowska próbuje 
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pokazać, że betonowe osiedla nie są elementem krajobrazu wyłącznie w bloku wschodnim. Au-
torka przedstawia również wielość realizacji z Europy Zachodniej, powstających w tych samych 
lub bardzo podobnych technologiach, mających te same wady. W tym celu Chomątowska decy-
duje się na zrekonstruowanie powojennej polityki mieszkaniowej, która w całej Europie opiera-
ła się na państwowych inwestycjach, prowadzących do zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb 
społeczeństw odbudowujących się po wojnie.

Szukając przyczyn, a zwłaszcza starając się zrozumieć, jak to się stało, że w dwóch tak róż-
nych i rywalizujących ze sobą systemach budynki mieszkalne powstawały w tak podobny sposób, 
Chomątowska przytacza słowa Adriana Forty’ego, który w swojej książce Concrete and Culture. 
A Material History8 twierdzi, że w krajach Europy Zachodniej decyzja o budowie z betonu warun-
kowana była kwestiami ideologicznymi, a dokładnie polityką socjalną państw podnoszących się 
z wojennych zniszczeń, zaś w krajach Europy Wschodniej stosowanie betonu i prefabrykacji wy-
nikało z czynników gospodarczych 
i stanowiło efekt uboczny programu 
zbrojeń i przemysłu ciężkiego. 

Takie postawienie sprawy bu-
dzi jednak pewną wątpliwość (któ-
rej adresatem powinien być Adrian 
Forty, nie Beata Chomątowska): czy 
nie jest tak, że w obu przypadkach 
ideologiczne i ekonomiczne wa-
runki współwystępowały? Zarów-
no po wschodniej, jak i zachodniej 
stronie żelaznej kurtyny państwa 
borykały się po wojnie z brakiem 
wystarczającej liczby mieszkań. 
Budowa ich była zatem jednym 
z podstawowych celów polityki 
społecznej. Zakładając więc, że 
cel w obu częściach Europy był ten 
sam, różnić je mogła jedynie droga 
dojścia do jego realizacji. Ważna 
różnica w sposobie zaspokajania potrzeby mieszkaniowej wiązała się z systemem politycz-
nym. W przypadku Europy Wschodniej państwo było jedynym inwestorem i brało na siebie 
w całości odpowiedzialność za wybudowanie mieszkań. Jednocześnie, zgodnie ze słowami 
Forty’ego, gospodarka tych krajów była w dużej mierze nastawiona na przemysł ciężki i zbro-
jenia, które dostarczały „produktów ubocznych”, jak np. stali nadającej się do tworzenia prefa-
brykowanych elementów budowlanych. Ekonomiczna przyczyna budowy z betonu była zatem 
wynikiem decyzji politycznych związanych z nastawieniem na określone gałęzie przemysłu.

W Europie Zachodniej, gdzie nie istniały ograniczenia funkcjonowania prywatnych inwe-
storów, władze państwowe stosowały różne metody przekonywania do tworzenia przez nich 
mieszkań dostępnych dla wszystkich. W pierwszym okresie po wojnie rządowe programy do-
towały projekty wykorzystujące określone techniki budowy, stawiając zarazem warunek dosto-
sowania efektu do potrzeb tych, których sytuacja życiowa nie pozwalała na znalezienie innego 
lokum. Co za tym idzie, polityczna u swoich podstaw decyzja mogła zostać zrealizowana wyłącz-
nie w związku z ekonomicznymi uwarunkowaniami. 

Ciekawym zadaniem, jakiego podjęła się Chomątowska, jest opisanie osiedli, które powsta-
wały w zbliżonym czasie i mają podobną lokalizację względem pozostałych części miasta, choć 
budowano je w zupełnie innych warunkach politycznych i gospodarczych. Tak skonstruowa-
ny materiał – zaprezentowany na ponad 500 stronach i wzbogacony fotografiami wykonanymi 
przez Krzysztofa Skłodowskiego – sprawia, że Betonia jest przykładem literatury faktu, która 
skłania do dalszej refleksji, stanowiąc impuls do zgłębiania poruszonych kwestii; w tym przy-
padku dotyczących zarówno głównego przedmiotu, czyli architektury i społeczności w niej 
mieszkającej, jak i metod prowadzenia badań w mieście oraz języka, którym mogą posługiwać 
się studia miejskie, aby przedstawiać doświadczenie przestrzeni i jego niuanse.

Wizjonerska architektura i nowinki 
technologiczne są dla autorki ważne 
jedynie w kontekście ich wpływu 
na życie mieszkańców – ale nie to 
projektowane, planowane razem 
z budynkami, tylko rzeczywiste, 
obserwowane po zasiedleniu 
betonowych murów.
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To jednak otwiera zupełnie nowe zagadnienie, tj. kierunku, w jakim mogłyby podążać dzia-
łania skierowane do współczesnych mieszkańców w celu aktywizacji ich i budowania wspólno-
ty wokół miejsca zamieszkania. Na kartach swojego reportażu Chomątowska przedstawia różne 
przykłady takich przedsięwzięć: jednorazowe akcje artystyczne czy długoletnie programy rezy-
dencji artystycznych, w których warunkiem uczestnictwa było podjęcie działań z mieszkańca-
mi najbliższej okolicy, a także propozycje płynące ze strony architektów i animacyjne badania 
socjologiczne. Tym, co łączy większość tych prób, jest ich średnie powodzenie. W związku z tym 
otwarte pozostają pytania: jak inaczej rozmawiać z mieszkańcami blokowisk? jak nie infantyli-
zując społeczności, dbać o to, żeby mogła się integrować? I prawdopodobnie najważniejsze: czy 
takie działania są w ogóle potrzebne?

PRZYPISY

1 Beata Chomątowska, Betonia. Dom dla każdego, Wołowiec 2018, s. 391.

2  Jarosław Trybuś, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Warszawa 2011.

3  Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków 2013.

4  Tenże, 13 pięter, Wołowiec 2015.

5  Lidia Pańków, Bloki w słońcu. Mała historia Ursynowa Północnego, Wołowiec 2017.

6  B. Chomątowska, dz. cyt. , s. 38.
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Ostatnie raporty organizacji zajmujących się ochroną środowi-
ska naturalnego nie zostawiają nam wielkich nadziei. Jeśli 
do roku 2030 nie ograniczymy znacząco emisji gazów cieplar-
nianych, procesy spowodowane wzrostem temperatury będą 

nieodwracalne i katastrofalne w skutkach dla całej planety. Poruszenie, jakie wywołują informa-
cje dotyczące globalnego ocieplenia, porównać można z reakcją na słynny raport Granice wzrostu, 
opublikowany w 1972 roku1. Jego autorzy i autorki kładli przede wszystkim nacisk na groźbę wy-
czerpania zasobów naturalnych, określając przy tym horyzont czasowy, w którym przewidywali 
dramatyczne zmiany w ekosystemach całego świata. Choć praca, określana też Raportem rzym-
skim, wzbudziła w swoim czasie spore poruszenie i stała się inspiracją dla ruchów ekologicznych 
powstających w różnych zakątkach świata, żadna znacząca siła polityczna ani ekonomiczna nie 
podjęła wystarczających wysiłków, by wdrożyć w życie któryś ze scenariuszy ratunkowych, pro-
ponowanych m.in. przez małżeństwo Donellę i Dennisa Meadowsów, a opierających się przede 
wszystkim na ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych. Współczesny kryzys klimatyczny jest 
więc też po części konsekwencją niewprowadzenia w odpowiednim czasie hamulców w modelu 
gospodarki opartej na wzroście, krytykowanej już przez autorów Raportu.

Granice wzrostu zostały przetłumaczone na język polski w 1973 roku, w czasie Gierkowskiej 
prosperity, kiedy nawoływania do radykalnego ograniczenia konsumpcji budzić mogły w polskim 
społeczeństwie, właśnie odkrywającym jej przyjemności, duży opór2. Ponieważ książka nie zdo-
była w Polsce powszechnej popularności, tym bardziej nie można powiedzieć, żeby szeroko roz-
poznawany na polskim gruncie był wyrastający m.in. z rozpoznań Meadowsów nurt postwzrostu 
(degrowth, decroissance), którego znajomość, jak się zdaje, ogranicza się wciąż do niewielkiego 
grona aktywistów i zaangażowanych akademików3. Wydana właśnie pod redakcją dwójki wielo-
letnich badaczy i praktyków postwzrostu, Anitry Nelson i François Schneidera, książka Housing 
for Degrowth. Principles, Models, Challenges and Opportunities wydaje się znakomitym wprowa-
dzeniem do tej problematyki dla szerszej publiczności w Polsce z kilku powodów. 

Celem przyświecającym teoretykom postwzrostu jest przełamanie „hegemonii paradygmatu 
wzrostu” i „osiągnięcie równowagi w środowisku naturalnym, sprawiedliwości społecznej i dobroby-
tu”4, a zapewnienie bezpiecznego schronienia stanowi ich zdaniem jedną z podstawowych potrzeb 
człowieka. Jeżeli więc oparta na wzroście gospodarka pozbawia szerokie masy ludności możliwo-
ści mieszkania w godnych warunkach, postwzrost będzie poszukiwał sposobów, by tej deprywacji 
zapobiec. Zarazem jednak to właśnie we współczesnych politykach mieszkaniowych dostrzegają 
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Siła radykalnej skromności. 
Wokół książki Housing 
for Degrowth. Principles, 
Models, Challenges and 
Opportunities

 Housing for Degrowth. Principles, Models, Challenges and Opportunities, 
red. Anitra Nelson, François Schneider, Routledge, London–New York 2018, 
296 s.
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teoretycy postwzrostu jedno ze źródeł obecnego kryzysu ekologicznego, a także najwyraźniejszą 
emanację wzrostowej gospodarki. Nieprzypadkowo jednym z katalizatorów kryzysu w roku 2008 
były spekulacje na rynku nieruchomości, które zrujnowały nie tylko rzesze nabywców skuszonych 
kredytami, jakich w rzeczywistości nie byli w stanie spłacić, ale też całe połacie podmiejskich tere-
nów, intensywnie zabudowywanych domami i osiedlami, do których nie miał się kto wprowadzić. 
Autorzy podkreślają też to, co na ogół umyka w polskich dyskusjach: sam przemysł budowlany jest 
niezwykle obciążający dla środowiska. Teoretycy postwzrostu stają więc przed wyzwaniem, jak po-
godzić konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych szerokich grup społecznych z równie 
palącą potrzebą redukcji szkód wyrządzanych środowisku przez budownictwo mieszkaniowe. Dla-
tego właśnie mieszkanie (lub gospodarstwo) stanowi dla nich pierwotne i fundamentalne laborato-
rium dla wypróbowywania różnych form postwzrostowego trybu życia, a zmiana mieszkaniowych 
praktyk i przyzwyczajeń stanowić ma swego rodzaju matrycę dla przemian w innych sferach życia 
społecznego. W Polsce, gdzie od kilku już lat trwają dyskusje nad fatalnymi warunkami mieszka-
niowymi5, książka ta nie tylko dostarczyć może kolejnych ważnych argumentów na rzecz gruntow-
nej reformy polskiej polityki mieszkaniowej, ale też od razu wskazuje największe wyzwania stojące 
przed wszystkimi aktorami i instytucjami zaangażowanymi w ten proces. 

Teoria postwzrostu jest głęboko zakorzeniona w praktyce: większość badaczy i aktywistów 
ma za sobą różne formy zaangażowania w tworzenie wspólnot lub gospodarstw opartych na 
zasadach samowystarczalności, recyklingu, oszczędnego wykorzystywania zasobów natural-
nych. Współredaktor tomu François Schneider jest np. założycielem gospodarstwa na francu-
sko-hiszpańskiej granicy, którego działalność opisywał Wojtek Mejor w tekście Can Decreix: 
mieszkanie jako narzędzie zmiany6. Tego rodzaju ekologiczne wspólnoty, komuny czy koopera-
tywy, o mniej lub bardziej ustrukturyzowanym charakterze, działają w wielu zakątkach świata 
i mają długą tradycję. Do tej pory postrzegane były na ogół jako alternatywny model życia, wy-
bierany przede wszystkim przez osoby związane ze środowiskami kontrkulturowymi, alterglo-
balistycznymi czy przez ekologicznych aktywistów. Jak jednak podkreśla Anitra Nelson, współ-
czesna sytuacja wymaga „strategicznej zmiany”, w wyniku której to, co postrzegano dotąd jako 
„alternatywę”, stanie się głównym nurtem polityki mieszkaniowej 7.

„Stworzenie świata zrównoważonego i sprawiedliwego”, jak pisze Ted Trainer, nie może się 
jednak dokonać w ramach obowiązującego obecnie paradygmatu opierającego się na ekonomii 
wzrostu, ale poprzez „przejście do zupełnie nowej konstelacji sposobów osiedlania, praktyk eko-
nomicznych, politycznych i kulturowych”8. 

Autorzy zebranych w publikacji tekstów nie dają oczywiście odpowiedzi, jak ten proces roz-
począć, lecz wskazują na wielowymiarowość samego pojęcia housing for degrowth, wielość stra-
tegii podejmowanych przez zwolenników tego nurtu, dylematy, z którymi muszą się mierzyć (czy 
kłaść nacisk na tworzenie postwzrostowych osiedli na terenach wiejskich, czy angażować siły 
raczej w przestrzeniach intensywnie zurbanizowanych), ograniczenia, przed jakimi stają (regula-
cje prawne utrudniające zakładanie ekogospodarstw, stosunkowo duży kapitał kulturowy i spo-
łeczny jako swoisty „cenzus” w dostępie do tego rodzaju projektów), a nawet zagrożenia (bliskie 
postzwzrostu koncepcje tworzenia sąsiedzkich wspólnot zakorzenionych w lokalnych tradycjach 
bywają przechwytywane przez ugrupowania nacjonalistyczne, które wykorzystują je do legitymi-
zacji działań ksenofobicznych i zamkniętych na przybyszów z zewnątrz). 

Ten przeglądowy charakter jest zaletą publikacji. Dzięki niemu możemy zapoznać się zarów-
no z intencjonalnie realizowanymi przedsięwzięciami (walijskie ekoosady i budowany własnymi 
siłami dom typu low-impact w niemieckim Holzen opisywane w tekście Low Impact Living. More 
Than a House przez Jasmine Dale, Robina Marwegego i Anję Humburg, samowystarczalne gospo-
darstwo Teda Trainera w australijskim buszu czy najlepiej może znany polskim czytelnikom i czy-
telniczkom przykład kopenhaskiej dzielnicy Christiania, o którym w tekście Christiania: a Poster 
Child for Degrowth? pisze Natasha Verco), jak i z założeniami architektoniczno-urbanistycznymi, 
wyrastającymi z lokalnych uwarunkowań, które stanowić mogą inspirację dla postwzrostowe-
go nurtu, ale też odpowiedź na nieuniknione zmiany klimatyczne (tradycyjne budownictwo na 
wyspach Vanuatu opisywane w tekście Wendy Christie i Johna Salonga Housing and Climate 
Change Resilience czy budownictwo mieszkaniowe w Bengaluru, czerpiące z lokalnych zasobów 
i twórczo wykorzystujące odpadki przemysłu IT, o czym w tekście Degrowth: a Perspective from 
Bengaluru, South India pisze Chitra K. Vishwanath). 
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Ta rozpiętość odzwierciedla jedną z myśli przewodnich: postwzrost nie proponuje uniwer-
salnych rozwiązań i modeli organizacji życia społecznego. Działa w skali lokalnej, odwołując 
się do kategorii sąsiedztw i regionów, poszukując w wernakularnych tradycjach architektonicz-
nych inspiracji do tworzenia współczesnych domostw. Postuluje korzystanie z pozyskiwanych 
na miejscu materiałów i miejscowych technologii budowlanych, które wyrastają z lokalnych 
uwarunkowań geograficznych oraz klimatycznych i minimalizują środowiskowe koszty związa-
ne z transportem.

Jednak obok przesłania dowartościowującego to regionalne zróżnicowanie znajdziemy 
w teorii postwzrostu też kilka bardziej ogólnych postulatów i strategii, które szczególnie wyraź-
nie widać w stosunku do przestrzeni miejskich. Dla teoretyków postwzrostu charakterystyczny 
jest przede wszystkim krytyczny stosunek do współczesnych koncepcji „zrównoważonego roz-
woju” miast, ponieważ sama ta oksymoroniczna konstrukcja stanowi w ich przekonaniu najlep-
szy wyraz aporii wpisanej we wzrostowy projekt:

[…] takie podejścia […] tworzone są w ramach paradygmatu wzrostu, co na 
przykład oznacza raczej użycie „innowacyjnych”, „inteligentnych” [oryginal-
ne smart jest aluzją do popularnej koncepcji smart cities – W.P.], „zielonych” 
technologii, materiałów, źródeł energii i urządzeń w domach niż po prostu 
współpracę z właścicielami domów na rzecz tego, aby „zrobić więcej, zuży-
wając mniej”9.

W przeciwieństwie do koncepcji w rodzaju smart cities, upatrujących w nowoczesnych tech-
nologiach sposób na rozwiązanie wszelkich trapiących ludzkość problemów, teoria postwzro-
stu jest sceptyczna wobec ich fetyszyzowania, skłania się ku ich racjonalnemu zastosowaniu 
tam, gdzie są one rzeczywiście niezbędne. Kładzie też nacisk na jak najlepsze wykorzystanie 
już istniejącej infrastruktury – w tym wypadku mieszkaniowej. Paradoksem, na który zwraca 
uwagę Anitra Nelson, jest bowiem fakt, że w samej tylko Europie liczba wolnych lokali znacz-
nie przekracza liczbę osób cierpiących z powodu bezdomności. Dlatego autorzy kładą nacisk na 
wszystkie działania umożliwiające przywrócenie funkcji mieszkaniowych istniejącym budyn-
kom – poczynając od squatowania niewykorzystanych budynków, o którym w tekście How Can 
Squatting Contribute to Degrowth? pisze Claudio Cattaneo. Autor podkreśla przy tym zalety 
legalizacji tych praktyk, utożsamianych na ogół ze środowiskami związanymi z kulturą alterna-
tywną: stworzenie prawnych podstaw dla tej formy zamieszkiwania (np. za pomocą długotrwa-
łych umów zawartych między mieszkańcami a właścicielem danego budynku) sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu opuszczonych lokali; ich mieszkańcy są bardziej skłonni inwestować w niezbęd-
ne remonty, dbają o ich utrzymanie, w tym szczególnie o kwestie istotne również z perspekty-
wy bilansu energetycznego: właściwe ocieplenie budynku czy instalacje wodno-kanalizacyjne. 
Kolejnym ważnym obszarem są renowacje i rewitalizacje już istniejących budynków i osiedli 
mieszkaniowych. W artykule Refurbishment vs Demolition? Social Housing Campaining for 
Degrowth Mara Ferreri na przykładzie osiedla Heygate Estate w Southwark ukazuje, że narracje 
na temat zaniedbanej infrastruktury mieszkaniowej, którą bardziej opłaca się wyburzyć i zastą-
pić nową zabudową, są często efektem nacisku deweloperów oraz inwestorów i ukrywają przed 
opinią publiczną ekspertyzy wskazujące, że bardziej ekonomicznym, przyjaznym dla środowi-
ska i dla mieszkańców rozwiązaniem jest renowacja już stojących budynków.

I tu dochodzimy do kolejnej kluczowej dla postwzrostu kwestii. Postulatów zapewnienia 
wszystkim obywatelom godnych warunków mieszkaniowych przy jednoczesnej ochronie za-
sobów naturalnych i środowiska nie da się spełnić bez radykalnej zmiany paradygmatu eko-
nomicznego, którego wyrazem w polityce mieszkaniowej jest prymat własności prywatnej nad 
innymi formami budownictwa, a także dyktat deweloperów i banków udzielających kredytów 
na zakup nieruchomości. Wezwanie, by powrócić do innych modeli i form mieszkalnictwa, na 
różne sposoby subsydiowanych przez władze miast czy gmin, a przez to dostępnych finansowo 
szerokim grupom społecznym, może się spotkać w Polsce z dużym oddźwiękiem. 

Zarazem jednak książka Housing for Degrowth konfrontuje nas z kolejnymi wyzwaniami. 
Obciążenia środowiska naturalnego związane z przemysłem budowlanym wskazują, że budowa 
nowych budynków i osiedli (choćby miały to być zasoby komunalne czy spółdzielcze) również nie 
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jest postrzegana jako rozwiązanie optymalne. Oznacza to, że współczesny kryzys można będzie 
zażegnać nie tylko za cenę gruntownej zmiany całego paradygmatu ekonomicznego, ale także 
głębokiej przemiany naszych własnych praktyk mieszkaniowych. Warto więc potraktować książ-
kę Housing for Degrowth jako swego rodzaju ćwiczenia z wyobraźni i skonfrontować się z wizją 
mieszkań przyszłości: skromnych gospodarstw domowych o niewielkiej powierzchni, z których 
(ze względu na oszczędność miejsca i energii) część wyposażenia (pralki, kuchnie, lodówki) zosta-
nie „wyprowadzona” do pomieszczeń dzielonych z innymi lokatorami. Bardzo prawdopodobne, że 
dostęp do wielu wygód, które uznajemy za coś oczywistego (centralne ogrzewanie, gorąca woda), 
będzie reglamentowany. Na pozór nie są to zmiany niewyobrażalne, przeciwnie, są to warunki, 
w jakich obecnie w samej Polsce żyje wiele osób, a niektóre z tych rozwiązań (wspólne pralnie) 
dobrze sprawdzają się w krajach znanych skądinąd z dobrobytu i nie są traktowane jako znacząca 
niewygoda. Niewątpliwie jednak rozpowszechnienie tego modelu będzie się dla wszystkich wią-
zało z różnymi wyrzeczeniami, skłaniającymi do przemyślenia na nowo kategorii prywatności, 
intymności, poczucia bezpieczeństwa, komfortu i zadomowienia. 

Myśląc o tych mieszkaniach przyszłości, które w laboratoryjnej formie działają już teraz jako 
squaty, gospodarstwa ekologiczne i mieszkaniowe kooperatywy, trudno nie widzieć w nich po-
wrotu do awangardowych koncepcji domów kolektywnych, o jakich pisze Hubert Guzik w tek-
ście Awangarda na manowcach: czeskie domy kolektywne, opublikowanym w niniejszym tomie. 
Współczesne wyzwania skłaniają do ponownego namysłu nad projektami zrealizowanymi i tymi, 
które pozostały w sferze planów, aby poszukać w nich inspiracji, ale też ostrzeżeń. Książka Hous-
ing for Degrowth pozwala również spojrzeć na nowo na  opisywaną przez Guzika koncepcję ne-
cesyzmu, głoszoną w latach 40. XX wieku przez czeskich teoretyków, odsłaniając jej aktualność 
i znaczenie. Radykalizm necesyzmu ukazuje zarazem istotne przeoczenie programu Wielkiej 
Awangardy, która przy całej swojej ambicji objęcia wszystkich obszarów ludzkiej aktywności po-
zostawała niekompletna, nie uwzględniając (a przynajmniej nie uwzględniając dostatecznie) tak 
ważnego komponentu, jakim jest środowisko naturalne, w którym żyje człowiek. 

Necesyzm i postwzrost, dwa nurty myślowe wyrastające z krytyki kapitalizmu, łączy postu-
lat głębokiej przemiany rzeczywistości przez wcielanie w życie zasad skromności, umiarkowania 
i oszczędności (w książce Housing for Degrowth ich synonimem i słowem kluczem jest termin 
frugal). Te „skromne” i „umiarkowane” środki jawią się współcześnie jako zaskakująco radykalne, 
odsłaniając głęboki paradoks nowoczesnego świata – paradoks, na który zwraca też uwagę wie-
lu publicystów: łatwiej nam wyobrazić sobie koniec świata niż koniec naszych konsumpcyjnych 
przyzwyczajeń i całego systemu opartego na nieustannym wzroście konsumpcji.

PRZYPISY

1 Donella H. Meadows i in., Granice wzrostu, przeł. Wiesława Rączkowska, Stanisław Rączkowski, War-
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Rozmowa z Januszem Bałdygą o latach 70. i 80. w kontekście po-
szukiwania nowych przestrzeni dla sztuki w czasach opresyj-
nego naporu kontekstu politycznego. Jak tworzyć przestrzenie 
wolności w strukturach zastanych? Jaki jest sens doraźnych 

gestów? Jaka sztuka społecznie zaangażowana jest możliwa?
Janusz Bałdyga jest artystą związanym ze sztuką performansu i członkiem Akademii Ru-

chu. 
W 1979 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w warszawskiej Akade-

mii Sztuk Pięknych. Od czasów studenckich był zaangażowany w działania proponujące nowe 
modele edukacji. W 1976 roku na zaproszenie Wojciecha Krukowskiego – ówczesnego dyrektora 
Studenckiego Centrum Środowisk Artystycznych „Dziekanka” – wspólnie z Jerzym Onuchem 
i Łukaszem Szajną prowadził Pracownię Dziekanka. 

Jakie znaczenie miała tradycja konstruktywistyczna w Pana praktyce artystycznej? Cho-
dzi mi tutaj o wyakcentowanie relacji między autonomią a utylitaryzmem. 
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym przytoczyć istotny dla mnie fakt biograficzny. Studio-
wałem w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierow-
skiego. To była pracownia ideowo kojarzona z Pracownią Wiedzy o Działaniach i Strukturach 
Wizualnych Romana Owidzkiego i ten nieformalny związek dawał bardzo interesujący skutek. 
Aby rozwinąć ten temat, trzeba powiedzieć jeszcze o jednej mitologii, która zdominowała Wy-
dział Rzeźby, a mianowicie o mitologii Oskara Hansena – pracowni Hansena i jego koncepcji 
Formy Otwartej. Ówczesna struktura uczelni izolowała od siebie wydziały, stanowiące w zasa-
dzie oddzielne organizmy; doświadczenie pracowni Hansena pozostało dla nas niedostępne. 
Powołuję się na Gierowskiego, bo odrzuciwszy malarstwo poprzez swoją praktykę w latach 70. 
i 80., obecnie coraz częściej wracam do idei Stefana Gierowskiego, której sens wykraczał poza 
granice dyscyplin sztuki. Wracam do poglądu i postawy, do których Pani nawiązuje – sztuka 
jest autonomiczna, artysta musi być suwerenny, nie może być mowy o żadnym utylitaryzmie. 
Gierowski uważał, że odwzorowywanie rzeczywistości w malarstwie jest nie tyle błędem, co 
po prostu grzechem. Obowiązkiem sztuki jest powiększanie obszaru naszego świata. To było 
myślenie i praktykowanie sztuki na granicy minimalizmu i tendencji wchodzenia w obszary 

Agnieszka Sosnowska 

„To rzeczywistość powinna 
reagować na sztukę”.
Z Januszem Bałdygą 
rozmawia Agnieszka 
Sosnowska
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sacrum. U Gierowskiego wyczuwało się myślenie, które normowała i porządkowała rygorami 
języka praktyka pracowni prof. Owidzkiego. I mimo że odrzuciłem w ogóle malarstwo jako dys-
cyplinę, wydaje mi się teraz, że byłem przez cały czas bliski tej strategii działania i funkcji dzieła 
sztuki, którą oni mi zaproponowali. Przyznam, że pojęcie konstruktywizmu – fascynujące i waż-
ne – traktowałem w kategoriach historycznych. Raczej bliski był mi pogląd suwerenności sztuki 
i funkcjonowania w autonomicznym – wytyczonym przez siebie – obszarze. Można użyć tutaj 
słowa „laboratorium”. 

Kiedyś, na któryś z przeglądów, Gierowski przyprowadził nestora polskiej awangardy, Hen-
ryka Stażewskiego, który widząc, co robimy, w zasadzie nie miał nic do powiedzenia. Wynikało 
to z tego, że te studyjne prace i nasze poszukiwania autonomicznej drogi były nieprzystające do 
świata, w którym on funkcjonował. Podejrzewam, że jego koncepcja dydaktyczna byłaby zupeł-
nie inna. Nie byłaby oparta na studium natury, tylko na studium abstrakcji i odwołaniach do 
tradycji awangardowych. Gierowski też powtarzał nam czasem, że największy dramat rozgrywa 
się na granicy spotkania dwóch barw. Jeśli język jest uniwersalny, to skutek tego dramatu da się 
przenieść w inne obszary. Kiedy na przykład spotyka się czerwony z zielonym, to można przywo-
łać hasła wojny i pokoju albo działania i zaniechania.

Pojęcie konstruktywizmu traktowanego bardziej jako pewna koncepcja działania, a nie 
kategoria historyczna, pojawiło się wyraźnie w kontekście spotkania z Gerardem Blumem- 
-Kwiatkowskim, który w 1985 roku, czyli pięć lat po ukończeniu przeze mnie studiów, zaprosił 
mnie na miesięczny pobyt (dziś nazwalibyśmy to rezydencją) do prowadzonej przez siebie Sta-
cji Sztuki (Kunststation) w Kleinsassen. Był bardzo skupiony na sztuce konstruktywistycznej 
i postkonstruktywistycznej. W tym widział szansę na stworzenie, w już ukształtowanej historii 
sztuki, szczeliny i włożenie tam ważnego dla światowej sztuki polskiego wątku. Blum-Kwiat-
kowski jest bardzo ciekawy w kontekście Pani pytania, to był człowiek poszukujący utopii – 
szalony w najlepszym znaczeniu tego słowa, który tworzył własne perspektywy utopii i próbo-
wał je realizować od początku swojej aktywności po wojnie aż do śmierci. U niego spotkałem 
się z radykalną postawą, która była dla mnie trudna do zaakceptowania. Kiedyś jechaliśmy 
samochodem, zapytał mnie o motywacje w sztuce. Czy artysta powinien mieć motywację, żeby 
uprawiać sztukę? I natychmiast sam sobie odpowiedział, że nie – że motywacja jest pojęciem, 
które należy odrzucić, bo jest czymś, co może usprawiedliwiać aktywność artystyczną, a dzia-
łanie artysty ma być koniecznością, organiczną potrzebą – ma wynikać niemalże z biologicz-
nej potrzeby! 

Na czym polegał jego radykalizm?
Na totalnym odrzuceniu innej wizji niż wizja wynikająca z tradycji konstruktywistycznej i post-
konstruktywistycznej praktyki z jej ascetyczną misją. Konstruktywiści to byli jego mistrzowie, 
nauczyciele, którzy wytyczyli drogę, z której on już nie schodził. To jedno, ale radykalne były też 
metody jego działania. Na przykład, aby dowieść władzom niemieckiego landu, że w starym, 
zrujnowanym zamku można stworzyć centrum sztuki, przezimował tam w prowizorycznym sza-
łasie. Zbudował go sobie i spędził w nim zimę, aby pokazać, że to jest możliwe; że zamek nie jest 
zupełną ruiną, a miejscem z perspektywą. Bardzo istotne było u niego poczucie misji. W odnie-
sieniu do miejsc, które tworzył, używał pojęcia „stacje sztuki”. Mapę dostępnego nam świata na-
leżało według niego pokryć takimi stacjami, które nie byłyby gigantycznymi centrami, ale przy-
staniami w nomadycznym ruchu artystycznym. Można by je obserwować, ale też kształtować 
ich aktywność, współtworzyć globalną sieć. Jak widzimy, to jest utopia. 

Co było rozczarowujące w Akademii Sztuk Pięknych? Sposób prowadzenia zajęć? Struk-
tura? Podejście do sztuki? 
Z perspektywy czasu wydaje mi się, że kluczem słabości była struktura. Uczelnia miała struktu-
rę akademii impresjonistycznej, czyli opartej na pracowniach mistrzowskich. Moim marzeniem 
było dostanie się do pracowni Gierowskiego, co wcale nie było łatwe. Dostałem się i okazało się, 
że cały system dydaktyczny jest stworzony wokół jego osoby. I znowu, moje szczęście polegało na 
tym, że w tym kręgu był Roman Owidzki. Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze doświadczenie ze 
sztuką – to, co proponowała Akademia, wydawało się krokiem wstecz. Edukacja była oparta na 
dziewiętnastowiecznym modelu studyjnym. Uznaliśmy nawet, że dobrze, akademia być może 
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musi być z założenia konserwatywna, ale możemy zaproponować coś, co jest pewnym poszerze-
niem pola. I w naszej koncepcji Pracownia Dziekanka miała być pracownią, która jest respekto-
wana przez ASP. Dlatego też między innymi zaproponowaliśmy nazwę „Pracownia” jako sygnał, 
że jest to miejsce edukacyjne. 

Jaki był mechanizm tej strategii? Można wyobrazić sobie inne sposoby radzenia sobie 
z podobną sytuacją: protest, strajk. Wybraliście zupełnie inną drogę. 
Najbardziej adekwatnym gestem protestu byłoby zapewne po prostu opuszczenie tej Akademii. 
Tego nie braliśmy pod uwagę. Przy tym mieliśmy respekt do tych kilku osób – przede wszystkim 
do Gierowskiego i Owidzkiego. Wydawało nam się, że to, co proponujemy, zostanie zaakcepto-
wane. Dzisiaj już wiemy, że to była wiara w utopię, bo władze uczelni potraktowały naszą ini-
cjatywę jako zagrożenie. Jeszcze na poziomie Gierowskiego czy Owidzkiego było to traktowane 
z przychylną obojętnością, a niektóre elementy naszej aktywności były nawet przez nich akcep-
towane. Za to niektórzy młodsi pracownicy i asystenci widzieli w tym totalne zagrożenie – pro-
pozycję, która może podważyć sens ich drogi. Znaleźliśmy wtedy wspaniałe wsparcie w Wojtku 
Krukowskim. Było to bliskie jego koncepcji pracy organicznej, pracy od podstaw, interdyscy-
plinarnej z silną misją edukacyjną. Stworzona przez Krukowskiego Dziekanka była miejscem, 
które skupiało studentów trzech uczelni artystycznych – muzycznej, teatralnej i sztuk pięknych. 
Próbowaliśmy więc przygotować alternatywną ofertę edukacyjną dla wszystkich w oparciu 
o uznane i rozpoznawane autorytety. Co zresztą okazało się również utopijne. 

Utopijne, bo się nie udało?
Negatywnie odebraliśmy w tym kontekście studentów szkoły teatralnej, bo nie znaleźliśmy tam 
żadnego zainteresowania. Szczególnie wśród ludzi z Wydziału Aktorskiego. Próbowaliśmy włą-
czyć w cykl kształcenia coś, co można nazwać edukacją warsztatową czy pracownią gościnną. 
Czyli krótkie, skondensowane cykle warsztatowe, które będą się powtarzać na przykład co pół 
roku. Coś takiego zostało przeprowadzone we współpracy z Janem Berdyszakiem. Wydawa-
ło nam się, że to spełnia wszelkie postulaty kształcenia w Akademii. Jeżeli weźmie się do ręki 
jej statut, nie ma przeciwwskazań, żeby to zadziałało. Nie było tam nic, co podważałoby któryś 
z akademickim oficjalnych postulatów. Okazało się, że nasza działalność została odebrana jako 
zagrożenie. Muszę też przyznać, że nie byliśmy przygotowani na pracę, która zakładałaby ciąg- 
łość i wieloletni cykl. Dla nas to był rodzaj doświadczenia, które jest silne i skondensowane. 
W momencie, kiedy nie spotkało się z pozytywnym odzewem, przyjęliśmy do wiadomości, że 
nie zrozumieliśmy dostatecznie realiów. Inicjatywa więc upadła po dwóch sezonach i później 
Pracownia Dziekanka funkcjonowała bardziej jako galeria. Jednak ten rodzaj konstruktywnej 
opozycji w stosunku do szkoły postrzegaliśmy jako działanie fair. Uważaliśmy, że jesteśmy w po-
rządku wobec szkoły. Dla mnie to jest doświadczenie szalenie ważne i czas potwierdza sens tego 
typu działalności, bo dzisiaj takie rzeczy są z powodzeniem realizowane w szkołach. Wydaje mi 
się, że zagrożeniem dla uczelni mogło być to, że zmieniała się hierarchia wartości, hierarchia 
autorytetów. Oprócz zapraszanych przez nas ludzi te działania zaczynały przyciągać obserwa-
torów z innego świata – jak Erna Rosenstein, Stefan Morawski, Artur Sandauer. To były wielkie 
autorytety nie tylko dla społeczności akademickiej, przekraczały tę ramę. Oni podnosili rangę 
nie tylko swoją obecnością, ale też standardem dyskusji, co nam bardzo imponowało, bo nie 
znajdowaliśmy tego w szkole. 

Może nie należy tej całej koncepcji ograniczać do tworzenia alternatywy wobec szkoły, bo to 
było szersze i miało znaczenie jako poszukiwanie miejsca w sztuce – miejsca dla siebie. Zrobie-
nie dyplomu to była dla mnie żadna zmiana, bo funkcjonowałem już w innych rejonach. Podsu-
mowując, myślę, że te trzy spotkania: Dziekanka z jej szerokim środowiskiem, artyści z pokole-
nia Robakowskiego, Partuma, Dłużniewskiego i Akademia Ruchu były filarami mojej edukacji 
i one tworzyły obszar alternatywy. 

Środowisko nazywane czasami neoawangardą i skupione wokół Dziekanki, Galerii Re-
passage, Galerii Współczesnej czy Galerii Remont przez długi czas było niechętnie czy 
wręcz wrogo odbierane przez środowisko związane z Galerią Foksal. To zainteresowanie 
kontekstem społecznym było uznawane za zdradę etosu awangardowego. 
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Akurat Foksal nie był dla nas wtedy istotnym kontekstem. Wymieniła Pani Galerię Współczes- 
ną, która prowadzona była wcześniej przez Marię i Janusza Boguckich, a za naszych czasów 
już przez grupę, którą stanowili Jacek Drabik, Zdzisław Sosnowski, Janusz Haka. Gdzieś w tym 
kręgu znajdował się Jan Stanisław Wojciechowski i Zygmunt Rytka. To byli ludzie bliscy nas to-
warzysko, a także po prostu wspierali nas na poziomie programu, sprzętu czy pomocy logistycz-
nej. Mitologia lat 60. funkcjonowała wtedy i miała wielkie znaczenie. Było to niestety związane 
również z brakiem informacji i właściwej ekspozycji takich faktów jak na przykład sympozjum 
Puławy 66. Nie za bardzo wiedzieliśmy, co tam się działo, ale pewna mitologia tego miejsca i cza-
su istniała. 

Trzeba jeszcze powiedzieć, że Dziekanka pokazała alternatywny sposób funkcjonowania 
artystów. W Dziekance zaczęli się pojawiać Zofia Kulik i Przemysław Kwiek, którzy byli bardzo 
istotni dla kształtowania wizerunku tego miejsca. Częstym gościem był Andrzej Partum, stałym 
Jacek Malicki. Partum był artystą działającym w absolutnie alternatywnej przestrzeni, otaczała 
go atmosfera nie do końca wyjaśnionej, nieznanej biografii. To uruchamiało wyobraźnię i po-
kazywało, że świat poza tymi oficjalnymi strukturami jest o wiele bardziej interesujący. Pojęcie 
alternatywy – nawet nie politycznej, tylko po prostu sposobów alternatywnego działania, alter-
natywnej edukacji – było ciekawe i niezwykle kształcące. Akademia Ruchu na pewno też dała 
bardzo poważny impuls. Przede wszystkim Wojtek Krukowski, otwierając Dziekankę dla wszyst-
kich zainteresowanych. Powstało miejsce otwarte na działania interdyscyplinarne, dawało to 
możliwości, których tak bardzo szukaliśmy – między innymi możliwości edukacyjne. ASP zaś 
izolowała poszczególne dyscypliny, tworzyła bariery niezrozumiałe w kontekście poznawanej 
przez nas sztuki. Naturalną konsekwencją były poszukiwania nowych przestrzeni, a te z kolei 
stawiały swoje warunki. Koniecznym było rozpoznanie relacji społecznych i znalezienie w czę-
sto skomplikowanej strukturze swojego miejsca. Szczególnie działania Akademii Ruchu eksplo-
rowały przestrzeń niezidentyfikowaną, tworząc fakty trudne do identyfikacji właśnie w prze-
strzeni społecznej. Myślę, że kontekst sztuki i etosu awangardowego był w tych sytuacjach 
drugoplanowy.

Mówi Pan o poszerzaniu pola sztuki. Odkrywanie nowych rejonów wpisuje się jeszcze 
wyraźnie w dyskurs awangardowy. Co się dzieje z pojęciem sztuki i jej celu, kiedy pojawia 
się odniesienie do kontekstu społecznego? 
Nie doświadczyłem na własnej skórze awangardowej ortodoksji – tego zamkniętego i myślę, fa-
scynującego laboratorium. Z jednej strony to jest początek lat 70. i starsi artyści, z którymi mamy 
kontakt, zdecydowanie wykraczają poza tę definicję. I nie myślę tutaj tylko o Akademii Ruchu, 
bo przez tych starszych kolegów była ona zdecydowanie marginalizowana jako zjawisko ze 
świata teatru. Jednak jak się popatrzy na działalność KwieKulik czy Warsztatu Formy Filmowej 
z działaniami Józefa Robakowskiego i skupionych wokół niego młodych artystów czy bliskiego 
nam Pawła Kwieka, można zobaczyć wyraźne wychodzenie poza ramę awangardowego labora-
torium. I wydaje mi się, że tutaj istotny był opresyjny napór kontekstu politycznego. Nie mówię 
już o stanie wojennym, który wywrócił wszystko do góry nogami i w pewnym sensie ostatecznie 
wypchnął wielu ludzi z laboratoriów, zmieniając kontekst i warunki ich działania. Trzeba przy-
pomnieć tutaj Łódź, która była dla mnie miejscem nie do przecenienia z jej inicjatywami działań 
alternatywnych, również wydawniczych, które były tam podejmowane.

Podczas stanu wojennego sam tworzył Pan prace, które bezpośrednio odnosiły się do tej 
sytuacji. 
Tak. Pamiętam taką dyskusję dotyczącą między innymi tematu wspominanego laboratorium 
awangardowego i wtedy Krzysztof Żwirblis powiedział, że w zasadzie teraz wszystko jest poli-
tyczne. Kolejka do sklepu jest polityczna i może być aktem, który jest postrzegany politycznie 
i przez władze, i przez obywateli. Po prostu wszystko było polityczne. Chciałem uciekać od tego, 
bo takie moje prace z 1981 roku jak Generał Center, Tatry polskie, czyli stricte polityczne działa-
nia, zaczęły mi dosyć szybko przeszkadzać jako zbyt jednowymiarowe. Potem były jeszcze prace 
z cyklu zatytułowanego Użycie siły, w których chodziło o przestrzeń między użyciem a naduży-
ciem siły. Te prace miały wyraźnie polityczny kontekst. Moim zamierzeniem w tym dosyć długo 
rozwijanym cyklu było dojście do istoty tego, czym jest użycie siły. Znalezienie odpowiedzi na 
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pytanie, czym jest siła i jakie są wektory jej użycia. Pierwsze realizacje uliczne dotyczyły wyraź-
nie nadużycia siły przez władzę, pokazania politycznego kontekstu – totalnego nadużycia siły 
wobec społeczeństwa. Wobec tego trudno było być obojętnym. 
 
Jak odbierał Pan różne akty radykalne – jak na przykład samospalenie Ryszarda Siwca 
albo akty autoagresji wśród rodzimych performerów? 
Te radykalne postawy, które charakteryzuje nieodwołalność, w moim przekonaniu miały bar-
dzo głęboki sens. Ich skutek jest nie do przecenienia. Natomiast kiedy zaczynają one tworzyć 
pewną ornamentykę, to przestają działać. W Dziekance pojawiła się wybitna moim zdaniem 
osobowość artystyczna – Jacek Kryszkowski – po którym niestety pozostało niewiele śladów 
materialnych. Istotną cechą jego działań była właśnie bezkompromisowość. Kiedyś zamknął 
się gdzieś wieczorem – w toalecie czy innym miejscu odosobnienia – i został sam na noc w bu-
dynku Wydziału Malarstwa. Nie było tam wtedy nocnych portierów. W nocy zamalował całą 
podłogę pierwszego piętra białymi napisami. Od ściany do ściany. To nie były napisy komuni-
katywne, a teksty na granicy poezji. Oczywiście nie podpisał tego – praca była więc anonimo-
wa i trudna do zidentyfikowania. Nie było wiadomo w zasadzie, co to jest. Akt wandalizmu czy 
totalny gest artystyczny? Dla nas to było fantastyczne. Na początku również nie wiedzieliśmy, 
kto to zrobił. To była pewna manifestacja. Bardzo imponował nam też Zbigniew Warpechow-
ski. Co prawda w czasach studiów performans nie był dla nas tak bardzo istotny, pewnie jako 
dyscyplina trudny. Jednak Warpechowski był postacią, która manifestowała bezkompromiso-
wość, tworząc mitologię wokół własnych działań, postawy, ale też własnego ciała jako nośnika 
idei. Podobnie jak Andrzej Partum, obaj manifestowali bezwzględną spójność życia i sztuki. 
Być może była w tym czasie potrzeba mitologii i tęsknota za osobami, które nawet nie zabiega-
jąc o to, tworzą te mitologie. 

Podobno w komunistycznej Polsce to właśnie sztuka była sferą autonomii. 
Absolutnie tak, dotyczy to szczególnie sztuki, która mogła realizować się w obszarach gestu 
prywatnego czy kina osobistego. Ta działalność opierała się na sieci galerii niezależnych i miej-
scach stricte prywatnych. Mogła więc obyć się bez instytucji państwowych, co było trudniejsze 
w sytuacji działalności wydawniczej, teatralnej czy filmowej opartej na rozbudowanych narzę-
dziach znajdujących się w rękach władzy. Oczywiście świadomość niedostępności wielu miejsc 
i możliwości działania w większej skali była dotkliwa, ale nie uniemożliwiała aktywności. Mie-
liśmy bardzo ograniczony – ale jednak jakiś – kontakt ze studentami z Węgier czy Czechosłowa-
cji, którzy studiowali w Polsce. Wiedzieliśmy od nich o znacznie bardziej opresyjnej sytuacji, 
w której przyszło im żyć i funkcjonować. Polska stanowiła dla nich właściwie jedyną możliwość 
kontaktu, co brzmi paradoksalnie, ze sztuką Europy Zachodniej.

Niektórzy krytycy sztuki wprost formułują tezy, że w Polsce w zasadzie nie było perfor-
mansu oporu – szczególnie w porównaniu z innymi krajami bloku wschodniego – że nie 
było oporu ze strony artystów, bo było im bezpiecznie w tej sferze wolności i decydowali 
się nie angażować. 
W sytuacji poluzowania powstawały jednak takie inicjatywy intelektualne jak Klub Krzywego 
Koła czy różnego rodzaju konwersatoria. Wydaje mi się, że to były działania, które są przejawem 
oporu, ale uwzględniającego długą perspektywę czasową. Te działania miały w sobie aspekt 
edukacyjny. Na przykład Warsztat Formy Filmowej rozpoczął działalność jako koło nauko-
we – pokazywał odwrócenie hierarchii, zmianę sposobu działania w strukturach zastanych. 
Robakowski zawsze radził: „zakładajcie koła naukowe”, bo koło naukowe ma niejasny status 
i w oparciu o koło można było rozwijać różne rodzaje działalności. Sytuacja pozwalała na to, 
żeby wślizgnąć się w te struktury, co nas bardzo prowokowało i wydawało się wówczas bardzo 
sensowne. To nas interesowało – tak samo, jak interesowały nas pewne gesty. Pamiętam jak na 
trzydziestolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Jurry Zieliński namalował biało-czerwone 
usta z naniesionymi na nie cyframi rzymskimi „XXX lat PRL”. Był to znak ewidentnie zasznuro-
wanych ust. Uważam, że to są istotne gesty, mimo niewielkiego zasięgu. Warto wspomnieć też 
o Kościele jako miejscu prezentacji sztuki. Nie chciałbym za bardzo rozwijać tego wątku, bo po 
latach uważam, że rola Kościoła w chronieniu ambitnej sztuki jest przeceniana. 
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 Praca organiczna i postawy, które mają długą perspektywę, wydawały nam się więc 
szalenie istotne. Wydawało nam się, że przygotowujemy swoje życie. Poza tym przyszedł rok 
1980, czyli epizod Solidarności, który dawał bardzo dużo pozytywnych sygnałów. W Poznaniu 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych rektorem wybrany został trzydziestopięcio-
letni wówczas Jarosław Kozłowski. Przewrócił całą strukturę tej szkoły. Okazało się, że można 
zmienić wszystko – bez tworzenia precedensów personalnych. Sama struktura może to bowiem 
wyprostować. Co prawda potem przyszedł stan wojenny, ale w naszej pamięci czy wyobraźni 
zapisało się już, że można coś radykalnie zmienić. Zobaczyliśmy możliwość nowej struktury, co 
było dla nas bardzo obiecujące. 

Działanie Akademii Ruchu w 1980 roku w Ośrodku Kultury przy zakładach odzieżowych 
Cora też wpisuje się w strategię rozbrajania – wchodzenia w kolejne obszary i rozbrajania 
ich? 
W Corze była utopia konstruowana przez Wojtka Krukowskiego. On wierzył w to, że ludzie z Cory 
przyjmą nas z otwartymi rękoma – że docenią nasze starania i to ich uaktywni. To był zdecydo-
wanie projekt otwarty na tych ludzi. Pamiętam, że pojawił się tam robotnik, który pisał wiersze. 
Krukowski bardzo go mobilizował i zachęcał, bo on realizował jego marzenie. Galeria Czynna, 
którą miałem tam prowadzić, miała być skierowana do tych ludzi. Punktem wyjścia było od-
rzucenie definicji sztuki jako pewnej konwencji czy profesjonalizmu. To nie znaczy, że chodziło 
o amatorskie działania, ale o otwarcie na wszelką aktywność. Zaproponowałem wtedy, żeby ga-
leria polegała na tym, że różni ludzie wchodzą w posiadanie pola – dwa na dwa metry – i mogą je 
„uprawiać”. Ktoś przymocował swoje wiersze, ktoś coś narysował, a oprócz tego my jako człon-
kowie Akademii Ruchu też mogliśmy mieć swoje pola. Przychodzili czasami jacyś artyści. Moż-
na było się też wymieniać miejscami czy ich fragmentami. Chodziło o to, żeby to było miejsce 
trochę takie jak tablica ogłoszeń. 

Czy jako Akademia Ruchu postrzegaliście siebie jako zespół zaangażowany politycznie? 
Pod koniec lat 70. i w czasach Solidarności, kiedy zapowiedź kryzysu była już wyraźnie wi-
doczna, powstawały bardzo krótkie i anonimowe działania interwencyjne. Ta anonimowość 
to był wynalazek Wojciecha Krukowskiego. Chodzi o akcje uliczne, takie jak Gazety, Po-
tknięcia czy Kolejka wychodząca ze sklepu. Nie tylko były one personalnie anonimowe, ale 
również trudne do zidentyfikowania dla ludzi na ulicy – zwykłych przechodniów. Gdybyśmy 
zapytali ich, co to było, czy to był teatr, zapewne nie potrafiliby odpowiedzieć. Nie byliby 
w stanie zidentyfikować typu zjawiska. W momencie, kiedy nastąpił karnawał Solidarności, 
co związane jest z latami 1980 i 1981, Wojciech Krukowski przyjął postawę bardzo pozytywi-
styczną – wspomniane działanie w Ośrodku Kultury ZPO [Zakładów Przemysłu Odzieżowe-
go – A.S.] „Cora”, tworzenie galerii dla robotników, czytelni i biblioteki. Z Henrykiem Gajew-
skim pracowali z dziećmi i tematem książek. Krukowski był typem społecznika. Chodziło tu 
o pracę u podstaw. Dla mnie to właśnie jest najbardziej interesujące, bo teatr manifestu po-
litycznego, jak Teatr Ósmego Dnia, to nie była nasza droga. Co prawda dochodziło do doraź-
nych reakcji na sytuację polityczną, ale nie była to norma w przypadku Akademii Ruchu. Do 
tych doraźnych reakcji dochodziło głównie w okresie wspomnianego karnawału Solidarno-
ści. Można tu przywołać akcję Solidarność jest ostoją z 1980 roku, która odbyła się w czasie 
rejestracji NSZZ „Solidarność” w gmachu sądów w Warszawie. Członkowie Akademii Ruchu 
i anonimowi uczestnicy rozwinęli na dachu pawilonów stojących naprzeciwko budynku są-
dów trzydziestometrowej długości transparent z napisem „Sprawiedliwość jest ostoją mocy 
i trwałości Rzeczypospolitej”. Było to lustrzane odbicie tekstu wykutego na fasadzie sądu. 
To było działanie interwencyjne i trudno jest odnaleźć jego sens w uniwersalnej przestrzeni 
języka czy sztuki. To była po prostu reakcja na konkretne wydarzenia. Zmierzam do tego, że 
nie nazwałbym Akademii Ruchu teatrem politycznym w dzisiejszym znaczeniu tego sformu-
łowania. Jak padło już wcześniej, wszystko wtedy było polityczne. Kolejka do sklepu była 
polityczna, ocet był polityczny. Taki był to czas. 

Teatr Ósmego Dnia nieraz zarzucał Akademii Ruchu sposób ustosunkowania się do kwe-
stii politycznych. 
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Teatr Ósmego Dnia to dobry przykład działań kierowanych jak ciosy w konkretne miejsca kre-
owane przez komunistyczną władzę. Działań, które były stricte polityczne o jednoznacznym 
przekazie i które równocześnie były ograniczone do pola protestu czy manifestacji politycz-
nej. Chociaż oczywiście miały swoje wielkie walory artystyczne, tak jak spektakl Przecena dla 
wszystkich. Ta postawa z postawą Akademii Ruchu, prezentowaną między innymi w Życiu co-
dziennym po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, była nie do pogodzenia. Tam nie mogło być kom-
promisu. Niejednoznaczność przekazu Akademii Ruchu – skupienie się na języku, który zmienia 
perspektywę, otwiera inne pole refleksji – była dla nas kluczowa. Chociaż potem zarzuciliśmy 
tę drogę. Uważam, że spektakl Życie codziennie po Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1979 roku 
był wybitny, a późniejsze Życie codziennie po Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dwa było kro-
kiem wstecz. Nie oznacza to jednak, że było łatwo pójść w tę stronę. Formuła teatru Akademii 
Ruchu rezygnowała z wielu ekspresji spektaklu, deklarując pewną powagę obserwacji sytuacji 
społecznej poza jej przejawami drastycznymi, zawsze ekspresyjnymi i atrakcyjnymi. Afirmacja 
codzienności, monotonii, repetycji – wydaje mi się, że to dawało szansę na stworzenie innego 
teatru. Zresztą to potwierdza późniejszy film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Mechanizm jest 
podobny, ale opracowanie inne. Pójście w tę stronę stawiało nam wysokie wymagania, również 
fizyczne, bo wszystko musiało być bardzo precyzyjnie wykonywane. 

Aktorzy Teatru Ósmego Dnia tego nie manifestowali, ale ludzie z ich kręgu postrzegali nas 
w zasadzie jako zdrajców. Pamiętam, jak Jacek Zembrzuski wykrzyczał po łódzkiej premierze 
Życia, że odbiera nam legitymację do uprawiania teatru. 

Dlaczego?
Bo według niego w tej sytuacji politycznej nie można robić teatru, który jest obojętny. Tylko że 
nasze działania nie były obojętne. Ta monotonia, pewna powtarzalność jest tu diagnozą stanu 
tamtego czasu. On i wielu mu podobnych nie rozumieli tego. Deklaracje polityczne i silne gesty 
były oczywiście bardziej atrakcyjne, jak zawsze. 

W gesty radykalne wpisana jest pewna pułapka – pułapka polegająca na tym, że łatwo 
rozpoznaje się je jako jedyne wyjście. Zamyka się oczy na inne rozwiązania, na przykład 
pacyfistyczne. Wystarczy przywołać tutaj Pomarańczową Alternatywę, która szukała 
rozwiązań niekonfrontacyjnych. W Pana praktyce artystycznej wątek równowagi, zabu-
rzenia i dalej szukania balansu widzę właśnie jako poszukiwania innej drogi. 
Rozmawialiśmy o tym również w kontekście Generała, gdzie pojawiała się dosłowność, ale była 
też pewna gra z figurą generała. Dochodziło tam do nałożenia kilku biografii związanych z kwe-
stią kreowania czy dochodzenia do dyktatury. Jednak ta dosłowność była dla mnie krępująca. 
Zaledwie kilka lat później zacząłem postrzegać Generała jako pracę za łatwą. Dosłowność była 
prosta – łatwo to było zrobić. 

Istotne jest tutaj pojęcie plakatu, tak często przywoływane przez Wojtka Krukowskiego, 
które pojawia się w wielu obrazach tworzonych przez Akademię Ruchu. Plakat jest ciekawym 
przykładem, bo jest skutkiem odpowiedzialnej refleksji nad językiem-znakiem. Plakat politycz-
ny jest często dwuznaczny. Pamiętam sytuację, kiedy Muzeum Plakatu ogłosiło konkurs na 
plakat bez żadnych tematycznych wskazówek. Chodziło o ideę plakatu. Jedną z głównych na-
gród dostał Andrzej Dłużniewski. Pismem blokowym napisał słowo „plakat” i tam, gdzie są litery 
„a”, przyprawił ogonek – czyli po prostu przerobił je na „ą”. Powstało absurdalne słowo „pląkąt”. 
Było coś ironicznego, jak i szalenie prostego w tym geście zmiany sensu odpowiedzialności za 
projekt. Dłużniewski pokazuje pewną alternatywę na poziomie intelektualnym, co uwielbiam. 
Lekkość i inteligencja. Sztuka polityczna z zaciśniętymi zębami to było coś, co nam w ogóle nie 
odpowiadało. Odbieraliśmy to trochę jak kokietowanie. Żadnego realnego ryzyka w tym nie 
było, żadnego skutku to nie odniesie. Natomiast postawa pracy od podstaw – jak na przykład 
wydawniczej – wydawała nam się bardziej istotna. Dzisiaj z tego cały czas korzystamy, co w mo-
ich oczach potwierdza sensowność tego typu pracy. Z drugiej strony bardzo potrzebne były te 
wszystkie działania prześmiewcze, jak na przykład Łódź Kaliska. 

Pamiętam stan wojenny i festiwale w Strychu w Łodzi. To było na Piotrkowskiej, a do Stry-
chu wchodziło się po schodach na górę, gdzie była wielka przestrzeń wynajmowana przez jedne-
go z chłopaków i udostępniona na działania artystyczne. Wchodziło tam z dwieście osób. Proszę 
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sobie wyobrazić, że jest stan wojenny, ale nie ma już godziny policyjnej. Mało prawdopodobne, 
żeby nie było tam jakichś ludzi z milicji – jakichś wtyk. Po prostu musieli być. Niemożliwe, żeby 
dopuszczono do sytuacji, żeby taki tłum w nocy przebywał pod jednym dachem poza milicyjną 
kontrolą. Więc to nie była sytuacja komfortowa. Jednak ta świadomość nikogo nie ograniczała. 
Kiedy miało się świadomość, że tak jest i musi na razie być, to dawało się z tym żyć. 

Czy zgodziłby się Pan z rozpoznaniem Wojciecha Krukowskiego, że rzeczywistość jest 
chora, a sztuka ma być lekarstwem? 
To chyba kolejna utopia. Sztuka, która powstaje w chorej rzeczywistości, też chyba jest przez nią 
dotknięta. 

A czy anonimowe akcje uliczne Akademii Ruchu nie były właśnie takim lekarstwem? Na 
przykład mycie szyb w autobusie. 
Można to tak odczytywać. To jest chyba tak jak z taką popularną kiedyś sztuką socjologiczną – 
działaniami, które też były utopiami. Jak na przykład zbudowanie przez artystów przedszkola 
i ukrycie artystycznego kontekstu tej pracy. To idealistyczna, lewicowa utopia. Andrzej Dłuż-
niewski w jednej z rozmów powiedział kiedyś – odpowiadając na pytanie, w jaki sposób sztuka 
powinna reagować na rzeczywistość – że to jest pomylenie pojęć. To rzeczywistość powinna re-
agować na sztukę. To jest znowu pewna gra słów, ale ona pokazuje wielki sens, pewnie również 
z obszaru utopii. 

Pełen tekst rozmowy w książce: Agnieszka Sosnowska, Performans oporu, Wydaw-
nictwo Bęc Zmiana, Warszawa 2018. Przedruk za zgodą wydawnictwa.
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Dr hab. Magdalena Bogusławska – slawistka, kulturoznawczyni; pracuje 
w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się 
obszarem słowiańskich Bałkanów, przede wszystkim kulturą wizualną, widowiskami kulturo-
wymi oraz praktykami artystycznymi. Interesuje się fenomenem socjalistycznej Jugosławii oraz 
pamięcią o komunizmie w krajach postjugosłowiańskich. Jest autorką artykułów oraz książek 
naukowych, m.in. prac Teatr u źródła. Teatr i dramat południowosłowiański wobec tradycji wi-
dowiskowych regionu (2006) i Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje 
wizerunku Josipa Broza Tity (2015).

Dr Iwona Boruszkowska – literaturoznawczyni; pracuje w Katedrze Teorii 
Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kręgu jej zainteresowań 
naukowych znajdują się: europejski romantyzm (wzbogacony o motywy wschodnie), dwudzie-
stowieczna awangarda, modernizm polski i ukraiński, zjawisko choroby jako symptom kultu-
ry najnowszej oraz artystyczne reprezentacje katastrofy, szczególnie dyskurs postczarnobylski 
(narracje o katastrofie i literackie reprezentacje traumy z nią związanej). Obecnie pracuje nad 
monografią poświęconą roli kobiet u początków idei awangardowej oraz nad tłumaczeniem 
i edycją manifestów ukraińskiej awangardy. Autorka książki Defekty. Literackie auto/pato/gra-
fie – szkice (2016) oraz monografii Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim moder-
nizmie (2018). 

Mgr Krzysztof Gubański – socjolog miasta, doktorant w Instytucie Socjolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie zajmuje się badaniem warszawskiego rynku nieru-
chomości z perspektywy socjologii i antropologii ekonomicznej. Interesuje się też społecznymi 
konsekwencjami technologii cyfrowych. Stypendysta programu Diamentowy Grant Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbył staż w Great Cities Institute (University of Illinois) 
w Chicago. Współautor projektów eksperckich i konsultacyjnych z zakresu polityki miejskiej.

Mgr Hubert Guzik, Ph.D. – historyk sztuki, adiunkt na wydziale architek-
tury České Vysoké Učení Technické w Pradze. Autor, współautor lub redaktor publikacji i arty-
kułów dotyczących społecznych i politycznych uwarunkowań architektury czeskiej XX wieku. 
Obecnie finalizuje projekt badawczy poświęcony analizie porównawczej stanu architektury 
w Czechosłowacji w okresach transformacji ustrojowej, w latach 1945–1948 i 1989–1992.

Mgr Sara Herczyńska – doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Publikowała w „Przeglądzie Humanistycznym” i w monografiach nauko-
wych. Członkini polskiej redakcji „Globalnego Dialogu”, wydawanego przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Socjologiczne (ISA). Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat polskich 
muzeów biograficznych.

Dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW – literaturoznawczyni, kul-
turoznawczyni; pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka 
książek Kolaż. Awangardowy gest kreacji (2007) i Proza życia. Mowa, pismo, literatura (2012). 
Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Kontekstach”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze 
Współczesnej”. 

Dr Michalina Kmiecik – literaturoznawczyni; pracuje w Katedrze Teorii 
Literatury i w Ośrodku Badań nad Awangardą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Bada teorie i praktyki europejskich awangard, interesuje się sztuką eksperymen-
talną. Autorka książek poświęconych historii europejskiego ruchu awangardowego (Oblicza 
miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia, 2013; Drogi 
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negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, 2016) 
oraz artykułów z zakresu historii literatury, publikowanych m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu 
Literackim” czy „Wielogłosie”; redaktorka serii awangarda/rewizje w Wydawnictwie Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Niedawno przygotowała pierwsze wydanie zaszyfrowanej wersji Dzienni-
ka bez samogłosek Aleksandra Wata (2018). 

Dr Piotr Kubkowski – kulturoznawca i historyk zatrudniony w Instytucie 
Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz początków polskiej nowoczesności, kul-
turowej historii miasta i ciała, w szczególności kultury popularnej i praktyk sportowych. Au-
tor książki Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku 
(2018). Współredagował cztery książki o warszawskich pisarzach (seria Topo-Grafie), publiko-
wał artykuły w czasopismach i tomach naukowych, był kuratorem i współtwórcą wystaw w war-
szawskich muzeach oraz współautorem serialu o osiedlach mieszkaniowych (BLOK, 2018). Kil-
kakrotnie nagradzany za swój doktorat oraz inne dokonania badawcze.

Mgr Aleksandra Łuczak – doktorantka w Katedrze Ochrony Zabytków na 
Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie również pracuje. Studio-
wała kulturę i historię Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie nad Odrą oraz germa-
nistykę, językoznawstwo i translatorykę w Łodzi, Poznaniu, Berlinie i Sheffield. Interesuje się 
kulturową historią modernizmu, historyczną antropologią miast, a zwłaszcza historią kształ-
towania przestrzeni publicznej. Publikowała w „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” oraz 
„Studien zur Germanistik”. Za pracę magisterską o Dworcu Centralnym w Warszawie otrzymała 
wyróżnienie w konkursie na Naukową Nagrodę Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niem-
czech. Tłumaczka z języka niemieckiego oraz na język niemiecki (tłumaczenia opublikowane 
w formie książkowej: Beata Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe 
oswajanie Nadodrza 1945–1948, 2015; wybrane teksty w tomie Polen in der europäischen Ge-
schichte, t. 3, red. Michael G. Müller i in., 2018).

Magdalena Łukianiuk – kulturoznawczyni, absolwentka Instytutu Kultury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bada kulturę miejską. Jej zainteresowania krążą wokół 
zagadnień związanych z oddolnymi inicjatywami społecznymi i społecznymi aspektami 
przyrody w mieście. Zajmuje się, w teorii i praktyce, ogrodnictwem społecznościowym.

Dr Weronika Parfianowicz – kulturoznawczyni, członkini Zakładu Histo-
rii Kultury i Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warsza-
wskiego. Autorka książki Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje 
(2016; praca nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia). Zajmuje się historią nowoczesnej 
kultury czeskiej (przede wszystkim historią awangardy i kulturą undergroundową) oraz 
przestrzenią i obyczajowością miast Europy Środkowej.

Dr Igor Piotrowski – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kul-
tury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek i (od 2017 r.) kierownik Pracowni Studiów 
Miejskich działającej w IKP. Zajmuje się historią kultury polskiej od czasów dawnych do współ-
czesnych, kulturowymi reprezentacjami przestrzeni, długim trwaniem wątków i instytucji. 
Artykuły poświęcone relacjom biografii i twórczości pisarzy ostatnich dwustu lat z Warszawą 
publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kulturze Popularnej”, „Białostockich Studiach Litera-
turoznawczych” czy tomach z serii Topo-Grafie.

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz – filmoznawczyni; pracuje w Instytu-
cie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się problematyką tożsamo-
ści kulturowej w kulturze wizualnej i kinie współczesnym. Prowadzi badania nad twórczością 
kobiet w kinie, fotografii i w sztuce. Wyrazem tych zainteresowań są następujące publikacje: 
W poszukiwaniu sposobu ekspresji. O filmach Jane Campion i Sally Potter (2001) i „Władczynie 
spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek (2010). Ponadto autorka książek: Derek 
Jarman. Portret indywidualisty (2003), Młode wilki polskiego kina. Kategoria gender a debiuty 
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lat 90. (2006) oraz Oblicza kina queer (2014). W latach 2015–2018 koordynatorka projektu badaw-
czego Narodowego Centrum Nauki Pionierki z kamerą: kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 
1896–1945. Jako stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 prowa-
dziła badania, które zostały opracowane w monografii: Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej 
krytyce i publicystyce filmowej 1918–1939 (2016). Jej publikacje ukazują się w katalogach wy-
staw, antologiach i na łamach czasopism. Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego 
oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Dr hab. Tomasz Rakowski – adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. Et-
nolog, kulturoznawca, antropolog, prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Lekarz, specjalista 
medycyny ratunkowej. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią 
sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz naj-
nowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Et-
nografia człowieka zdegradowanego (2009) oraz Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. 
Antropologia powodzenia (2018), a także redaktor i współredaktor tomów zbiorowych: Huma-
nistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpo-
znań (2011), Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (2013 
i 2015) oraz Pretextual Ethnographies: Challenging the Phenomenological Level of Anthropolo-
gical Knowledge-Making (2018). 

Dr Agnieszka Sosnowska – kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Za-
mek Ujazdowski, badaczka. Prowadzi zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu War-
szawskiego, gdzie obroniła również doktorat. Zajmuje się praktykami artystycznymi na styku 
sztuk performatywnych i wizualnych, a także współczesnymi teoriami dotyczącymi filozofii 
teatru, performatywności i efemeryczności.

Mgr Agnieszka Szypulska – doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kulturoznawstwa i gospodarki przestrzennej. Jej 
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół miast, architektury i materiałów, z których są 
one zrobione. Jej praca doktorska poświęcona jest przede wszystkim betonowi i jego obecności 
w kulturze.

Mgr Matylda Taszycka – jest absolwentką École du Louvre i autorką dwóch 
prac dyplomowych dotyczących relacji między historią zbiorów muzealnych i wystaw a krytyką 
sztuki nowoczesnej i współczesnej. Od 2013 do 2015 roku prowadziła w muzeach ćwiczenia 
z historii sztuki nowoczesnej dla studentów École du Louvre. Pracowała również w Monnaie 
de Paris przy wystawach Marcel Broodthaers i Take Me (I’m Yours). Jest ekspertką ds. sztuk 
wizualnych w Instytucie Polskim w Paryżu oraz niezależną kuratorką.

Dr hab. Aleksander Wójtowicz – historyk literatury, edytor, adiunkt w Za-
kładzie Literatury XX i XXI Wieku Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Marii Curie- 
-Skłodowskiej. Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangardowych, współczesną sztuką 
eksperymentalną oraz edytorstwem literatury XX wieku. Autor książek Cogito i „sejsmograf pod-
świadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (2010) oraz Nowa Sztuka. Początki (i końce) (2017); 
współredaktor monografii, edycji krytycznych i popularnych. Publikował m.in. w „Pamiętniku 
Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kwartalniku Filmowym”.
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Książka prezentuje – z wielu punktów 

widzenia – interesujący, a wciąż nie 
dość opisany splot idei awangardowych 

(przed- i powojennych) oraz działań 
w przestrzeni miasta. […] 

 
Siódmy tom „Almanachu 

Antropologicznego. Communicare” 
to książka bardzo ciekawa poznawczo 

dla literaturoznawców, historyków 
sztuki, kulturoznawców, socjologów. 
Publikacja może znaleźć odbiorców 

nie tylko w kręgach akademickich 
i artystycznych, ale również pośród 

niespecjalistów zainteresowanych 
przemianami przestrzeni publicznej […].
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