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WSTĘP 

 

 

Choroba podlega ocenie. Zdefiniowanie pojęcia choroby wymaga postawienia granicy 

pomiędzy tym, co uznawane za właściwe i tym, co postrzegane jako niekorzystne. By 

oddzielić stan chorobowy od niechorobowego, należy odnieść dane zjawisko do ustalonej 

normy, a zatem dokonać wartościującego osądu. Choć w dyskursie filozofii medycyny 

istnieje wiele ujęć osłabiających tę ewaluacyjną perspektywę, to kategoria 

normatywności pozostaje ich nieusuwalnym punktem odniesienia1. Pojęcie choroby 

kształtuje się jednak nie tylko w ścisłej relacji do norm z zakresu medycyny. Jest ono 

także uwikłane w inne układy normatywne, zarówno te skodyfikowane, formułowane na 

przykład przez ustawodawstwo, jak i nieformalne: podzielane w ramach społeczeństwa 

konwencje i reguły, utrwalone w świadomości jednostek.  

Swoją rozprawę doktorską koncentruję na HIV i AIDS, na które obowiązujące w 

różnych obszarach układy norm nałożyły się w sposób szczególny, dotykając między 

innymi takich kwestii, jak orientacja psychoseksualna, płeć, rasa czy pozycja społeczna. 

Od początków pandemii kategoria normatywności wpływała także na społeczne i 

medialne reprezentacje wirusa i choroby – oscylowały one bowiem wokół standardów 

akceptowanego zachowania i oczekiwanych postaw2. Ukształtowane w ten sposób 

modele przedstawiania zarówno choroby, jak i dotkniętych nią osób sankcjonowały 

kategoryzujące i oceniające przeświadczenia, pogłębiając zjawisko stygmatyzacji. 

Rodzajami platform umożliwiających stworzenie alternatywnych narracji i reprezentacji 

stały się: twórczość artystyczna i wystawiennictwo3.  

Dokonując pewnego uogólnienia, wśród artystycznych i wystawienniczych 

perspektyw przyjmowanych wobec HIV i AIDS można wskazać między innymi te 

 
1 Zob. Maria Cristina Amoretti, Wherein is the concept of disease normative? From weak normativity to value-
conscious naturalism, „Medicine, Health Care and Philosophy” 2022, 25(1), s. 47–60. 
2 Zob. Douglas Crimp, Portraits of people with AIDS, w: Cultural Studies, ed. Lawrence Grossberg, Cary 
Nelson, Paula A. Treichler, New York–London 1992, s. 117–131. 
3 Zob. Paweł Leszkowicz, Wczesne wystawy AIDS a etyka kuratorska, w: Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, 
RAK, red. Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński, Poznań 2021. 
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skoncentrowane na indywidualnym doświadczeniu i podmiotowości, upatrujące w sztuce 

możliwości konstytuowania się wspólnot, dostrzegające w niej potencjał edukacyjny i 

aktywistyczny czy też miejsce do rozwinięcia krytycznej wypowiedzi. Wspólnym 

rdzeniem tych różnorodnych, choć często się przenikających postaw jest zaangażowanie 

w zastaną rzeczywistość społeczną. Zorientowanie tych praktyk można określić jako 

socjologiczne: związane z tożsamością, relacjami społecznymi i procesami społecznej 

oceny. Konstruowana w ich ramach wizualność – alternatywna wobec przedstawień 

dominujących w debacie publicznej – otwiera pole do analizy sposobów ukazywania 

osób seropozytywnych. Poszerza problematykę choroby o lokalne, społeczne, polityczne 

i ekonomiczne uwikłania i uwarunkowania, w różnych obszarach i na różnych 

poziomach, między innymi: administracji, polityki, społeczeństwa czy opieki medycznej. 

Uwzględnienie wymienionych powyżej kwestii podczas analizy działań z pola sztuki 

dotyczącej HIV i AIDS trudno rozpatrywać jako suwerenną decyzję metodologiczną: 

kontekst zdaje się do nich przynależeć.  

W rozprawie doktorskiej skupiam się na artystycznych i wystawienniczych 

praktykach wokół HIV i AIDS podejmowanych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 

XX w. Poddając je analizie, przyglądam się sposobom problematyzowania przez nie 

normatywności, kształtującej się wraz z nowym politycznym ładem. Biorę bowiem pod 

uwagę czasowe nałożenie się epidemii na procesy transformacji ustrojowej, co można 

uznać za specyfikę krajów byłego bloku wschodniego, w tym Polski. Warto przy tym 

podkreślić, że moim celem nie jest uspójnienie sytuacji krajów tego regionu: w każdym 

z nich nałożenie to miało zupełnie inny charakter. Przeciwnie, koncentruję się na 

konkretnej lokalności: Polsce.  

Rozwój epidemii w Polsce zbiegł się ze zmianami politycznymi z końca lat 

osiemdziesiątych i przemianami systemowymi z początku lat dziewięćdziesiątych. 

Towarzyszące transformacji przeobrażenia w sferze gospodarczej – wprowadzenie 

mechanizmów rynkowych, przemiany w strukturze własnościowej, ograniczenie 

regulacyjnej roli państwa na rzecz wolnego rynku, przesunięcie polityki socjalnej na 

dalszy plan – wywarły istotny wpływ na strukturę społeczną. Mam tu na myśli nie tylko 

skutki ekonomiczne, ale także te związane z systemem normatywnym. Niejako 

równolegle stopniowym przeobrażeniom ulegały bowiem wzorce oczekiwanych 

zachowań – za naciskiem na jednostkową odpowiedzialność ekonomiczną oraz dążeniem 

do osiągnięcia zawodowego i finansowego sukcesu stała zasada indywidualizmu 
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wywiedziona z myśli neoliberalnej. Tego rodzaju optykę przykładano także do 

doświadczenia choroby, w tym do infekcji HIV oraz AIDS, które funkcjonowały w 

debacie publicznej jako efekt niewłaściwych wyborów życiowych. Dopatrywano się w 

nich formy kary za nieprzestrzeganie reguł: sankcji nie tylko społecznej, ale także 

moralnej, zakorzenionej w doktrynie Kościoła katolickiego. Jak pisze Kasia Malinowska-

Sempruch: „chorobę przewlekłą zaczęto definiować jako wynik osobistej porażki 

moralnej”4. Równocześnie, w kontekście tak ważnych dla transformacji norm: 

aktywności, nadążania, zaradności i zdolności do przystosowania się do szybkiego tempa 

przemian, osoby seropozytywne stawały się obiektem stygmatyzacji; sytuowano je w 

obszarze społecznego marginesu i postrzegano jako raczej korzystające z cudzego 

kapitału niż go akumulujące.  

Działaniom artystycznym i wystawienniczym wokół HIV i AIDS, które analizuję 

w swojej pracy, przyglądam się przez pryzmat normatywności, starając się uchwycić i 

przebadać ich emancypacyjną wobec norm potencjalność. Rozpatruję je jako praktyki 

emancypacyjne, korzystając przy tym z rozważań Michela de Certeau. Choć pojęcie to 

wyjaśnię szerzej w dalszej części rozprawy, warto w tym miejscu pokrótce nakreślić, jak 

je rozumiem. Praktyki emancypacyjne definiuję jako wielorakie działania, które raczej 

naruszają określone układy lub struktury, niż je konsekwentnie zmieniają, przy czym 

zachodzą wewnątrz nich, w miarę dostępnych możliwości5. Świadomie nie sięgam po 

termin emancypacji – a piszę o praktykach emancypacyjnych czy emancypacyjnym 

potencjale praktyk – ponieważ zakłada on uwolnienie się od zależności, systematyczne 

dążenie do osiągnięcia celu, diametralną zmianę rzeczywistości, a więc jest kategorią 

nacechowaną progresywistycznie. Sądzę, że pojęcie praktyk emancypacyjnych pozwala 

przenieść uwagę z aktu wyzwolenia na akt kreowania możliwości6. Stwarza warunki do 

uchwycenia różnorodności działań podejmowanych w polu sztuki, którego struktura – w 

odróżnieniu na przykład od projektów stricte politycznych – nie jest tak silnie 

scentralizowana. Położenie nacisku na sposoby działania podmiotów umożliwia zarówno 

ujawnienie zróżnicowania ich pozycji, jak i zaakcentowanie ich sprawczości. Spojrzenie, 

które ogniskuje się na relacji użytkowników do systemów, na taktycznych sposobach 

 
4 Kasia Malinowska-Sempruch, HIV among Drug Users in Poland: The Paradoxes of an Epidemic, rozprawa 
doktorska, Columbia University 2014, s. 27, 
https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8TF06H5 (14.05.2022). 
5 Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2008, s. 
XXXV–XLVII. 
6 Zob. Ernesto Laclau, Emancypacje, tłum. Leszek Koczanowicz i in., Wrocław 2004, s. 29. 
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rozszczelniania represyjnych struktur od wewnątrz, daje możliwość dokładniejszej 

analizy artystycznych i wystawienniczych wypowiedzi o HIV i AIDS rozwijanych w 

ramach i wobec normatywnego systemu formującego się wraz z procesami 

transformacyjnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

ROZDZIAŁ I 

Zakres pracy 

 

 

 

Badania twórczości dotyczącej problematyki HIV i AIDS ogniskują się głównie wokół 

Stanów Zjednoczonych7, z uwagi na skalę tamtejszej epidemii8. Widoczne jest to także 

w opracowaniach związanego z tymi zagadnieniami wystawiennictwa9. Skoncentrowanie 

na wydarzeniach amerykańskich wynika również w dużej mierze ze skali wpływu, jaki 

na sztukę współczesną i na sposoby jej ramowania, w tym na jej społeczno-polityczne 

ukontekstowienie, wywarły działania kuratorskie i artystyczne związane z HIV i AIDS, 

podejmowane w Stanach Zjednoczonych. Perspektywę tę rozszerzają realizowane w 

ostatnich latach – choć nie tak liczne – artystyczne, aktywistyczne i naukowe 

przedsięwzięcia. Warto wspomnieć tu o Europejskim Archiwum HIV/AIDS10, 

gromadzącym materiały z zakresu historii mówionej, którym towarzyszy między innymi 

repozytorium dzieł sztuki. Próbę geograficznej reorientacji podjęto też w ramach 

 
7 Przytoczenie wyczerpującej listy monografii dotyczących twórczości i działań poszczególnych 
amerykańskich artystów, artystek i kolektywów wykracza poza zakres tej pracy. Ograniczę się do 
przywołania publikacji przeglądowych: Jan Zita Grover, Lynette Molnar, AIDS: The Artists' Response, 
Columbus 1989; Robert Atkins, Thomas W. Sokolowski, From Media to Metaphor: Art About AIDS, New York 
1991; Tommaso Speretta, REBELS REBEL: AIDS, Art and Activism in New York, 1979–1989, Ghent 2014; Art 
AIDS America, eds. Jonathan David Katz, Rock Hushka i in., Washington 2015; Avram Finkelstein, After 
Silence: A History of AIDS through Its Images, Oakland 2018; United by AIDS: An Anthology on Art in Response to 
HIV/AIDS, eds. Raphael Gygax, Heike Munder, Zurich 2020. 
8 Zgodnie z danymi opublikowanymi przez amerykańską agencję rządową Centers for Disease Control 
and Prevention, do końca 2020 roku HIV zdiagnozowano u 1 070 604 osób ze Stanów Zjednoczonych i 
terytoriów zależnych (Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Portoryko, Palau i Wyspy Dziewicze 
Stanów Zjednoczonych); https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html (1.09.2022). 
9 Zob. m.in. Douglas Dreishpoon, Art's Revenge in the Time of AIDS, „Art Journal” 1995, 54(4), s. 87–91; 
Jennifer Bonnell, Roger I. Simon, ‘Difficult’ exhibitions and intimate encounters, „Museum and Society” 2007, 
5(2), s. 65–85; Sur Rodney, Activism, AIDS, Art, and the Institution, w: Art AIDS…, dz. cyt., s. 74–81; Sophie 
Junge, Art about AIDS: Nan Goldin's Exhibition Witnesses: Against Our Vanishing, Berlin–Boston 2016. 
10 Inicjatywa wywodzi się ze współpracy Grupy Roboczej „Historia AIDS do Muzeów” („Arbeitskreis AIDS-
Geschichte ins Museum”, AKAIM) z badaczkami i badaczami zaangażowanymi w dwa projekty naukowe: 
„Aktywizm, obywatelstwo, zdrowie: rozwikływanie historii europejskich polityk HIV/AIDS” (EUROPACH) oraz 
„’Don’t criminalize passion!’ The AIDS crisis and political mobilization in the 1980s and early 1990s in 
Germany”. 
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czterdziestego drugiego wydania czasopisma „OnCurating” z 2019 roku, omawiającego 

praktyki kuratorskie dotyczące HIV i AIDS spoza Stanów Zjednoczonych11. Wśród 

rozszerzających tę optykę artystyczno-aktywistycznych platform, oferujących miejsce do 

wypowiedzi o HIV i AIDS formułowanej nie tylko poza amerykańskim, ale także 

zachodnioeuropejskim kontekstem, można wyróżnić między innymi tę prowadzoną przez 

organizację Visual AIDS12. Aktywności w polu sztuki o innych uwarunkowaniach 

geopolitycznych są jednak w dyskursie wciąż mało widoczne i często marginalizowane.  

W rozprawie doktorskiej skupiam się na jednym z nieprzebadanych dotąd 

obszarów: Polsce. Rekonstruuję i analizuję wystawy sztuki dotyczącej HIV i AIDS 

organizowane na jej terenie w latach dziewięćdziesiątych. Przyjmując perspektywę 

wykraczającą poza tę amerykańską i przyglądając się innej lokalności, w której takie 

działania artystyczne również podejmowano, staram się poszerzyć pole geograficzne 

badań nad twórczością związaną z HIV i AIDS i wyjść poza ujęcie przeważające w 

dyskursie sztuki współczesnej. Organizowane w Polsce ekspozycje, jak i praktyki 

kuratorskie włączające tego rodzaju sztukę w zakres swych zainteresowań nie zostały do 

tej pory gruntownie rozpoznane, nie opublikowano też żadnej omawiającej je monografii. 

Istnieją przykłady opracowań, w których ta problematyka się pojawiała, jednak stanowiła 

ona część szerzej zakrojonych badań. Mam tu na myśli pionierskie publikacje autorstwa 

Pawła Leszkowicza, poświęcone polskiej sztuce nieheteronormatywnej13. Próbę 

rekonstrukcji związanych z HIV i AIDS artystycznych i wystawienniczych działań 

podjęto również podczas dwóch zorganizowanych w ostatnich latach ekspozycji: 

HIVstorie: Żywe polityki14 w ramach wspomnianego projektu EUROPACH oraz 

Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK15.  

Koncentruję swoje rozważania na latach dziewięćdziesiątych XX w. z kilku 

względów. Przede wszystkim wynika to z chronologii artystycznych i wystawienniczych 

działań wokół HIV i AIDS w Polsce: problematykę tę w polu sztuki i kuratorstwa zaczęto 

 
11 WHAT YOU DON’T KNOW ABOUT AIDS COULD FILL A MUSEUM. Curatorial ethics and the ongoing epidemic in the 21st 
Century, ed. Theodore (ted) Kerr, „OnCurating” 2019, nr 42. 
12 Zob. www.visualaids.org (14.06.2022). 
13 Zob. Paweł Leszkowicz, Tomek Kitliński, Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w 
Polsce, Kraków 2005; Paweł Leszkowicz, Art pride. Polska sztuka gejowska, Warszawa 2010. 
14 Zespół kuratorski: Zülfukar Çetin, Agata Dziuban, Friederike Faust, Emily Jay Nicholls, Noora Oertel, 
Todd Sekuler, Justyna Struzik, Alper Turan, Biennale Warszawa, 31.01–1.03.2020. Wystawę po raz 
pierwszy zaprezentowano w Schwules Museum w Berlinie jesienią 2019 roku. 
15 Grupa badawcza: Luiza Kempińska, Paweł Leszkowicz, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński, Galeria 
Miejska Arsenał w Poznaniu, 8.11.2019–12.01.2020. 
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podejmować wraz z początkiem tej dekady. Choć z perspektywy epidemiologicznej16 

pierwsze zakażenie HIV w Polsce zanotowano w 1985 roku, a pierwszy przypadek AIDS 

zdiagnozowano rok później17, to zagadnienia te najsilniej zaznaczyły swą obecność w 

dyskursie publicznym właśnie w latach dziewięćdziesiątych, do czego przyczynił się nie 

tylko wzrost liczby diagnoz, ale także zmiany polityczne i ekonomiczne, w tym kryzys w 

obszarze opieki medycznej i przemiana charakteru mediów. Konstruowany w tym czasie 

dyskurs o HIV i AIDS, a także wizualne reprezentacje choroby i dotkniętych nią osób, 

doprowadziły do rozwinięcia się równoległej „epidemii” w sferze społecznej: epidemii 

strachu i stygmatyzacji, niejako inspirującej twórczość artystyczną do krytycznej 

odpowiedzi. Takie określenie przedziału czasowego jest podyktowane również przez 

kategorię nowej normatywności, wyłaniającej się wraz z procesami transformacyjnymi.   

Przyjęta przeze mnie optyka pozwoli uzupełnić wiedzę z zakresu współczesnej 

sztuki polskiej dotyczącej lat dziewięćdziesiątych XX w. i czasu transformacji o obszar 

dotychczas pomijany: HIV i AIDS. Podejście to wydaje się również zbieżne ze specyfiką 

samej epidemii, ponieważ sposób jej rozwoju jest ściśle związany z lokalnym 

kontekstem: działaniami podejmowanymi w polu politycznym, stosowanymi 

rozwiązaniami systemowymi, a także sytuacją w polu społecznym i ekonomicznym. 

Wpisuje się ono w sposoby definiowania pandemii proponowane przez Douglasa Crimpa 

– autora jednej z istotniejszych publikacji dotyczących jej polityczno-społecznego i 

kulturowego wymiaru – który określał ją jako złożoną ze współzależnych, a 

równocześnie odmiennych epidemii, „związanych z konkretnym czasem i miejscem”18. 

Kierując się tym wskazaniem, w rozdziale drugim, niejako otwierającym moje 

rozważania, podejmuję próbę nakreślenia społeczno-politycznego kontekstu epidemii w 

Polsce. 

Głównym przedmiotem analizy w tej pracy jest wystawa Ja i AIDS, 

zorganizowana w 1996 roku przez osoby związane z pracownią prowadzoną przez 

 
16 Nie odnoszę się tu do słownikowej definicji epidemii [„duża liczba zachorowań na określoną chorobę 
wśród ludności danego terenu”, zob. Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl/slowniki/epidemia 
(1.09.2022)], ale do tej sformułowanej w ramach ustawy („wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub 
zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo 
wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”, zob. Dz.U. 2021 poz. 2069 
rozdz. 1 art. 2 pkt 9). 
17 Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz, AIDS. Epidemiologia, Patogeneza, Klinika, Leczenie, Zapobieganie, 
Poradnictwo, Wrocław 1993, s. 144. 
18 Douglas Crimp, Melancholia and Moralism: Essays on AIDS and Queer Politics, Cambridge [USA, 
Massachusetts] 2002, s. 256. 
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Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W szerszym, metodologicznym ujęciu, wszelkie praktyki artystyczne i wystawiennicze 

stanowią dla mnie przykład narracji, prowadzonej przez różne podmioty i ujawniającej 

się poprzez różne aktywności. Przyjmowaną w analizach wystaw perspektywę, czerpiącą 

z pojęć narratologicznych wypracowanych przez Mieke Bal, opisuję w rozdziale 

następującym po części przybliżającej sytuację społeczno-polityczną, gdzie staram się 

również wykazać mnogość postaw i działań w polu HIV i AIDS. Zgodnie z taką optyką 

w rozdziale czwartym przywołuję inne, wcześniejsze ekspozycje sztuki dotyczącej HIV 

i AIDS zorganizowane w Polsce. W kolejnej części pracy nakreślam tło akademickie, 

charakteryzując profil prowadzonej przez Kowalskiego pracowni. Rozpatruję istotne w 

kontekście wystawy Ja i AIDS aspekty jego praktyki pedagogicznej i metod kształcenia. 

Przyglądam się również studenckiej platformie wypowiedzi: zinowi „Czereja”, 

redagowanemu przez członków i członkinie Kowalni. Wydawnictwo to postrzegam jako 

alternatywny kanał komunikacji, jako inne medium, w którym rozwijała się narracja 

omawianej wystawy. Dalej, w rozdziale piątym, interpretuję napisany przez Artura 

Żmijewskiego i towarzyszący ekspozycji Ja i AIDS tekst kuratorski.  

Wystawę otwarto w styczniu 1996 roku w holu warszawskiego kina Stolica – 

miejscu funkcjonowania Galerii Czereja, do której powstania również przyczynił się 

Żmijewski. Po nagłym zamknięciu pokazu – na polecenie dyrekcji kina – jego kolejne 

odsłony prezentowano w innych lokalizacjach: w Galerii a.r.t. w Płocku, w przestrzeniach 

wieży ciśnień w Bydgoszczy oraz w dawnej Łaźni Miejskiej w Gdańsku. Rekonstrukcję 

najpełniej udokumentowanej, bydgoskiej odsłony, przeprowadzam w rozdziale szóstym. 

W dalszych fragmentach rozprawy analizę rozszerzam o interpretacje wybranych prac, 

prowadzone w ścisłym związku z kontekstem społeczno-politycznym. Odpowiadają one 

najczęściej poruszanym zagadnieniom w polskim dyskursie o HIV i AIDS z lat 

dziewięćdziesiątych, takim jak: przemiany postaw społecznych, używanie substancji w 

iniekcjach, relacje homoseksualne między mężczyznami, praca seksualna czy stan opieki 

medycznej, które omówię szerzej w kolejnym rozdziale.    

Swoje rozważania koncentruję na ekspozycji Ja i AIDS celowo. Decyzję tę 

warunkuje kilka powodów. Była to pierwsza zorganizowana w Polsce wystawa zbiorowa 

dotycząca tej problematyki. Jej funkcjonowanie w dyskursie współczesnej sztuki polskiej 

sprowadza się raczej do krótkich informacji – nie przeprowadzono jej dogłębnej analizy, 

zarówno z perspektywy kuratorskiej, jak i tej kontekstualnej, związanej z praktykami w 
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obszarze HIV i AIDS. Choć włączana jest zazwyczaj w ramy sztuki krytycznej, to do tej 

pory nie powstało opracowanie, które szczegółowo analizowałoby jej związki z ówczesną 

sytuacją społeczno-polityczną. Autorzy i autorki skupiają swoją uwagę głównie na 

zagadnieniu cenzury, w związku z przedwczesnym zamknięciem pierwszej odsłony 

ekspozycji, do czego jeszcze powrócę w rozdziale szóstym. Jako przedsięwzięcie 

zbiorowe, angażujące szereg artystów i artystek, a przy tym ściśle związane z polem 

społecznym i politycznym, wystawa ta ujawniała stosunek różnych podmiotów do AIDS, 

co znalazło odzwierciedlenie nie tylko w samym tytule, ale również w założeniach 

kuratorskich. Charakterystyka tych przekonań i refleksja nad nimi wydaje się istotna dla 

znacznie szerszego obszaru: namysłu nad systemem norm warunkujących społeczne 

postawy w latach dziewięćdziesiątych XX w. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, 

że pokaz zorganizowano w 1996 roku. To czas wprowadzania, jak wówczas ją określano, 

wysokoaktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART)19. W kolejnych latach specyfika 

epidemii ulegała stopniowym przemianom: choroba ze śmiertelnej, w związku z dalszymi 

modyfikacjami wprowadzanymi w ramach terapii, stawała się kondycją przewlekłą20. 

Problematyka HIV i AIDS w polskim dyskursie publicznym była poruszana coraz 

rzadziej21, a podobną prawidłowość można zauważyć także w polu praktyk 

wystawienniczych. 

Rozważając wystawę Ja i AIDS, zwracam uwagę zwłaszcza na kategorię 

transformacji. Postrzegam ją jako proces rozciągnięty w czasie, nie sprowadzając jej 

jedynie do daty granicznej: 1989 roku22. Zawężona do momentu przełomu perspektywa 

nie uwzględnia wcześniejszych wydarzeń, które wytworzyły podłoże dla przemian. 

Równocześnie zakłada istnienie jasno określonego początku oraz celu: przeobrażenia 

systemu, co zwłaszcza ze współczesnej perspektywy wydaje się raczej narzuconym 

konstruktem niż odbiciem realnej sytuacji. Nieadekwatność tego terminu do opisu 

sytuacji krajów byłego bloku wschodniego wynika z jego naśladowniczej proweniencji: 

po raz pierwszy w dyskursie politologicznym użyto jej do opisu doświadczeń 

politycznych w Ameryce Łacińskiej, a więc przemian od dyktatur wojskowych do 

 
19 Szerzej omówię ten schemat leczenia w rozdziale drugim.  
20 Obecnie w terapii rekomendowane jest stosowanie inhibitorów integrazy (INSTIs), które cechuje wysoka 
bariera genetyczna. Wywołują one też mniej działań niepożądanych. 
21 Sylwia Breczko, Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną, Kraków 2013, s. 
144. 
22 Zob. Magda Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa 2016, s. 15–
23. 
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ustrojów demokratycznych, a także przekształceń w krajach Europy Południowej23. Jak 

zaznacza Boris Buden, za zastosowaniem tego pojęcia skrywała się potrzeba czerpania z 

historycznych doświadczeń, używano go zatem ex post24. Nacisku nie kładziono bowiem 

na proces, lecz na sam efekt, którym w krajach postkomunistycznych miała być 

„urzeczywistniona wolność w systemie demokracji liberalnej”25. Twierdzenie to można 

uznać za swego rodzaju wyjaśnienie powodów funkcjonowania w debacie publicznej i 

dyskursie politycznym takich konstruktów jak: zapóźnienie, potrzeba naprawy czy 

nadążanie za Zachodem.  

Bezpośrednie przełożenie tak definiowanej kategorii transformacji, pochodzącej 

z innego kontekstu społeczno-politycznego, a przy tym jednoznacznie pozytywne 

wartościowanie elementów zachodniej myśli liberalnej, niosą za sobą pewne skutki. 

Jednym z nich jest przeoczenie specyfik(i) regionu byłego bloku wschodniego. Kolejnym 

– i szczególnie istotnym w kontekście problematyki poruszanej w tej rozprawie – jest 

uwikłanie transformacji w formowanie się modeli normatywnych. Pożądanymi 

wartościami stały się te wiązane z zachodnim kapitalizmem. Wytworzono, jak dowodzi 

Magda Szcześniak, pewną wizję „normalności”, kształtowaną zgodnie z wyobrażeniem 

zachodniej nowoczesności; opartą o praktyki konsumpcji, czerpiącą z idei 

indywidualizmu, przedsiębiorczości i wydajności26. Efektem owej wizji jest wspomniane 

we Wstępie tej pracy różnicowanie: określanie tego, co „normalne” i oczekiwane, przy 

stałym odniesieniu do wzorca. Mówiąc o transformacji, mam zatem na myśli proces 

zachodzący na wielu płaszczyznach, obejmujący nie tylko system polityczny i ekonomię, 

ale także społeczeństwo w jego rozmaitych wymiarach, w tym kulturowym i 

tożsamościowym. Te ostatnie rozpatruję jako formowane przez takie paradygmatyczne 

wyznaczniki, jak akumulacja kapitału, produkcja, praca, dziedziczenie czy długie okresy 

stabilności, zapewniające i podtrzymujące poczucie ciągłości, społecznego szacunku, 

planowania i kontroli27. Wyróżniki te składają się na siatki społecznych norm, które 

warunkują sposoby funkcjonowania podmiotów, prowadząc do wykluczenia i 

stygmatyzacji tych, którzy ich nie wypełniają.  

 
23 Zob. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Zastosowanie teorii transformacji w wyjaśnieniu przemian ustrojowych w 
państwach poradzieckich, „Studia Politologiczne” 2009, 14, s. 106–121. 
24 Boris Buden, Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, tłum. Michał Sutowski, Warszawa 2012, s. 34; za: 
Magda Szcześniak, dz. cyt., s. 16–17. 
25 Tamże, s. 36. 
26 Magda Szcześniak, dz. cyt., s. 23. 
27 Zob. Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Durham–London 2006. 
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Jak nadmieniałam, wystawy dotyczące HIV i AIDS postrzegam w tej rozprawie 

w perspektywie praktyk emancypacyjnych. Za Michelem de Certeau praktyki rozumiem 

jako czynności podejmowane przez podmioty w ramach dominującego systemu – w 

przypadku poruszanej w tej pracy problematyki można tu wskazać na system 

normatywny – które polegają na używaniu, wykorzystywaniu tego systemu i 

dokonywaniu w jego obrębie niewielkich przekształceń, rozszczelnień28. Ujęcie to nie 

zakłada obalenia obowiązującego porządku poprzez jego odrzucenie czy zanegowanie, 

ale jego osłabianie przez takie sposoby działania, które są wobec tego porządku obce. Jest 

to rodzaj takiego użytku czynionego z systemu, który podkopuje władzę i który się jej 

wymyka. Praktyki umożliwiają, za de Certeau, „do tekstu stanowiącego prawo przemycić 

tysiące własnych zmian”29. Są odpowiedzią na procedury tworzące porządek społeczno-

polityczny. Jednocześnie – praktyki nie są podejmowane w ramach przemyślanego planu, 

a stanowią raczej rodzaj „skrzętnej aktywności”, „majstrowania”, niezliczonych i 

rozproszonych przekształceń prawa30. Są zatem nieustabilizowane, niespójne.  

Poprzez analizę założeń kuratorskich, interpretację prezentowanych na pokazach 

prac i towarzyszącego im dyskursu, chciałabym zapytać o emancypacyjny – w kontekście 

wyłaniających się wraz z procesami transformacji nowych modeli normatywnych – 

wymiar tych działań. Sięgam przy tym do perspektywy politycznej, jaką oferuje sztuka 

dotycząca HIV i AIDS. Mówiąc o polityczności, nie mam na myśli polityki w wymiarze 

frakcyjnym, ale ukazywanie poprzez twórczość zagadnień społecznych, wprowadzanie 

do dyskursu o sztuce problematyki pomijanej, oferowanie innej niż dominująca 

perspektywy, namysł nad utartymi sposobami rozumienia czy zajmowanie pozycji i jej 

dekonstruowanie31. Sproblematyzowana wokół choroby twórczość odnosi się bowiem 

nie tylko do stanu zdrowotnego jednostki. Aktywuje także inne konteksty: polityczny, 

biomedyczny, etyczny, ekonomiczny czy społeczny. Natomiast wystawa, którą 

rozumiem jako wielogłosową narrację, jest niejako zaprojektowana „do usłyszenia”, co 

nadaje jej sprawczego wymiaru. Temu potencjalnemu rezonowaniu przyglądam się w 

rozprawie. Celowo korzystam z pojęcia wielogłosowości, mimo tego, że jest ono bliskie 

kapitalistycznej logice nadmiaru. Nie staram się jednak mnożyć dyskursów, tylko 

 
28 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 30–46. 
29 Tamże, s. XLV. 
30 Tamże, s. XXXVII. 
31 Podążam tu za rozważaniami Michała Kuziaka: Czy polska humanistyka jest polityczna? Rekonesans, w: 
Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. Przemysław Czapliński, Ryszard Nycz i 
in., Warszawa 2017, s. 542–559. 
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ujawnić wielość przyjmowanych perspektyw i rozwijanych narracji. Należy przy tym 

zauważyć, że zagadnienie możliwej emancypacyjności praktyk artystycznych i 

wystawienniczych32, a zwłaszcza aktywistycznych33, związanych z HIV i AIDS było już 

wcześniej w literaturze – i w samych projektach kuratorskich34 – podejmowane: 

koncentrowano się jednak głównie na kategorii afektu i jej produktywności w kontekście 

społecznej zmiany oraz nad jej politycznymi i etycznymi konsekwencjami.  

Warto przy tym ponownie podkreślić, że używam pojęcia praktyk 

emancypacyjnych nie w odniesieniu do procesu w ujęciu teleologicznym, 

determinowanym przez cel, zakładającym przemianę od stadium początkowego do 

końcowego efektu – emancypacji, ponieważ takie rozumienie może prowadzić do 

uproszczeń, lecz jako kategorię dającą różnorodne możliwości realizacji podmiotów; jako 

mikroczynności, nie zaś zorganizowany ruch o ustalonym programie postępowania. 

Relacji pomiędzy praktykami emancypacyjnymi w polu sztuki i systemem normatywnym 

nie postrzegam jako binarnej, stabilnej opozycji: nie uważam praktyk za metodę twardego 

oporu wobec narzuconego porządku, lecz za sposób wykorzystywania przydarzających 

się wewnątrz niego możliwości i okazji. W takim ujęciu sztuka rozpoznająca węzłowe 

dla pola społecznego zagadnienia jest formą wypowiedzi, choć niekoniecznie rości sobie 

prawo do bycia skutecznym rozwiązaniem. Jest raczej częścią rzeczywistości, niż jej 

dodatkowym elementem, a będąc w nią uwikłana, nie oferuje widoku z góry, który 

umożliwiałby sformułowanie ostatecznego wyjaśnienia czy odpowiedzi. Biorąc pod 

uwagę kategorię zmiany, przyjęty przeze mnie sposób rozumienia wymiaru 

emancypacyjnego pozostaje w związku z teorią krytyczną, zwłaszcza z powojenną teorią 

emancypacji rozwijaną przez tak zwaną szkołę frankfurcką35. Założenie o możliwości 

całkowitego wyzwolenia i zniesienia dominacji, wywiedzione z myśli marksowskiej36, 

uległo w ramach szkoły frankfurckiej w okresie powojennym przeformułowaniu: 

potencjał emancypacyjny dostrzegano już nie w utopijnym – jak się okazało – projekcie 

radykalnego zerwania z obowiązującym porządkiem społecznym, lecz w procesach 

 
32 Zob. Jennifer Bonnell, Roger I. Simon, ‘Difficult’…, dz. cyt.  
33 Deborah B. Gould, Moving Politics. Emotion and ACT UP’s Fight against AIDS, Chicago–London 2009; 
Jennifer Doyle, Hold It Against Me: Difficulty and Emotion in Contemporary Art, Durham–London 2013. 
34 W kontekście Stanów Zjednoczonych zob. Paweł Leszkowicz, Wczesne…, dz. cyt. 
35 Wśród przedstawicieli tzw. szkoły frankfurckiej można wymienić między innymi Maxa Horkheimera, 
Theodora Adorno i Herberta Marcusego.  
36 Zob. Andreas Gottardis, Reason and Utopia. Reconsidering the Concept of Emancipation in Critical Theory, 
Stockholm 2014, s. 18. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
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ujawniania represyjnego charakteru norm organizujących ów porządek37. Natomiast 

celem działań demistyfikacyjnych miało być „otwarcie możliwości alternatywnych 

sposobów życia”38.  

Taka charakterystyka działań o potencjale emancypacyjnym wydaje się bliska 

koncepcji krytyczności formułowanej w dyskursie o polskiej sztuce krytycznej lat 

dziewięćdziesiątych – mam tu na myśli zwłaszcza rozważania, w których za wyróżniające 

cechy twórczości tego nurtu uznaje się ujawnianie regulujących społeczne zachowania 

konstruktów oraz kierowanie uwagi na doświadczenia wykluczanych podmiotów39. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że podejmujący analizę tej problematyki (w kontekście 

lat dziewięćdziesiątych) badacze i badaczki – między innymi Izabela Kowalczyk, 

Ryszard W. Kluszczyński i Piotr Piotrowski – wyprowadzając swoje rozważania w dużej 

mierze z pism Michela Foucaulta i odwołując się do tekstów Hala Fostera40, 

koncentrowali się głównie na kategorii władzy41. Choć pojęcie praktyk 

emancypacyjnych, którym kieruję się w swojej rozprawie, jest z władzą nierozerwalnie 

związane, to daje możliwość położenia większego nacisku na sposoby działania 

podmiotów w ramach i wewnątrz systemów42 – w tym przypadku systemu 

 
37 Tamże, s. 80. 
38 Tamże. 
39 Zob. Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002, s. 16–24; Wiktoria 
Kozioł, Polska sztuka krytyczna na tle transformacji po 1989 roku, rozprawa doktorska, Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Historyczny, Kraków 2019, s. 60, 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/284067/koziol_polska_sztuka_krytyczna_na_tle_transfor
macji_2019.pdf (21.06.2022). Wiktoria Kozioł dokonuje w swej rozprawie analizy związków teorii krytycznej 
ze sztuką krytyczną. Relacje te wyczerpująco zrekonstruował w 2005 roku Jacek Zydorowicz. Por. Jacek 
Zydorowicz, Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 
2005, s. 53–64. 
40 Mam tu na myśli zwłaszcza rozwijający koncepcję „postmodernizmu oporu” tekst For a Concept of the 
Political in Contemporary Art, przetłumaczony na język polski przez Ewę Mikinę i opublikowany w 
„Magazynie Sztuki”. Zob. Hal Foster, O idei sztuki politycznej, tłum. Ewa Mikina, „Magazyn Sztuki” 1994, 4, s. 
124–133; tenże, For a Concept of the Political in Contemporary Art, w: Recodings. Art, Spectacle, Cultural 
Politics, ed. tenże, Seattle 1987, s. 139–156. 
41 Zob. m.in.: Izabela Kowalczyk, dz. cyt.; taż, Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Poznań 2002, s. 7–18; 
taż, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Warszawa 2010, s. 137; 
Ryszard W. Kluszczyński, Pierwsza dekada wolności. Uwagi na temat sztuki polskiej lat 90., w: Sztuka lat 90., 
red. H. Gajewska, Orońsko 2003, s. 44; tenże, Artyści pod pręgierz, krytycy sztuki do kliniki psychiatrycznej, 
czyli najnowsze dyskusje wokół sztuki krytycznej w Polsce, „EXIT. Nowa Sztuka w Polsce” 1999, nr 4 (40), s. 
2074–2081; Piotr Piotrowski, Poza starą i nową wiarą, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 10 (2), s. 144–176. 
42 W kontekście sztuki krytycznej taki rodzaj „taktycznego” działania i uwikłania, choć niepodparty myślą 
Michela de Certeau, przedstawiał w swoich rozważaniach Jacek Zydorowicz. Skonstruował metaforę 
„artystycznego wirusa” w celu zaakcentowania przynależności sztuki krytycznej do systemu, która 
wykorzystuje słabe punkty tegoż systemu, by „skompromitować go od środka”. Zob. Jacek Zydorowicz, dz. 
cyt., s. 10. Wybrane prace z nurtu sztuki krytycznej rozpatrywał jako komentarze do kulturowych 
wydarzeń, wiążąc je z transformacją ustrojową.  
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normatywnego. Sądzę, że rozszerzenie namysłu sztuki krytycznej o możliwości 

„używania” systemów pozwoliłoby na uwydatnienie istotnego dla niej pojęcia 

transgresywności43. Proponowana przeze mnie perspektywa może być też potraktowana 

jako rodzaj wykroczenia poza ten element spuścizny Foucaulta, w którym podmiot – 

mimo że poddany oddziaływaniu i kontroli władzy – postrzegany jest jako 

samowystarczalny, biorący całkowitą odpowiedzialność za siebie, kierujący własnym 

losem44. Praktyki emancypacyjne przesuwają akcent z „podmiotu-przedsiębiorcy samego 

siebie”45 na podmiot-użytkownika. Wychodzą zatem poza autarkiczną strukturę 

podmiotu, wypracowywaną przez Foucaulta w latach siedemdziesiątych, która wydaje 

się zagadnieniem kłopotliwym dla dyskursu o polskiej sztuce krytycznej, ujawniającej i 

analizującej konstrukty wynikające z neoliberalnej wizji wolności.  

Wskazany powyżej sposób definiowania praktyk emancypacyjnych jest też 

konsekwencją retrospektywnej optyki tej pracy: pytam bowiem o przeszłość, nie o 

oczekiwaną przyszłość, stąd charakter moich rozważań nie jest postulatywny. 

Równocześnie, próbując uniknąć swoistego zamrożenia historii i oddzielenia się od niej, 

w końcowych fragmentach rozprawy zastanawiam się nad możliwościami 

zaangażowania przeszłych wydarzeń w aktualną rzeczywistość projektów kuratorskich 

dotyczących HIV i AIDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Zob. Izabela Kowalczyk, Ciało..., dz. cyt., s. 25–29. 
44 Urszula Zbrzeźniak, Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki, Warszawa 2018, 
s. 34–40. 
45 Tamże, s. 39. Zob. Michel Foucault, Narodziny biopolityki, tłum. Michał Herer, Warszawa 2011, s. 231. 
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ROZDZIAŁ II 

„Polskie AIDS” – zarys kontekstu 

 

 

 

Działania dotyczące HIV i AIDS podejmowane w Polsce w latach osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych XX w. można z perspektywy czasu uznać za swoisty konglomerat: 

skutecznych rozwiązań i niewłaściwych wyborów; przenikających się decyzji rządowych 

i samopomocy; światopoglądów i norm; biomedycznej wiedzy i społecznych nastrojów; 

a także pomysłów na transformującą się wraz z przemianami ustrojowymi tożsamość 

polityczną. Podążam tu za propozycją Justyny Struzik, która ten okres nazywa mianem 

„gęstych czasów” – nasyconych wydarzeniami, działaniami i emocjami46. Mnogość 

aktorów działających w obszarze HIV i AIDS, a także różnorodność postaw, oczekiwań 

i zasobów, wymagały określonego postępowania: zręcznego omijania przeszkód i 

taktycznego wykorzystywania możliwości. Do ich scharakteryzowania wykorzystać 

można tu drugą, wprowadzoną przez badaczkę kategorię: lawirowania. Autorka definiuje 

ją jako „ciągłe weryfikowanie, negocjowanie i potwierdzanie swoich możliwości 

działania oraz ich granic w danym polu”, które z drugiej strony „uwypuklało aktywną 

stronę zaangażowania, działanie »mimo« i w kontekście przeciwności, nawigowanie w 

ich obrębie”47. Ten sposób funkcjonowania warto rozpatrzyć też w szerszej perspektywie 

– przemian ustrojowych. Ich specyfikę oddają słowa Marka Beylina: „jej [Polski – przyp. 

aut.] nowego oblicza nie tworzą już skrajności, lecz to, co zawiera się między 

skrajnościami: umiar, kompromis, reguły życia codziennego”48.  

Przedział czasowy zawartego w tym rozdziale szkicowego zarysu kontekstu 

społeczno-politycznego, ukierunkowanego na HIV i AIDS, otwiera rok 1985, w którym 

 
46 Justyna Struzik, Lawirowanie. Praktyki w świecie polityki HIV/AIDS, „Studia Socjologiczne” 2020, 2(237), s. 
120. 
47 Tamże, s. 112–113. 
48 Marek Beylin, Pan Cogito ma kłopot z demokracją, w: Na okrągło: 1989–2009, red. Aneta Szyłak, Jan Sowa, 
Kraków-Wrocław 2009, s. 181. 
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zdiagnozowano pierwszy przypadek infekcji HIV w Polsce; zamyka zaś rok 1996, w 

którym rozpoczęto stosowanie tak zwanej wysokoaktywnej terapii antyretrowirusowej 

(HAART). Był to okres, w którym dopiero kształtowały się praktyki w obszarze HIV i 

AIDS. Ich krótkie scharakteryzowanie umożliwi osadzenie podejmowanych w polu 

sztuki działań wokół HIV i AIDS w szerszym kontekście społeczno-politycznym i, dalej, 

rozpoznanie ich możliwej emancypacyjności w trakcie dalszych analiz. 

Jak donosi „Przegląd Epidemiologiczny”, od 1986 do 1999 roku w Polsce AIDS 

stwierdzono u 877 osób, zmarły 484 z nich49. U ponad siedemdziesięciu ośmiu procent 

zmarłych AIDS rozpoznano w chwili zgonu lub mniej niż rok od diagnozy50. Choć 

przedstawiciele ówczesnych władz podkreślali, że informacja o AIDS spotkała się z ich 

natychmiastową reakcją – w 1984 roku wydano pierwsze informatory dla lekarzy i 

lekarek51, w sierpniu 1985 roku minister zdrowia i opieki społecznej powołał 

pełnomocnika ds. AIDS oraz Zespół Ekspertów ds. AIDS, dwa lata później, w marcu 

1987 roku, utworzono Radę ds. AIDS, a na lata 1988–1990 ogłoszono Program działań 

zapobiegawczych i zwalczania AIDS w Polsce52, to z perspektywy czasu te działania 

można uznać za fasadowe. Realizacji wymienionego wyżej Programu nie zabezpieczono 

finansowo, nie został on też opublikowany53. Zofia Kuratowska, lekarka i polityczka, tak 

opisywała pracę wspomnianej Rady: „Z moich doświadczeń wynika, że jak wiele innych 

rad, ta rada też stała się, po jakimś okresie aktywności pewnej, ciałem dość fikcyjnym”54. 

Hierarchiczność i scentralizowanie władzy wymuszały na osobach pełniących funkcje 

doradcze specyficzną elastyczność, bliską przywołanej kategorii lawirowania. 

Znamienna w tym kontekście wydaje się wypowiedź Marii Dziedzic, lekarki i pierwszej 

konsultantki do spraw HIV i AIDS, zatrudnionej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki 

Społecznej do 1988 roku: „Musiałam strasznie intrygować, żeby cokolwiek załatwić”55. 

Słowa Dziedzic odzwierciedlają charakter politycznej aktywności osób o istotnej pozycji 

w ramach resortu: nastawienie na utrzymywanie pozorów i sprawozdawczość. „To był 

 
49 Wanda Szata, AIDS i zakażenie HIV w 1999 roku, „Przegląd Epidemiologiczny” 2001, nr 1–2, s. 167. 
50 Tamże, s. 169. 
51 Wiesław Magdzik, Adam Nowosławski, Informacje na temat zespołu nabytego upośledzenia odporności, 
Warszawa 1984, za: ciż, Anna Przybylska, AIDS – Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności, „Przegląd 
Epidemiologiczny” 1986, tom XL, s. 141. 
52 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Program działań zapobiegawczych i zwalczania AIDS w Polsce w 
latach 1988–1990, w: AIDS. Wybrane zagadnienia, red. Jerzy Bończak, Warszawa 1989, s. 123. 
53 Violetta Krawczyk-Wasilewska, AIDS. Studium antropologiczne, Łódź 2000, s. 27. 
54 Stenogram z czwartego posiedzenia Podzespołu do spraw Zdrowia w dniu 11 marca 1989, Warszawa 
1990, s. 6. 
55 Za: Jakub Janiszewski, Kto w Polsce ma HIV? Epidemia i jej mistyfikacje, Warszawa 2013, s. 212. 



24 
 

rok 1987 i na specjalne sympozjum we Francji wybierał się niejaki generał Bończak, z 

wykształcenia lekarz wojskowy. Oni wszyscy bardzo lubili jeździć”56, stwierdzała. Warto 

podkreślić, że wypowiadała się tu o przewodniczącym wspomnianej Rady. Proponowane 

przez Dziedzic rozwiązania, wynikające z jej szerokich kompetencji w zakresie HIV i 

AIDS57, nie były spójne z oczekiwaniami ówczesnych władz państwowych – ostatecznie 

zrezygnowała ona z pracy w ministerstwie na skutek konfliktu o priorytety profilaktyki58. 

To jednak dzięki jej staraniom wydano w 1987 roku decyzję o powszechnym badaniu 

krwiodawców przy każdym pobraniu krwi, którą uznaje się za pomocną dla 

przeciwdziałania wzrostowi zakażeń HIV59. Zaangażowanie Dziedzic oddają też słowa 

Ewy Kopicz-Kamińskiej, psychiatry pracującej w warszawskiej Klinice Hepatologii 

Zakaźnej przy ówczesnej Akademii Medycznej60: „Pamiętam, że na samym początku 

przychodziła Maria Dziedzic z ministerstwa, przychodził też generał Bończak. Ona 

wchodziła na oddział, on czekał na schodach”61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Tamże, s. 213. 
57 Kasia Malinowska-Sempruch, HIV among Drug Users in Poland: The Paradoxes of an Epidemic, rozprawa 
doktorska, Columbia University, s. 130, https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8TF06H5 
(14.05.2022) 
58 Jakub Janiszewski, dz. cyt., s. 255. 
59 Tamże, s. 217. 
60 Obecnie funkcjonuje jako Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych w ramach 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
61 Za: Jakub Janiszewski, dz. cyt., s. 222. 
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1. Opieka medyczna 

Mam poważną infekcję zatok, grozi mi zapalenie opon 
mózgowych. Jednak lekarze nie przeprowadzili operacji, no 
bo dosłownie – „nie będą paprać się HIV-owcem”. Ja na 
nietolerancję w pewnym sensie uodporniłem się, ale 
przeżywam to bardzo i dziwi mnie fakt, że ludzie ze służby 
zdrowia w obecnych czasach stwarzają takie problemy. A 
wiadomo, że niewiedza jest gorsza od AIDS. Takich sytuacji 
miałem wiele. No, ale co ja mogę zrobić…62 

Jarek 

 

Brak efektywnych rozwiązań systemowych przekładał się na niski poziom opieki 

medycznej, na jej niedostateczne finansowanie oraz niedobory wykwalifikowanych kadr, 

jak i środków medycznych. Skalę braków w zaopatrzeniu obrazują dane z przełomu lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: od pięciu do piętnastu procent autoklawów i 

sterylizatorów suchych było niesprawnych63, a krajowa produkcja sprzętu jednorazowego 

użytku pokrywała jedynie trzydzieści procent zapotrzebowania64. Świadczą o nich także 

postulaty strony solidarnościowo-opozycyjnej, wystosowane podczas obrad Okrągłego 

Stołu, mające przeciwdziałać „katastrofalnemu stanowi zaopatrzenia placówek leczniczych 

w sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, igły, cewniki, aparaty do przetaczań, 

wenflony”65. Domagano się w nich bezzwłocznego importu niezbędnych materiałów oraz 

usprawnienia działania krajowych zakładów i fabryk. Przewodnicząca posiedzeniom 

Podzespołu ds. Zdrowia Zofia Kuratowska wskazywała, że:  

obowiązkiem władz odpowiedzialnych za zdrowie w tym kraju jest 
zabezpieczenie pracowników laboratoriów, pracowników pracujących z 
chorymi nie tylko na tych specjalnych oddziałach o wysokim ryzyku, 
zabezpieczenie wszystkich środków ochronnych, o których pisze się w 
instrukcjach ministerstwa zdrowia i pozostają one tylko na piśmie66. 

 
62 Jarek, „HIV – Network. Kontakty i informacje” 1996, 13–14, s. 4. Za: Violetta Krawczyk-Wasilewska, dz. 
cyt., s. 86. 
63 Zbigniew Hałat we wstępie do: Michał Haykowski, AIDS, uniknij tego ciosu, Sztokholm 1992, s. 7.  
64 Stenogram z czwartego posiedzenia Podzespołu do spraw Zdrowia w dniu 11 marca 1989, Warszawa 
1990, s. 3. 
65 Tamże, s. 6. 
66 Tamże, s. 5. 



26 
 

Za przykład posłużyć może tu między innymi wspomniana wcześniej Klinika Hepatologii 

Zakaźnej w Warszawie, którą wyznaczono na przewodni ośrodek leczenia. W 1986 roku67 

otwarto w niej pierwszy w Polsce oddział terapii dla osób z HIV i AIDS, jednak już trzy 

lata później opuściła go większość lekarzy i lekarek. „Można powiedzieć, że wyczerpujemy 

resztki antybiotyków i z niepokojem patrzymy w przyszłość, czy następnemu pacjentowi 

będziemy mogli pomóc”68, mówiła ówczesna kierowniczka oddziału, Lidia Babiuch. 

Stopniowo zwiększały się jednak możliwości diagnostyczne – w opublikowanym w 1991 

roku raporcie Komitetu Helsińskiego poinformowano o zorganizowanej sieci punktów 

dobrowolnych i bezpłatnych badań w stacjach krwiodawstwa i przychodniach skórno-

wenerologicznych na terenie kraju69. Zgodnie z informacjami podanymi w publikacji 

Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, w 1994 roku istniało około 

dziewięćdziesięciu takich miejsc w Polsce, funkcjonujących również w szpitalach70. 

Niemniej dostępność leków była wciąż ograniczona:  

pobyt w szpitalu, leczenie i badania są bezpłatne. Ale po opuszczeniu 
szpitala pacjent musi zdobyć lekarstwa sam. Antybiotyki są drogie, AZT 
– środek, który pozwala zahamować niszczenie limfocytów – 
niedostępny w aptekach. Powstaje paradoks – chorzy, którzy opuszczają 
szpital, w otwartym lecznictwie nie mogą zdobyć lekarstw71. 

Wyczerpująca analiza stosowanych metod leczenia i wprowadzanych do nich 

modyfikacji wymagałby osobnego opracowania – osadzonego w kontekście zachodniej 

medycyny – a przy tym kompetencji z zakresu innej dyscypliny naukowej. Ograniczę się 

do zrekonstruowania najistotniejszych faktów dotyczących sytuacji w Polsce w 

opisywanym okresie. Wspomnianą monoterapię azydotymidyną (AZT), będącą 

nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, zastąpiła – dzięki wprowadzeniu do 

leczenia antyretrowirusowego inhibitorów proteazy – tak zwana wysokoaktywna terapia 

 
67 Tadeusz Nasierowski, Halina Matsumoto, Ewa Kamińska-Kopicz, Lidia Babiuch, Zaburzenia 
neurologiczno-psychiatryczne u chorych z pełnoobjawowym AIDS leczonych w latach 1990–1992 w Klinice 
Nabytych Niedoborów Immunologicznych A.M. w Warszawie, w: AIDS – Nowe wyzwanie, stare problemy, red. 
Tadeusz Nasierowski, Halina Matsumoto, Warszawa 1992, s. 80. W 1993 roku przy warszawskim Szpitalu 
Zakaźnym otwarto Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS, zob. Agnieszka Pietraszek, Natalia Skipietrow, Na 
tyłach Centrum AIDS, „Gazeta Wyborcza”, 17.09.1993. 
68 Za: Jakub Janiszewski, dz. cyt., s. 217. 
69 Maria Dziedzic, Raport o AIDS, „Prawa człowieka. Biuletyn Komitetu Helsińskiego” 1991, nr 10, s. 15. 
70 Zob. John Arnold i in., Człowiek a AIDS, Lublin 1994, s. 151–155.  
71 Beata Pawlak, Pozwólcie nam żyć, „Gazeta Wyborcza”, 01.01.1992. 
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antyretrowirusowa (HAART)72. Znacznie poprawiła ona jakość życia pacjentów i 

pacjentek, obniżyła podatność na zakażenia oportunistyczne, nowotwory i inne zespoły 

chorobowe związane z AIDS, zmniejszyła śmiertelność oraz wydłużyła okres wolny od 

choroby73. W Polsce zaczęto ją stosować w 1996 roku74. Nie zapewniono jednak 

dostatecznych środków, które pozwoliłyby na zakup wystarczającej ilości leków, co 

przełożyło się na problem braku ich dostępności, który bezpośrednio wpłynął na życie osób 

seropozytywnych75. Uzależnienie ludzkiej egzystencji od stanu lokalnej gospodarki wydaje 

się zabiegiem okrutnym, a równocześnie stanem rzeczy okrutnie prozaicznym. Ze względu 

na wysokie koszty terapii i – prawdopodobnie – priorytetowość innych wydatków, liczba 

osób jej poddawanych była ograniczona. Zarejestrowane w Polsce leki podlegały sprzedaży 

indywidualnej na podstawie „zielonych recept”, natomiast te niezatwierdzone były 

importowane przez poszczególne szpitale76. Podejmowano w tym zakresie współpracę z 

zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. Szwedzka fundacja „Noah’s Ark” 

dostarczała do placówek medycznych w Polsce leki uzyskane od osób zmieniających 

metodę leczenia lub po przerwanych terapiach77. Niekiedy szansą dla pacjentów i pacjentek 

były badania naukowe i testowanie nowych leków, jak w przypadku substancji sakwinawir, 

jednak – zgodnie z przyjętą metodą badawczą – istniało prawdopodobieństwo znalezienia 

się w grupie przyjmującej placebo78. Z rozmowy Ewy Winnickiej z Ewą Kopicz-Kamińską 

i Andrzejem Horbanem, przeprowadzonej na potrzeby artykułu opublikowanego w 1995 

roku, wyłania się obraz panującej wówczas sytuacji niedoboru: 

 
72 Alice Tseng, Jason Seet, Elizabeth J Phillips, The evolution of three decades of antiretroviral therapy: 
challenges, triumphs and the promise of the future, „British Journal of Clinical Pharmacology” 2015, 79(2), s. 
182–194. 
73 Minister Zdrowia, Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012–2016, 
program zdrowotny, Warszawa 2011, s. 1.  
74 W materiałach źródłowych funkcjonują różne datowania: 1996, 1997 i 1998 rok. Rozbieżności te 
wynikają prawdopodobnie z faktu, że nie we wszystkich ośrodkach leczniczych HAART zaczęto stosować w 
tym samym czasie. Informację o 1996 roku można odnaleźć w: Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej 
Gładysz, Charakterystyka epidemiologiczna, kliniczna, immunologiczna i wirusologiczna osób zakażonych HIV-
1 w chwili rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, 57(3), s. 450; 
Magdalena Rosińska, Current trends in HIV/AIDS epidemiology in Poland, 1999–2004, „Eurosurveillance” 
2006, 11(4), s. 94. Zgodnie z wypowiedzią przedstawicielki ministerstwa zdrowia, HAART w Polsce 
wdrożono w 1997 roku. Zob: Ewa Kralkowska, Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z 
upoważnienia ministra – na zapytanie nr 2368 w sprawie zachorowalności na HIV i wczesnego zdiagnozowania 
tej choroby, 21.11.2003. Inni badacze wskazują, że HAART zaczęto w Polsce stosować na szerszą skalę w 
roku 1998. Zob. Regina Beata Podlasin, Alicja Wiercińska-Drapało, Anita Olczak i in., Opportunistic infections 
and other AIDS-defining illnesses in Poland in 2000–2002, „Infection” 2006, 34(4), s. 196. 
75 Ewa Winnicka, Nie jestem Duchem Świętym, „Gazeta Wyborcza”, 30.11.1995. 
76 Minister Zdrowia, dz. cyt., s. 6–7. 
77 Ewa Winnicka, Nie jestem…, dz. cyt. 
78 Tamże. 
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– Czy Polska zarejestruje leki dopuszczone na Zachodzie? 
– A kto ma naciskać decydentów? Czy jest jakieś lobby? 
– Lobby narkomanów – takiego nie będzie. Lobby homoseksualne? Nie 
ma. Może gdyby syn kogoś ważnego zachorował? – zastanawia się 
Ewa Kopicz-Kamińska. 
– Czy sytuacja chorych zmieniłaby się, gdyby Komisja Rejestracyjna 
dopuściła pozostałe leki? 
– Nic by się nie zmieniło, na leki też nie ma pieniędzy – odpowiada dr 
Horban79. 

Krótką analizę tego zjawiska, w tym przypadku dotyczącego terapii HAART w Polsce 

przed rokiem 2001, można odnaleźć w opublikowanym przez ministra zdrowia programie 

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce, przewidzianym na 

lata 2012–2016:  

W wielu przypadkach, pomimo istniejących zaleceń, nie można było 
realizować wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej – HAART, co 
skutkowało szybkim rozwojem oporności wirusa HIV na leki i wpływało 
niekorzystnie na stan zdrowia osób poddawanych terapii. Względy 
finansowe były również przyczyną niepełnego, nieregularnego 
monitorowania leczenia80. 

Mimo że obowiązek zapewnienia ciągłości leczenia nakładał przyjęty w 1995 roku 

pierwszy Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i 

Chorymi na AIDS81, to nie zabezpieczono w jego ramach wystarczających środków 

finansowych dla wszystkich realizujących go resortów. Podkreślono ten fakt w Uchwale 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1995 roku82. Warto w tym miejscu 

nadmienić, że opracowanie krajowego programu należało do zadań powołanego w 1993 

roku83 przez ministra zdrowia Krajowego Biura Koordynacyjnego ds. Zapobiegania AIDS, 

funkcjonującego obecnie – od 1999 roku – jako Krajowe Centrum ds. AIDS. Wśród jego 

obowiązków znajdowały się też: „opiniowanie i przygotowywanie wniosków dotyczących 

finansowania programów zapobiegania i zwalczania AIDS ze środków budżetowych 

jednostek organizacyjnych rządowych i pozarządowych”, „inicjowanie i koordynacja 

 
79 Tamże. 
80 Minister Zdrowia, dz. cyt., s. 7. 
81 Grzegorz Ptaszek, Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – historia, założenia i 
wyzwania, w: Polska strategia zapobiegania HIV/AIDS w latach 1985–2005, red. tenże, Warszawa 2006, s. 40. 
82 M.P. 1995 nr 67 poz. 751. 
83 Pod koniec 1992 roku Główny Inspektor Sanitarny powołał Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zwalczania 
AIDS w Polsce. Utworzone w 1993 roku przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Krajowe Biuro 
Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS przejęło obowiązki tej jednostki. Zob. Dz.Urz. MZiOS 1993 nr 12 
poz. 33. 
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jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej” oraz „realizowanie założeń 

strategicznych polityki zapobiegania i zwalczania AIDS”84. 

Niedobory materialne przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych splatały 

się z podszytymi lękiem i niewiedzą uprzedzeniami środowiska medycznego. Utworzona 

w połowie lat osiemdziesiątych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym grupa doradcza, 

składająca się z uznanych specjalistów, przygotowywała raporty i instrukcje postępowania 

dla pracowników i pracowniczek medycznych85, jednak raczej niechętnie wprowadzano je 

w życie. Osobom z HIV i AIDS często odmawiano hospitalizacji i podstawowej opieki 

medycznej – zwłaszcza chirurgicznej, stomatologicznej i ginekologicznej, zabraniano też 

wysyłania karetek przewozowych86. „Kiedy w 1989 roku w Szczecinie rozpoznano 

przypadek AIDS, ministerstwo zdrowia obdzwaniało wszystkie kliniki zakaźne w całej 

Polsce i nigdzie tego człowieka nie chcieli przyjąć”87, relacjonowała Dorota Rogowska-

Szadkowska, zatrudniona w Szpitalu Zakaźnym w Białymstoku-Dojlidach. Andrzej 

Melnik, działający w ramach pogotowia prowadzonego przez Monar, stwierdzał na 

początku lat dziewięćdziesiątych: „Zdarzało się […], że człowiek leżał szesnaście godzin 

na podłodze w izbie przyjęć i nikt się nim nie zainteresował”88. Terapeuta Monaru, Roman 

Kulej, wspominał natomiast: „Wizyty u lekarzy w Opolu, którzy nawet nie badali naszych 

pacjentów… Sadzali ich gdzieś w kącie, pytali nas, kadrę, co im jest i wypisywali recepty 

– bali się ich nawet osłuchać”89. Przywołane przypadki nie były odosobnione, czego 

dowodzi wystosowane w 1990 roku przez Naczelną Radę Lekarską stanowisko „wobec 

problemu AIDS”, w którym podkreślono, że odmowa udzielenia pomocy i świadczeń 

leczniczych osobom seropozytywnym jest „niedopuszczalna z punktu widzenia etyki 

zawodowej i bezpieczeństwa publicznego”90. Zbigniew Hałat, główny inspektor sanitarny, 

zaznaczał w 1993 roku: „Trzeba przyznać, że polski lekarz nie był najlepiej przygotowany 

do wypełniania swoich zadań w dobie AIDS”91.  

 
84 Tamże, par. 5. 
85 Tomasz Sienkiewicz, Wobec agresji i lęku, „Służba Zdrowia”, 8.11.2012, nr 77–84. 
86 Maria Dziedzic, dz. cyt., s. 12. 
87 Za: Jakub Janiszewski, dz. cyt., s. 219. 
88 Beata Pawlak, dz. cyt. 
89 Za: Przemysław Bogusz, Kotan. Czy mnie kochasz?, Warszawa 2016, s. 193. 
90 Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej wobec problemu AIDS, 6.02.1990, w: Człowiek…, dz. cyt., s. 147. 
91 Zbigniew Hałat w przedmowie do: Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz, dz. cyt., s. 3. Dla dopełnienia obrazu 
należy przywołać tu – prócz tych już wymienionych – lekarzy i lekarki o zupełnie innej postawie: między 
innymi Andrzeja Gładysza, Irenę Głowaczewską, Jacka Juszczyka, Halinę Seyfred, Andrzeja Stapińskiego i 
Władysławę Zielińską. 
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2. Postawy społeczne 

Nie mogłem przed nikim się otworzyć, wyżalić, wykrzyczeć. 
Wstyd i strach mi nie pozwalał. W miasteczku, gdzie 
mieszkałem, ludzie nie tolerują takich ćpunów jak ja, a co 
dopiero osób seropozytywnych92. 

Marek „S” 

 

Podejmowane przez ministerstwo zdrowia i opieki społecznej w połowie lat 

osiemdziesiątych społeczne działania edukacyjne były nieskuteczne i nie łagodziły 

przeważająco negatywnych nastrojów. Kilka milionów wyprodukowanych materiałów 

edukacyjnych, w tym ulotek, plansz i plakatów, stanowiło istotną pozycję w rządowych 

sprawozdaniach93, jednak przełożenie tej liczby na wzrost świadomości społecznej 

trudno rozpatrywać w kategorii powodzenia. W przywoływanym raporcie Komitetu 

Helsińskiego w Polsce podkreśla się „niewłaściwy kolportaż druków” oraz niską 

komunikatywność tekstów, wynikającą z braku funduszy na zaangażowanie w ich 

powstanie osób, które mogłyby w odpowiedni sposób je zredagować94. Nie prowadzono 

też badań socjologicznych w sposób systematyczny i skoordynowany, co umożliwiłoby 

weryfikację społecznego oddziaływania rozpowszechnianych treści95. Od 1993 roku rolę 

rządowego ośrodka zajmującego się opracowywaniem wydawnictw i kampanii 

społecznych przejęło wspomniane już Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania 

AIDS. Dwie jego realizacje – plakaty przygotowane w związku z obchodami Światowego 

Dnia AIDS w 1994 roku – omówię w dalszej części pracy. 

Incydentalne badania socjologiczne z lat osiemdziesiątych i początku lat 

dziewięćdziesiątych ujawniały niski poziom wiedzy wśród społeczeństwa. Przykładem 

mogą być te z połowy lat osiemdziesiątych, które wykazały, że osiemdziesiąt procent 

respondentów przewiduje wzrost zachorowań w kolejnych latach, jednak tylko pięć 

procent uważa się za zagrożonych. Przy tym tylko połowa uczestników posiadała wiedzę 

 
92 Marek „S”, „HIV – Network. Kontakty i informacje” 1997, 21, s. 4. Za: Violetta Krawczyk-Wasilewska, dz. 
cyt., s. 86. 
93 Jerzy Bończak w przedmowie do: Wiesław Gall, Bogumił Tkacz, AIDS. Choroba XX wieku, Warszawa 1988, 
s. 7. 
94 Maria Dziedzic, dz. cyt., s. 10. 
95 Tamże, s. 18–19. 
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na temat transmisji HIV96. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w 1989 

roku trzy czwarte respondentów wśród dróg zakażenia wymieniało pocałunek, 

pięćdziesiąt dwa procent – używanie tych samych naczyń, a tylko trzydzieści dwa procent 

badanych zaakceptowałoby obecność osoby seropozytywnej w swoim mieszkaniu97. Z 

badań zrealizowanych w 1990 roku wynikało natomiast, że siedemdziesiąt sześć procent 

ankietowanych nie wyraziłoby zgody na to, by ich potomstwo uczyło się w tej samej 

klasie, co seropozytywne dziecko, a około połowy nie zdecydowałoby się na pracę z 

osobą z HIV w jednym pomieszczeniu98.  

Jak podsumowywał na początku lat dziewięćdziesiątych Jacek Moskalewicz: „W 

percepcji społecznej zagrożeni AIDS są przede wszystkim ludzie, których system 

wartości stanowi wyzwanie dla tradycyjnych norm społecznych”99. Możliwość zakażenia 

była więc postrzegana w zasadzie dwojako. Z jednej strony uznawano ją za niską, ze 

względu na skorelowanie jej z dominującym systemem norm. Z drugiej zaś – określano 

jako wysoką, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami seropozytywnymi. 

Utwierdzeniem dla takich postaw były opinie wyrażane przez przedstawicieli Kościoła 

katolickiego. W tym kontekście istotne wydają się dwie wypowiedzi Jana Pawła II z 

przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: 

Nie będziemy daleko od prawdy, jeśli stwierdzimy, że równolegle z 
rozprzestrzenianiem się wirusa doszło do pewnego upośledzenia 
wartości, które można określić jako patologię ducha100. 

Konieczne jest zrozumienie, co ukazuje ta choroba: wraz z problemem 
biomedycznym pojawia się tzw. rodzaj „upośledzenia odporności w 
dziedzinie zasadniczych wartości”101. 

Mimo równoczesnego wezwania do pomocy zakażonym i chorym przez hierarchów 

katolickich, identyfikowanie HIV i AIDS jako konsekwencji nieprzestrzegania norm 

społecznych usprawiedliwiało brak wsparcia i przejawy wykluczenia. Toczone 

publicznie debaty teologiczne, osadzone w perspektywie moralnej, kształtowały postawy 

 
96 Wiesław Gall, Bogumił Tkacz, dz. cyt., 8.  
97 Za: Jacek Moskalewicz, Polacy wobec AIDS, „Alkoholizm i Narkomania” 1991, nr 3, s. 91. 
98 Tamże, s. 97. 
99 Tamże, s. 96. 
100 Jan Paweł II, AIDS zagraża młodym pokoleniom. Uczestnikom IV Międzynarodowej Konferencji na temat 
AIDS, 15.11.1989, Watykan, za: Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS, red. Arkadiusz Nowak, 
Szczecin 1998, s. 87. 
101 Jan Paweł II, Duszpasterskie wyzwanie wobec AIDS, 05.09.1990, Burundi, za: Duszpasterskie…, dz. cyt., s. 
101. 
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katolickiej większości społeczeństwa. Nie bez wpływu pozostawały te dyskusje, dla 

których punktem wyjścia była problematyka winy oraz kary za grzechy. W 1990 roku 

Episkopat Polski wydał komunikat: 

[…] zachowanie ładu moralnego jest najbezpieczniejszym sposobem 
chroniącym przed tą groźną chorobą. Jednakże w wielu przypadkach 
przyczyny zachorowań są niezawinione [podkr. aut.] i dlatego księża 
biskupi widzą pilną potrzebę zmiany wrogich postaw w stosunku do 
chorych na AIDS102. 

Choć poglądy osób reprezentujących instytucję Kościoła katolickiego były w gruncie 

rzeczy zbliżone – wyrastały bowiem z chrześcijańskiej koncepcji człowieka i 

społeczeństwa – to i w tej grupie można wyróżnić postawy skrajne. Za taką badacze i 

badaczki103 uznają tę wyrażoną w wystąpieniu Józefa Glempa, który do wiernych 

zgromadzonych na Jasnej Górze w 1992 roku skierował poniższe słowa: 

[AIDS – przyp. aut.] jest to zło, które przede wszystkim zaczyna się od 
postawy moralnej, a w konsekwencji zagraża zdrowiu i życiu i 
wywołuje ogromne zakłócenia społeczne, przyprawiając o cierpienie i 
śmierć także niewinne osoby. […] Skoro wiadomo, że krew jest 
jednym z czynników roznoszenia choroby, to także wiadomo, że 
zakażeniu mogą ulec osoby całkowicie moralnie niewinne. Im więcej 
jest chorych z powodu winy moralnej, tym proporcjonalnie większe 
jest zagrożenie niewinnych, szczególnie dzieci104. 

 

 

 

 

 

 
102 Duszpasterskie…, dz. cyt., s. 66. 
103 Zob. Tadeusz Nasierowski, AIDS – Nowe wyzwanie, stare problemy, w: AIDS – Nowe wyzwanie…, dz. cyt., s. 
17–18. Violetta Krawczyk-Wasilewska, dz. cyt., s. 42. Aleksandra Szlagowska-Papuzińska, Mityzacja choroby. 
Choroba jako konstrukt społeczny i kulturowy, Wrocław 2021, s. 158. 
104 Za: Tadeusz Nasierowski, AIDS…, dz. cyt., s. 17. 
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3. Ryzyko „kluczowych populacji”  

 

Przez ludzki lęk znalazłam się w Domu Pomocy Społecznej 
dla ludzi z HIV/AIDS. W tej dzielnicy Warszawy wszyscy 
wiedzieli, kim jestem, bo mieszkałam „w tym domu”. Moich 
dzieci nie przyjęto do przedszkola i przychodni rejonowej, bo 
byliśmy […] jak trędowaci. „Możecie tu być, byle daleko od 
naszych dzieci” – to zdanie słyszałam za każdym razem, 
kiedy starałam się o przedszkole. W tym roku wyprowadziłam 
się z „tego domu”, życie stało się czymś przyjemnym. Mogę 
być anonimowa, nikt nie będzie widział we mnie tylko wirusa 
HIV105. 

Krystyna 

 

Niedostateczne działania w sferze edukacyjnej i profilaktycznej oraz dominujące w 

społeczeństwie wartościowanie ze względu na sposób wypełniania obowiązujących norm 

niepokojąco splotły się ze statystykami prewalencji HIV. Skutkiem tego nawarstwienia 

było zaangażowanie perspektywy światopoglądowej w tę epidemiologiczną. Modele 

statystyczne, które miały być w założeniu obiektywne i neutralne, stały się zarzewiem 

stygmatyzacji i dyskryminacji. Przywołam tutaj „kluczowe populacje” zidentyfikowane 

w ramach sprawozdań publikowanych w „Przeglądzie Epidemiologicznym”, zachowując 

oryginalne brzmienie stosowanych wówczas określeń, choć w dalszej części rozdziału 

będę korzystać już ze współczesnej terminologii. Wśród „grup szczególnie narażonych 

na zakażenie HIV” wyróżniono: „homo-/biseksualistów, stosujących środki odurzające, 

trudniących się prostytucją, biorców krwi, nasienia, tkanek i narządów oraz chorych na 

hemofilię”106. Włączenie tych kategorii epidemiologicznych do dyskursu publicznego 

zwiększyło społeczną percepcję różnicy pomiędzy osobami seropozytywnymi i 

seronegatywnymi. Ugruntowało podział na grupę zewnętrzną: zakażonych »ich«, którzy 

funkcjonują poza normami oraz grupę wewnętrzną: zdrowych »nas«, którzy zachowują 

 
105 Krystyna, „HIV – Network. Kontakty i informacje” 1995, 5–6, s. 3. Za: Violetta Krawczyk-Wasilewska, dz. 
cyt., s. 86. 
106 Wanda Szata, Rozpowszechnienie zakażeń wirusem HIV w 1987 r. – sytuacja w Polsce na tle sytuacji na 
świecie, „Przegląd Epidemiologiczny” 1989, 43, 1–2, s. 121. 
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się w sposób »właściwy«107. Zakorzenienie takiego postrzegania w systemie norm 

społecznych sprawiło, że zakażenie zaczęto rozpatrywać jako rodzaj wyboru: ekspozycję 

na HIV wynikającą z ryzykownego zachowania uznawano za świadomą decyzję, nie 

uwzględniając przy tym uwarunkowań społecznych i politycznych epidemii. Natomiast 

w przypadku zakażenia wertykalnego lub jatrogennego do dyskursu wprowadzano 

kategorię ofiary. 

Według statystyk epidemiologicznych rozprzestrzenianie się HIV w Polsce pod 

koniec lat osiemdziesiątych silnie wiązało się z przyjmowaniem substancji 

psychoaktywnych w iniekcjach108. Zakażenia coraz częściej rozpoznawano w 

placówkach specjalizujących się w terapii uzależnień. Na tak zarysowujący się obraz 

statystyczny może wpływać również fakt, że to wśród osób w kryzysie uzależnienia 

najczęściej przeprowadzano badania w kierunku HIV109. Sytuacja ta splotła się z 

dyskryminującymi postawami społecznymi wobec osób przyjmujących substancje 

psychoaktywne. Naznaczyła też społeczną aktywność Marka Kotańskiego i założonej 

przez niego organizacji: Monaru. Jednocześnie to również Kotański nadawał ton 

podejmowanym w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

działaniom związanym z profilaktyką HIV i AIDS oraz opieką nad chorymi, a także 

sposobom ich medialnej reprezentacji.  

Metody terapii uzależnień, stosowane przez Kotańskiego w zakładanych przez 

niego ośrodkach, opierające się na tych opracowanych przez Charlesa Dedericha w 

ramach Synanonu, polegały w głównej mierze na tworzeniu alternatywy wobec 

rzeczywistości, na budowaniu społeczności i organizowaniu codziennego życia, z 

nadrzędną rolą pracy na rzecz wspólnoty110. Ich konsekwencją było przekonanie o 

potrzebie stworzenia oddzielonego od otoczenia miejsca dla osób z HIV i AIDS. W 

powiązaniu ze stygmatyzującymi postawami obecnymi w społeczeństwie, wzrostem 

lęku, jaki wśród seronegatywnych podopiecznych budziły HIV i AIDS oraz 

 
107 Zob. Gregory M. Herek, Leonard Mitnick i in., AIDS and Stigma:A Conceptual Framework and Research 
Agenda, raport z warsztatów badawczych, National Institute of Mental Health, 
https://www.academia.edu/54879415/AIDS_and_stigma_A_conceptual_framework_and_research_agenda_
Final_report_from_a_research_workshop_sponsored_by_the_National_Institute_of_Mental_Health 
(20.05.2022). 
108 Wanda Szata, AIDS i zakażenie HIV w 1995 roku, „Przegląd Epidemiologiczny” 1997, 51, 1–2, s. 169. 
109 Wskazują na to informacje o liczbie przeprowadzanych testów, corocznie publikowane w „Przeglądzie 
Epidemiologicznym”.  
110 Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 78–86. 
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niedostatecznymi rozwiązaniami systemowymi dalsze działania ukierunkowano na 

zupełną izolację. Stanowiły one jednak raczej odpowiedź na nagłą potrzebę niż 

konsekwentny program. „Działałem trochę po wariacku”, przyznawał Kotański111.  

Choć ministerstwo zdrowia wspierało tę pozarządową organizację, to 

równocześnie przesuwało na nią dużą część własnej odpowiedzialności. Linia podziału 

pomiędzy władzą a organizacjami pozarządowymi się zacierała – zamazywała ją ścisła 

współpraca, prowadząca często do podejmowania wiążących decyzji w sposób 

nieformalny112. Drogi rządu i Monaru, w sposób nietypowy dla obecnych zasad 

międzyinstytucjonalnej współpracy, splotły się w 1989 roku, gdy Kotański, wraz z 

marszałkiem Sejmu Mikołajem Kozakiewiczem i Zofią Kuratowską, zarejestrowali 

stowarzyszenie Solidarni Wobec AIDS PLUS113. Jak wyjaśniał Adam Nyk, powstało 

ono, „bo Kotański nie chciał, aby Monar miał przyklejoną łatkę, aby mówiono, że Monar 

to HIV”114. Funkcjonowanie tego podmiotu trudno jednak rozdzielić od aktywności 

Monaru – granicę pomiędzy nimi zacierała liderska postawa Kotańskiego115. Wśród 

celów statutowych nowej organizacji znalazły się: „prowadzenie przychodni i domów dla 

chorych na AIDS, zapobieganie dyskryminacji zakażonych, udzielanie wszelkiej 

możliwej pomocy chorym i nosicielom, a także szerzenie oświaty zdrowotnej”116. Już w 

lutym 1987 roku przedstawiciele Monaru otrzymali zgodę na otwarcie konta 

dewizowego: zgromadzone na nim środki zamierzali przeznaczyć na zakup testów krwi, 

natomiast amerykańskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Abbot przekazało organizacji 

sprzęt diagnostyczny oraz odczynniki do oznaczania przeciwciał117.  

Pierwszy ośrodek dla osób z HIV i AIDS postanowiono utworzyć w Zbicku, w 

budynku od dwóch lat niezamieszkanym, bez dostępu do wody pitnej118. „Jadło się 

grzyby z lasu, warzywa z własnego gospodarstwa”, wspominała Krystyna Jasnosz, 

terapeutka ze społeczności Monaru. „Kiedyś jedna z dziewczyn, która miała psa, dostała 

od rodziny z Niemiec puszki z karmą i zrobiła z nich gulasz z kaszą”119, dodawała. W 

 
111 Tamże, s. 191. 
112 Justyna Struzik, dz. cyt., s. 123. 
113 Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 203. 
114 Tamże. 
115 Tamże. 
116 Tamże. 
117 Tamże, s. 190. 
118 Tamże, s. 192. 
119 Tamże, s. 193. 
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Zbicku nie dysponowano specjalistycznymi lekami: osoby seropozytywne leczono 

kotrimoksazolem, znanym szerzej pod handlową nazwą Biseptol120. Przykład ten 

pokazuje, że choć samopomocowe działania, na jakich w dużej mierze opierała się 

działalność Monaru, pozwalały zbudować w pewnym stopniu niezinstytucjonalizowaną 

sieć wsparcia oraz utrzymać podmiotową sprawczość, to równocześnie – szczególnie w 

obliczu dużych niedostatków systemowych – zrzeszenia tego rodzaju nie posiadały 

wystarczających zasobów i możliwości. 

Mimo że lokalna społeczność Zbicka z wyraźnym oporem przyjęła informację o 

powstaniu ośrodka, to z czasem zaakceptowała jego istnienie. Z odmienną reakcją 

spotkały się jednak decyzje o otwarciu kolejnych placówek. To właśnie te protesty, 

nagłaśniane w ogólnopolskich środkach masowego przekazu, stały się symbolem 

„polskiego AIDS”. Medialna reprezentacja wirusa i choroby, skoncentrowana na 

protestach lokalnych społeczności, była daleka od rzetelnej, wolnej od uprzedzeń 

edukacji. Trafnym podsumowaniem wydaje się wypowiedź Krystyny Jandy z 1992 roku: 

„Problem AIDS pojawia się na łamach prasy, gdy wybucha skandal […], potem […] 

zapada pełne ulgi milczenie”121. Te rozgrywające się na przestrzeni około dwóch lat 

wydarzenia silnie nacechowały dyskurs publiczny, do czego jeszcze powrócę w dalszej 

części rozdziału.  

W obliczu wzrastających potrzeb władze Warszawy udostępniły Solidarnym 

Wobec AIDS PLUS willę Granzowa na Kawęczynie. Obecność osób seropozytywnych 

wywołała silny sprzeciw lokalnej społeczności, która nie była na ten fakt przygotowana 

– nie przeprowadzono żadnych działań edukacyjnych. „Chorych dwukrotnie pobito, gdy 

usiłowali nabrać wody z terenu pobliskiej posesji”, relacjonowała w „Gazecie 

Wyborczej” Beata Rogaczewska122. Brak systemowego wsparcia uwidocznił się 

szczególnie wtedy, gdy osoby z Kawęczyna przewieziono, w wyniku bezpośredniej 

interwencji wiceministerki zdrowia i opieki społecznej Krystyny Sienkiewicz, do 

siedziby jej resortu. Nie istniały bowiem instytucje, w których osoby z HIV i AIDS, 

potrzebujące pomocy w związku z kryzysową sytuacją egzystencjalną – brakiem miejsca 

zamieszkania lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych przyjmowanych w 

iniekcjach – mogłyby znaleźć schronienie. Warto nadmienić, że mimo dominujących w 

 
120 Tamże. 
121 Krystyna Janda, Grałam z chorym na AIDS, „Gazeta Wyborcza”, 06.05.1992. 
122 Beata Rogaczewska, Wszędzie, ale nie tu, „Gazeta Wyborcza”, 27.06.1992. 



37 
 

debacie publicznej wypowiedzi krytycznie odnoszących się do reakcji sąsiadujących z 

ośrodkiem mieszkańców Kawęczyna, podkreślających ich niewyedukowanie i 

pochodzenie społeczne, dyskryminacja miała w istocie charakter interstrukturalny. Jak 

wspominała przebywająca w pomieszczeniach ministerstwa zdrowia Krystyna 

Sokołowska:  

Przynoszono nam jedzenie na talerzach, które następnie wyrzucano. 
Zastanawiałam się, skąd mają tyle pieniędzy, żeby wyrzucać kolejne 
zestawy naczyń. Powiedziałam wtedy, żeby nam te talerze zostawiono 
i przynoszono jedzenie w pojemnikach, będziemy po sobie zmywać. 
Poproszono nas też, żebyśmy nie korzystali z toalety do godziny 16.00, 
bo wtedy w ministerstwie przebywają pracownicy123.  

Skuteczność sprzeciwu mieszkańców Kawęczyna wymusiła kolejne ustępstwa. Beata 

Rogaczewska w cytowanym już reportażu przywołała wypowiedź osoby opuszczającej 

willę Granzowa: „Nadal nie mamy domu. Teraz, gdy przegraliśmy Chełmżyńską [ul. na 

Kawęczynie, przy której znajdowała się willa – przyp. aut.] – nikt nigdzie nie będzie nas 

chciał”124. Niestety, była to trafna prognoza: w petycji wystosowanej na początku 1990 

roku przez mieszkańców Głoskowa, w którym nieprzerwanie od jedenastu lat działał 

ośrodek dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, odwołano się właśnie 

do sytuacji na Kawęczynie, żądając likwidacji placówki. Uzasadniano ten apel 

możliwością przyjęcia do niej osób z HIV i AIDS: 

My, mieszkańcy wsi Głosków, jesteśmy zbulwersowani wiadomością, 
… że w ośrodku Monaru mają zamieszkać nosiciele wirusa HIV. 
Informujemy, że ośrodek Monar jest ośrodkiem otwartym. Mieszkańcy 
korzystają z naszego sklepu, środków komunikacji, ścieki i odpady z 
ośrodka nie są utylizowane tylko bezpośrednio odprowadzane do rzeki. 
Wobec takich sytuacji istnieje ogromne zagrożenie zakażenia innych 
ludzi…125 

Sytuacja ta powtarzała się w kolejnych miejscowościach: Rybienku pod Wyszkowem, 

Józefowie czy w Laskach pod Warszawą. Przyjęty przez Kotańskiego schemat działania: 

stawianie lokalnej społeczności przed faktem dokonanym, raczej apodyktyczne niż oparte 

na trosce postępowanie, brak wyjaśnień, skutkowały równie przemocową reakcją, 

wynikającą w dużej mierze z lęku. Można tę postawę uznać za swego rodzaju 

kontynuację jego strategii pracy terapeutycznej, którą charakteryzowano jako opartą na 

 
123 Za: Jakub Janiszewski, dz. cyt., s. 229. 
124 Beata Rogaczewska, dz. cyt. 
125 Jacek Moskalewicz, dz. cyt., s. 93. 
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impulsywności, dramatyzacji i autorytarnym stosunku wobec osób w kryzysie 

uzależnienia126. „Terapia szokowa”, stosowana wobec polskiego społeczeństwa, była 

przez wielu uznawana za słuszną. Wśród licznych opinii tego rodzaju przywołać można 

tu choćby fragment eseju Andrzeja Osęki z 1992 roku: 

Już dzisiaj jednak, za to, co zrobili, ludziom Monaru należy się dobre, 
a nie złe słowo. Prawda, że o ludzkie prawa dla zarażonych wirusem 
HIV dopominają się natarczywie – i przez to głos ich jest dla naszych 
sumień wyzwaniem bardziej „hałaśliwym”, niż byśmy sobie tego 
życzyli127. 

Inni natomiast opowiadali się za jak największym zharmonizowaniem relacji pomiędzy 

społecznościami lub grupami. Przykładem może być tu Antoni Kraus, kierownik 

otwartego w ramach Monaru domu w Rembertowie. Kraus przyjął inną taktykę działania 

niż Kotański: włączał lokalną społeczność we wspólne aktywności, między innymi w 

prace remontowe, kładąc duży nacisk na integrację128. W kontekście wszechobecnej 

stygmatyzacji osób z HIV i AIDS okazała się ona skuteczna – otwarcie ośrodka nie 

spotkało się z (jawną) niezgodą mieszkańców.  

Wydarzenia z Kawęczyna odsłoniły też kolejne, przecinające się obszary 

zależności, tym razem pomiędzy przedstawicielami władzy politycznej i instytucją 

Kościoła katolickiego. Poskutkowały bowiem otwarciem izolatorium w Konstancinie, w 

willi po Biurze Ochrony Rządu, nad którym opiekę przejął ks. Arkadiusz Nowak129. Kilka 

lat później, w 1995 roku, został mianowany na doradcę ministra zdrowia ds. AIDS i 

narkomanii130. Jako katolicki prezbiter i kamilianin w swej działalności odwoływał się 

do zasad teologii moralnej, w szczególności do wskazań Jana Pawła II131. 

Charakteryzował je zdecydowany sprzeciw wobec strategii opartych na modelu „redukcji 

szkód” i stosowania prezerwatyw w jakimkolwiek celu, w zamian propagowano 

wstrzemięźliwość seksualną i wierność małżeńską. Postawy te w dużej mierze wpływały 

na działania podejmowane w latach dziewięćdziesiątych przez Krajowe Biuro ds. AIDS, 

na promowane sposoby profilaktyki oraz na przyznawane dofinansowania132.  

 
126 Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 100–104. 
127 Andrzej Osęka, AIDS i ideologia, „Gazeta Wyborcza”, 28.08.1992. 
128 Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 208–209. 
129 Tamże, s. 205–206. 
130 Olena Skwiecińska, Ksiądz Nowak doradcą, „Gazeta Wyborcza”, 14.02.1995. 
131 Duszpasterskie…, dz. cyt., s. 55–58. 
132 Justyna Struzik, dz. cyt., 125–131. 
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Stanowisko to bez głębszej analizy wydaje się zasadniczo różne od zapatrywań, 

którymi kierował się Kotański, gdy – między innymi – na początku 1989 roku zapoznał 

swoich współpracowników z propozycją bezpłatnego rozdawania igieł, strzykawek i 

prezerwatyw133. Co więcej, odmienność obu tych punktów widzenia, a także istniejący 

pomiędzy Kotańskim a Nowakiem spór były publicznie znane i przywoływane134. Ten 

jednoznaczny podział komplikuje jednak systematyczne wycofywanie się Kotańskiego z 

decyzji o dystrybuowaniu prezerwatyw. Jak zaznaczał już pod koniec 1989 roku: 

Naszym celem jest propagowanie postaw moralnych dających duże 
gwarancje bezpieczeństwa, przede wszystkim postawy wierności 
wobec partnera, stałości związku, odpowiedzialności za zdrowie 
własne i najbliższych. Dlatego też propagowanie prezerwatyw nie jest 
głównym celem naszego działania135. 

Można wyróżnić kilka przyczyn tej zmiany. Jedną z nich była potrzeba zaangażowania 

lokalnych instytucji kościelnych w rozwiązywanie sporów z mieszkańcami i łagodzenie 

protestów. Kolejną: zyskanie przychylności hierarchii kościelnej, której pokaźny kapitał 

symboliczny silnie oddziaływał na społeczeństwo. Równie istotna wydaje się osobista 

światopoglądowa przemiana Kotańskiego, który z biegiem lat coraz bardziej podkreślał 

swoją religijność. Choć, jak pisze Przemysław Bogusz, Kotański „o czerpaniu inspiracji 

z moralnej i społecznej nauki Kościoła […] mówił już w latach 80.”, to zapewniał 

wówczas, że „w propagowaniu swoich działań nie może być »tylko katolikiem«, 

podkreślał znaczenie otwartości światopoglądowej, pluralizmu i tolerancji”136. W latach 

dziewięćdziesiątych jego indywidualne przekonania wzięły jednak górę nad dostępną 

wówczas wiedzą naukową oraz wynikającymi z niej zaleceniami. Trzeba jednak 

podkreślić, że podobne postawy – łączenia wiedzy medycznej z przekonaniami 

religijnymi – dają się zauważyć także w przypadku osób zawodowo zajmujących się 

medycyną. Główny inspektor sanitarny, epidemiolog Zbigniew Hałat w 1992 roku pisał:  

Naturalnym sojusznikiem lekarza w walce z AIDS jest kapłan. 
Oczywiście tych religii, które zachęcają wyznawców do czystości 
przedmałżeńskiej, wierności, miłości bliźniego i szanowania 

 
133 Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar w dniu 7 stycznia 1989 r., archiwum 
Monaru, za: Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 191. 
134 Zob. m.in.: Rozmowa Andrzeja Tadeusza Kijowskiego z Arkadiuszem Nowakiem, A Teraz Konkretnie, 
program telewizyjny, Nowa Telewizja Warszawa, 19.02.1994. 
135 AIDS PLUS, „Na przełaj”, nr 49, 17.12.1989, za: Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 195. 
136 Przemysław Bogusz, dz. cyt., s. 271. 
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najwyższej wartości darowanej przez Stwórcę, jaką jest życie w 
zdrowiu137. 

Perspektywę moralną wykorzystywano też do dyskursywnego ramowania 

zjawiska pracy seksualnej. W kontekście HIV i AIDS osoby świadczące usługi seksualne 

rozpatrywano nie tylko jako zagrożenie dla społecznej moralności, ale też dla zdrowia 

publicznego. Nie było to zjawisko nowe: Anna Dobrowolska upatruje w nim swego 

rodzaju kontynuacji paniki moralnej z okresu odwilży, związanej między innymi ze 

wzrostem rozpoznań chorób wenerycznych138. Z opublikowanego w 1988 roku tekstu 

Michała Bołtryka można wywnioskować, że identyfikacja statusu serologicznego 

pracowniczek seksualnych była rozważana jako niezbędna głównie w kontekście zdrowia 

klientów139. Pod koniec lat osiemdziesiątych do reprezentacji osób pracujących 

seksualnie, zwłaszcza kobiet, stosowano przyjętą już wcześniej hierarchizację ze względu 

na wiek i doświadczenie140. Przykładem może być reportaż Małgorzaty Jarockiej z 1989 

roku, w którym autorka zamieściła zapisek rozmowy z szesnastoletnią Renatą:  

– Na pewno słyszałaś o AIDS. To straszna choroba. Jesteś na nią 
bardzo narażona – powiedziałam. 

– Zwisa mi to – wykrzyknęła Renata, wypijając z kieliszka resztę 
alkoholu141. 

W tym obszarze podkreślano też finansowe nienasycenie pracowniczek, które miałoby 

wpływać na zdolność podejmowania przez nie racjonalnych decyzji. Jak dowiadujemy 

się z reportażu Bołtryka: 

Poprzedniego wieczoru kierowca przed kawiarnią „Domino” mówił 
mi: 
– Gdyby tu wniesiono na noszach dziewczynę chorą na AIDS, może to 
przekonałoby je. Ale czy wszystkie? Wątpię. Marzenia o dużych 
pieniądzach i wyjeździe za granicę są silniejsze od strachu przed 
AIDS142. 

W tej hierarchizującej optyce osoby świadczące usługi seksualne, które oceniano jako 

bardziej doświadczone, przedstawiano jako świadome ryzyka zakażenia: „żadna z 

 
137 Zbigniew Hałat we wstępie do: Michał Haykowski, dz. cyt., s. 7–8. 
138 Anna Dobrowolska, Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRL, Warszawa 2020, s. 208. 
139 Michał Bołtryk, Plaga, „Ekspres Reporterów” 1988, nr 9, s. 3–7. 
140 Anna Dobrowolska, dz. cyt., s. 207–208. 
141 Małgorzata Jarocka, Panienki do wynajęcia, „Ekspres Reporterów” 1989, nr 1, s. 122. 
142 Michał Bołtryk, dz. cyt., s. 42. 
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doświadczonych prostytutek nie pójdzie z klientem bez prezerwatywy”143. Tego rodzaju 

reprezentacjom towarzyszyły również odwołania do sytuacji finansowej pracowniczek, 

rozpatrywanej jednak w kontekście racjonalnego planowania. Były one obecne także w 

publikacjach naukowych:  

[…] doświadczone prostytutki profesjonalne […] dbają […] niezwykle 
o swoje zdrowie i skutecznie unikają zakażeń, które stanowiłyby 
groźbę dla wykonywania ich intratnej profesji144. 

Początek lat dziewięćdziesiątych obfitował natomiast w zupełnie innego rodzaju 

opisy pracy seksualnej – związane z kategorią konsumpcji i liberalizacją prawa do 

rejestrowania działalności gospodarczej. Uwagę koncentrowano na pojawiających się 

agencjach towarzyskich i salonach masażu. Jak jednak podkreśla Anna Dobrowolska, 

„Wiele ze zjawisk postrzeganych jako emblematyczne dla lat 90. – na przykład rozrost 

sektora usług seksualnych – sięgało korzeniami do konsumpcjonistycznej rewolucji lat 

70.”145. Przemiany gospodarcze i polityczne stały się kolejnym uzasadnieniem dla 

potrzeby nadzoru: „To lepiej, że są agencje, bo ten cały półświatek jest pod jakąś kontrolą 

– mówią policjanci”146.  

Z przytoczonych fragmentów wynika, że osoby pracujące seksualnie 

charakteryzowano między innymi jako motywowane popędami, zachowujące się 

nieracjonalnie, nieprzyjmujące na siebie moralnego i prawnego obowiązku odpowiadania 

za własne czyny. Wzmacniało to potrzebę kontroli społecznej, która znów splatała się z 

perspektywą epidemiologiczną: postulowano, by świadczenie usług seksualnych – choć 

nieklasyfikowane jako praca – wiązało się z obowiązkiem wykonywania okresowych 

badań w kierunku HIV147. Niejasność ustawodawstwa w tym zakresie omówię jednak w 

dalszej części pracy. W dyskursie medialnym lat dziewięćdziesiątych podkreślano w tym 

kontekście możliwość działania niezgodnego z prawem, przy wykorzystaniu luk 

nieograniczonego, dzikiego kapitalizmu: 

W każdej agencji pracuje minimum pięć dziewcząt. Tylko część z nich 
jest zarejestrowana i płaci miesięcznie 350 tys. podatku. Nie wszystkie 
mają zaświadczenia lekarskie, a te które mają, często zdobyły je 

 
143 Tamże, s. 5–6. 
144 Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1985, s. 66. 
145 Anna Dobrowolska, dz. cyt., s. 210. 
146 Adam Zadworny, Nie policja, lecz agencja, „Gazeta Wyborcza”, 10.02.1994. 
147 an, Wiemy wciąż mało, „Gazeta Wyborcza”, 15.10.1991. 
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nielegalnie. - Papiery na Wassermanna i HIV można sobie kupić, tak 
jak wszystko - mówi Kasia148. 

W związku z przeniknięciem perspektywy epidemiologicznej do debaty 

publicznej o HIV i AIDS jako »zagrażających« identyfikowano też mężczyzn 

homoseksualnych lub mających kontakty seksualne z mężczyznami. Stało się to 

oficjalnym uzasadnieniem akcji „Hiacynt”, choć było ono dalekie od rzeczywistych, 

przyświecających jej przeprowadzeniu celów: inwigilacji i represji149. Jak stwierdza Jill 

Teresa Owczarzak, ten stygmatyzujący związek homoseksualności oraz HIV i AIDS 

paradoksalnie stworzył warunki do podjęcia prób sformalizowania organizacji 

zrzeszających osoby homoseksualne150. Przy tym umożliwiał społeczną legitymizację 

działalności – profilaktykę i edukację rozpatrywano bowiem jako korzyść dla ogółu, jako 

dobro publiczne. Jako przykład przywołać można tu Warszawski Ruch Homoseksualny, 

powstały nieoficjalnie w 1987 roku, który wśród swych postulatów umieścił profilaktykę 

HIV i AIDS, zyskując przychylność ministerstwa zdrowia151. W 1988 roku 

przedstawiciele tej organizacji wystąpili z wnioskiem o zarejestrowanie jej jako 

stowarzyszenia, jednak nie został on pozytywnie rozpatrzony ze względu na obawę przed 

„naruszeniem zasady moralności publicznej”152. Bezpośrednio do akcji „Hiacynt” 

odwoływał się Ryszard Kisiel, aktywista i twórca zina „Filo”, adresowanego głównie do 

osób homoseksualnych. Zamieszczane w każdym numerze informacje o AIDS miały 

zarówno wymiar edukacyjny, jak i stanowiły formę „lawirowania”. Choć publikacji 

tekstów z zakresu profilaktyki HIV i AIDS przyświecała troska o zdrowie skupionej 

wokół zina społeczności, to działanie to można rozpatrywać także jako rodzaj 

taktycznego zabezpieczenia przed represją władzy. Jak stwierdzał Kisiel, „[działałem – 

przyp. aut.] trochę asekurancko, bo wiedziałem, że przeszkadzanie działalności 

profilaktycznej podlega karze, co też wykorzystałem, gdy rok później zostałem 

zatrzymany przez Milicję Obywatelską”153. 

 
148 Bertold Kittel, Wojciech Lubiński, Wstępujemy do Peep Show przy ul. Westerplatte, „Gazeta Wyborcza”, 
22.10.1994. 
149 Zob. Remigiusz Ryziński, Hiacynt. PRL wobec homoseksualistów, Wołowiec 2021. 
150 Jill Teresa Owczarzak, Mapping HIV Prevention in Poland: Contested Citizenship and the Struggles for Health 
after Socialism, rozprawa doktorska, University of Kentucky Doctoral Dissertations, 2007, s. 162, 
http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/515 (14.05.2022). 
151 Robert Biedroń, Historia homoseksualności w Polsce, w: Queer studies. Podręcznik kursu, red. tenże, Jacek 
Kochanowski, Marta Abramowicz, Warszawa 2010, s. 83–85. 
152 Tamże, s. 84. 
153 Wypowiedź pochodzi z rozmowy przeprowadzonej z Ryszardem Kisielem przez Szymona Adamczaka w 
lutym 2020 roku. 
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Część założycieli Ruchu uczestniczyła w kolejnej próbie zalegalizowania 

podobnej organizacji, tym razem zrzeszającej również grupy gejowsko-lesbijskie spoza 

Warszawy154. Decyzja, którą rozpatrywać należy także w kontekście przemian 

ustrojowych, okazała się pomyślna: Stowarzyszenie Grup Lambda rozpoczęło swą 

działalność już w 1990 roku155. Prowadzono w jej ramach edukację seksualną opartą na 

założeniu „redukcji szkód”, między innymi warsztaty dotyczące praktyk 

bezpieczniejszego seksu156. W tym kontekście należy wspomnieć też o zainicjowanej w 

1990 roku przez Sławomira Starostę i Jarosława Endera, skierowanej do młodych osób 

akcji „Kochaj, nie zabijaj”, której celem było propagowanie wiedzy na temat HIV i AIDS, 

jednak w zupełnie innej formie, niż ta oferowana na przykład w publikacjach 

ministerstwa zdrowia. Działania te wykraczały poza zorganizowane wokół kategorii 

strachu sposoby reprezentowania HIV i AIDS. Jak stwierdzał Starosta: „Wszyscy mówili 

o śmierci […]. My chcieliśmy powiedzieć, że można kochać i można kochać się”157.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 Robert Biedroń, dz. cyt., s. 85. 
155 Tamże, s. 88. 
156 Maria Dziedzic, dz. cyt., s. 18.  
157 Za: Beata Pawlak, dz. cyt. 
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4. Inne obszary zaangażowania 

Postanowiłem aktywnie włączyć się w niesienie pomocy 
innym. […] Mniej więcej rok temu zaczął się nowy etap w 
moim życiu. Wspólnie z innymi osobami z HIV 
postanowiliśmy stworzyć grupę wsparcia, która z czasem 
przeistoczyła się w Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec 
AIDS „Bądź z nami”158. 

Paweł 

[…] nie poddaję się, nie jestem bierna, kiedy źle się czuję, 
kiedy jestem chora. W szpitalu zakaźnym w Warszawie 
staram się pomagać innym w walce z chorobą, a stawka jest 
wysoka – Życie159. 

Krystyna 

 

Skupienie dyskursu medialnego na działalności społecznej kilku aktorów w obszarze HIV 

i AIDS: przedstawicieli rządu, hierarchów kościelnych, Marka Kotańskiego i Arkadiusza 

Nowaka, przełamywały nieliczne odwołania do przedsięwzięć podejmowanych przez 

inne osoby i organizacje160. Można wspomnieć tu działalność Marii Malewskiej, 

psycholożki pracującej od lat osiemdziesiątych z osobami w kryzysie uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych, która w 1989 roku założyła fundację „Nie jesteś sam”, 

zajmującą się między innymi wspieraniem osób z HIV i AIDS161. Z kolei Janina 

Ludawska, udzielająca się we wspomnianej szwedzkiej fundacji „Noah’s Ark”, od 1989 

roku jako wolontariuszka wspomagała szpitale w Polsce, a na prośbę Władysławy 

Zielińskiej przygotowywała zarys kursu dla przyszłych wolontariuszy162. Wielu 

współpracowników Monaru opracowywało też własne programy pomocy, między 

innymi Jagna Wisłowska i Jerzy Siczek, twórcy Programu środowisk alternatywnych dla 

dzieci i młodzieży, działający pod szyldem Alternatiw. Skupili oni swą aktywność na 

pracy z młodymi osobami: prowadzili prelekcje w szkołach oraz „latającą poradnię” – 

 
158 Paweł, Żyć z HIV/AIDS, „AIDS. Aspekty – Informacje – Dyskusje – Stanowiska” 1995, 0, s. 44–46. Za: 
Violetta Krawczyk-Wasilewska, dz. cyt., s. 86. 
159 Krystyna, „HIV – Network. Kontakty i informacje” 1995, 5–6, s. 3. Za: Violetta Krawczyk-Wasilewska, dz. 
cyt., s. 86. 
160 Problematykę tę poruszano w ramach wspominanego już projektu EUROPACH. Zob. 
http://europach.phils.uj.edu.pl/ (01.09.2022).  
161 Jill Teresa Owczarzak, dz. cyt., s. 118. 
162 Szcz., Czuję chłód, „Gazeta Wyborcza”, 01.12.1993.  
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telefon zaufania163. Wsparcia udzielały również osoby z HIV i AIDS, angażując się w 

pracę wolontaryjną i działania z zakresu profilaktyki, między innymi w ramach 

przywołanego powyżej Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” 

(1994). W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęły pojawiać się też inne 

organizacje pozarządowe: Społeczny Komitet ds. AIDS (1993), wspomniana już Polska 

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” (1993), Ruch Promocji Zdrowia 

Młodzieży „Sami Sobie” (1993), powołano też Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS 

(1994).  

 

 

 

5. Transformacje dyskursu 

Działania w obszarze HIV i AIDS, opisane pokrótce powyżej, podejmowano stosownie 

do okoliczności, możliwości oraz zasobów, w pewnym określonym kontekście. 

Nierozerwalnie łączyły się one z zachodzącymi wówczas przemianami ustrojowymi, co 

wpłynęło na sposoby komunikowania ich w ramach dyskursu publicznego. By poprzez 

mikrostrukturę – pojedyncze przykłady – przeprowadzić ich dogłębną analizę, należałoby 

przyjrzeć się większej liczbie przekazów, pochodzących z bardziej światopoglądowo 

zróżnicowanych źródeł, a przy tym rozpatrzyć je w ramach konkretnej perspektywy 

metodologicznej. Dla ukazania ich wielowątkowości oraz dostarczenia pełniejszego 

obrazu wymagane byłoby też takie ich ze sobą zestawienie, które nie tylko 

rekonstruowałoby sposoby funkcjonowania różnorakich pojęć, ale też umożliwiałoby ich 

zaktywizowanie, ukazałoby ścieranie się ze sobą przeciwstawnych racji. Tego rodzaju 

zadanie wykracza jednak poza granice tej pracy. Biorąc pod uwagę powyższe, 

koncentruję się na analizie artykułów pochodzących z najbardziej poczytnego w Polsce 

lat dziewięćdziesiątych dziennika: „Gazety Wyborczej”164. Za tą decyzją przemawia 

 
163 Joanna Wojciechowska, Tańczący z terapeutą, „Gazeta Wyborcza” 27.10.1995. 
164 Średni nakład „Gazety Wyborczej” w latach dziewięćdziesiątych oscylował w okolicach 500 000 
egzemplarzy, natomiast „Rzeczpospolitej” – w okolicach 200 000 egzemplarzy. Za: Joanna Konopka, The 
national market for daily newspapers after 1989, w: The Polish Media System 1989–2011, ed. Katarzyna 
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jednak nie tylko argument ilościowy i skala wpływu na opinię publiczną. „Gazeta 

Wyborcza” stanowiła istotne – pod względem opiniotwórczym, polemicznym i 

informacyjnym – medium dla twórców i twórczyń związanych z warszawską Akademią 

Sztuk Pięknych165 oraz tych skupionych wokół Kowalni. W przekazanym Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej przez Grzegorza Kowalskiego archiwum pracowni można odnaleźć 

wiele wycinków pochodzących z tego dziennika i jego warszawskiego dodatku – „Gazety 

Stołecznej”166; niektóre z nich omówię w dalszej części rozprawy. Było to też jedyne 

ogólnopolskie medium, do którego trafić miał egzemplarz zina „Czereja”167. Przyjrzenie 

się rozwijanym na łamach „Gazety Wyborczej” praktykom dyskursywnym i strukturom 

semantycznym, w których HIV i AIDS – jako pojęcia – splatały się z kategorią 

transformacji ustrojowej, umożliwi dokładniejsze rozpoznanie wartości i norm, wobec 

których wypowiadali się twórcy i twórczynie w ramach analizowanych przeze mnie 

wystaw.  

Jednym z tego rodzaju pojęć jest wyobrażenie Zachodu. W kontekście HIV i 

AIDS wykorzystywano je nie tylko w dyskursie politycznym władz komunistycznych, 

gdy podkreślano zachodnią proweniencję wirusa, umacniając przy tym podział pomiędzy 

blokiem wschodnim i zachodnim, co przeanalizuję w dalszej części rozprawy. U schyłku 

lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, mimo pogłębiających się 

przemian systemowych, w dyskursie publicznym wciąż reprodukowano oś Wschód–

Zachód, choć pod zmienioną postacią. „Konstruowany” Zachód stanowił zarówno cel 

ustrojowych przemian, jak i punkt odniesienia wskazujący na swoiste zacofanie 

modernizującej się Polski. W linearnej, teleologicznej narracji opierano się głównie na 

pojęciu postępu.  

Paradoksalnie kategorię zapóźnienia stosowano też do opisu sytuacji 

epidemiologicznej. Jak można przeczytać w opublikowanym w 1989 roku artykule 

prasowym: „Pod względem rozprzestrzeniania się wirusa HIV znajdujemy się 4 lata w 

tyle za Europą Zachodnią, a ta 4 lata za USA”168. W wielu przypadkach zwracano uwagę 

 
Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2012, s. 56–58. Autorka posiłkuje się danymi pochodzącymi z badań 
przeprowadzonych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (funkcjonujący do 2020 roku). 
165 Zob. Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka, Warszawa 2014, 
s. 172–190. 
166 Zob. m.in. AMSN, AK, 2240; 2260; 2378; 2379; 2380; 2381; 2382; 2385; 2566; 2921; 2993; 2994; 3006; 
3007; 3043; 3054; 3057; 3121; 3122; 3127; 3331; 3558; 3599.    
167 AMSN, AK, 3623, Informacja: „Dla kogo Czereja”, k. 1. 
168 Jacek Fronczak, AIDS ma wielkie oczy, „Gazeta Wyborcza”, 10.10.1989. 
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na nieumiejętność korzystania ze sprawdzonych już rozwiązań zachodnich i na 

konieczność uzupełnienia zaległości: „Byliśmy w korzystnej sytuacji – przy znikomej 

liczbie chorych istniały już pierwsze pozytywne wzory działań podejmowanych na 

Zachodzie”169. Dotyczyło to głównie procedur medycznych i szeroko rozumianej opieki 

nad hospitalizowanymi, seropozytywnymi osobami. Twierdzenia te przybierały formę 

generalizacji: „Nigdzie na Zachodzie chorzy i nosiciele AIDS nie są izolowani – leczeni 

są w szpitalach ogólnych”170, „Na Zachodzie wszystkich pacjentów traktuje się jak 

potencjalnych nosicieli”171, „Na Zachodzie nikt nie pokazuje palcem zakażonych”172. 

Poprzez wskazywanie na podobieństwa, między innymi na analogiczne reakcje społeczne 

(„Społeczeństwa zachodnie też przeszły przez wszystkie znane nam fazy odrzucania 

chorych na AIDS”173), uwypuklano różnicę: nieskuteczność działań w obszarze 

profilaktyki w Polsce w stosunku do rozwiązań zachodnich. Podkreślano również rolę 

kampanii edukacyjnych, a przy tym brak ich polskich odpowiedników: „Nie skorzystano 

z kilkuletnich doświadczeń Zachodu w akcji uświadamiania”174, „Tam [w Niemczech – 

przyp. aut.] wiedzą, że trzeba wciąż wyjaśniać, tłumaczyć, przypominać”175. Zwracano 

przy tym uwagę na możliwości, jakie stwarza medium telewizji: „W tym świecie, który 

chcemy dogonić, używa się jej właśnie do edukacji, i to nie tylko zdrowotnej”176.  

Wokół pojęcia postępu zogniskowane były też wypowiedzi dotyczące 

społecznych reakcji wobec lokalizacji ośrodków dla osób z HIV i AIDS. Protesty 

rozpatrywano jako rodzaj cywilizacyjnego zapóźnienia lub regresji. Szczegółowe 

charakteryzowanie destrukcji oraz opisy niewspółczesnych sposobów działania miały na 

celu uwypuklenie nieprzystawalności tych zachowań do oczekiwanych wzorców: 

„Przedwczoraj wieczorem w Laskach pod Warszawą w ruch poszły sztachety, szpadle i 

pięści. Posypały się kamienie i klątwy”177, „Traktorem na AIDS”178, „Na ciemnotę są 

środki prawne”179, „Nie zgadzają się ze swoim obrazem pokazywanym w telewizji, […] 

 
169 Jacek Fronczak, Stracili dom, „Gazeta Wyborcza”, 01.02.1990. 
170 Tenże, AIDS…, dz. cyt. 
171 Tamże. 
172 Tenże, Ludzie nie muszą wiedzieć, kto jest „plusem”, „Gazeta Wyborcza”, 07.02.1990. 
173 Włodzimierz Piątkowski, Casus „Józefów” nie jest polską specjalnością, „Gazeta Wyborcza”, 05.05.1992. 
174 Jacek Fronczak, Stracili…, dz. cyt. 
175 Krystyna Janda, dz. cyt.. 
176 Teresa Bogucka, Gorliwość neofity, „Gazeta Wyborcza”, 09.03.1990. 
177 Irena Morawska, Tu miejsca nie znajdziecie, „Gazeta Wyborcza”, 05.06.1992. 
178 Jacek Fronczak, Traktorem na AIDS, „Gazeta Wyborcza”, 16.03.1990. 
179 Wojciech Tochman, Środek na ciemnotę, „Gazeta Wyborcza”, 27.12.1990. 



48 
 

ciemnej masy, nienawistnego, bezdusznego motłochu”180. Poprzez tego rodzaju 

sformułowania utrwalano podziały klasowe. W niektórych przypadkach do struktury 

klasowej odwoływano się wprost: „Wszyscy w ośrodku liczyli, że pomoże wizyta 

biskupa siedleckiego, że może on wszystko wytłumaczy blokującym drogi chłopom”181, 

„Milicji chłopi też się nie boją”182.  

Zauważano, że brak zaufania społecznego do przedstawicieli władzy politycznej 

oraz rezerwa wobec deklaracji ministerstwa zdrowia i pozarządowych organizacji mogą 

wynikać ze wcześniejszych doświadczeń: funkcjonowania w ramach systemu 

komunistycznego. Spostrzeżenia te umacniały negatywne z nim konotacje: „Przez tyle 

lat zapewniano nas o rzeczach, które okazały się nieprawdą”183, „Ludzie czują się 

oszukani. Nikt ich nie uprzedził. Władza komunistyczna okłamywała ich przez 40 lat. 

Nowa władza dalej kłamie”184. Przekonania protestujących przeciwstawiano przy tym 

systemowi wartości, jakie reprezentował ruch „Solidarności”: „Zadawałam sobie pytanie: 

czy to są ci sami ludzie, którzy parę lat temu utożsamiali się z Solidarnością, walczyli o 

piękne ideały? Co z nimi się stało?”185. 

Protesty lokalnych społeczności rozpatrywano niekiedy w perspektywie 

przekształceń w sferze własnościowej. Debata nad rozwiązaniami prawnymi mającymi 

na celu przywrócenie wolności gospodarczej, prowadzącymi ostatecznie do uczynienia 

własności prywatnej jedną z zasad ustrojowych, ogniskowała uwagę na stosunku osób do 

rzeczy. W tej optyce społeczny sprzeciw wobec otwierania ośrodków dla osób z HIV i 

AIDS przedstawiano jako motywowany chęcią maksymalizacji zysku oraz obawą przed 

spadkiem wartości gruntów i nieruchomości. Często przytaczano wypowiedzi samych 

właścicieli: „Myślałam, żeby sprzedać ten dom […]. Jak spadnie cena ziemi, to nie ma 

mowy o przeprowadzce”186, „Nie boimy się AIDS zwłaszcza dlatego, że zagrożenie 

bezpośrednio nas nie dotyczy, nawet gdyby to miało być tylko zagrożenie zmniejszeniem 

się wartości naszych nieruchomości”187. Odniesienia do kategorii własności prywatnej 

 
180 Anna Bikont, Chrześcijanie i lwy, „Gazeta Wyborcza, 11.07.1992. 
181 Witold Pasek, Piąte: zabij, „Gazeta Wyborcza”, 21.02.1990. 
182 Tamże. 
183 Tenże, Głosków – tydzień później, „Gazeta Wyborcza”, 09.04.1990. 
184 Anna Bikont, dz. cyt. 
185 Joanna Szczepkowska, Walczyć ze strachem, nie z ludźmi, „Gazeta Wyborcza”, 23.06.1992. 
186 Anna Bikont, dz. cyt. 
187 Jakub Kopeć, Potrzebna krucjata, a nie harcerskie podchody, „Gazeta Wyborcza”, 12.06.1992. 
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oraz do działań podejmowanych w celu jej ochrony uwypuklały problematykę opieki nad 

mniejszością, kluczową w debacie o demokracji.  

Refleksje dotyczące zasad demokratycznych można rozpatrywać jako swego 

rodzaju tło dyskusji o HIV i AIDS. Operowanie dychotomią większości i mniejszości, 

siły i słabości w debacie publicznej kierowało ku rozważaniom na temat oczekiwanej, 

docelowej formy zmieniającego się ustroju:  

Państwo demokratyczne i jego struktury publiczne powołane są do 
ochrony praw ludzkich i obywatelskich. Państwo demokratyczne tym 
się nade wszystko różni od państwa dyktatury, że ochrania każdą 
mniejszość przed zagrożeniami ze strony większości, że zawsze staje 
po stronie słabszych przeciwko silniejszym. Tylko w bardzo 
ograniczonych umysłach powstać może fałszywe przekonanie, że 
demokracja polega wyłącznie na rządach większości, że w demokracji 
większość zawsze ma rację, a jej decyzje są ostateczne i wiążące dla 
wszystkich188. 

W kontekście HIV i AIDS wielokrotnie poruszano zagadnienie praw mniejszości, choć 

traktowano je bardziej jako obszar do tolerowania niż płaszczyznę do wypracowania 

możliwej równości. Charakterystyczne dla takiej perspektywy było wyjście „od 

podmiotu” – to podmiot podejmował decyzję o (nie)tolerowaniu. Tego rodzaju relację 

zależącą od czyjejś przychylności można uznać za paternalistyczną. Jak wskazywał Piotr 

Piotrowski – odnosząc się do pola sztuki i swobody wypowiedzi artystycznej – pojęcie 

tolerancji skrywa w sobie pewną hierarchiczność: „większość toleruje mniejszość, ale nie 

traktuje jej jak równej sobie”189. W świetle ówczesnej debaty o demokracji pojęcie to 

można rozpatrywać jako emanację idei wolności, jako jeden z elementów filozofii 

liberalnej.  

Pojęcie tolerancji w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych silnie zaznaczyło 

swoją obecność w dyskursie związanym z HIV i AIDS. Nierzadko przywoływano je 

dosłownie: w tytułach przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, jak w przypadku 

koncertu „Tolerancja”190, czy w nazwach organizacji – wspomnieć można tu między 

innymi o planowanym przez Marka Kotańskiego „Centrum Tolerancji”191. Przejawiało 

się ono także w dyskursie politycznym. Warto w tym kontekście przywołać list otwarty 

 
188 Andrzej Szczypiorski, List otwarty do premiera RP, „Gazeta Wyborcza”, 18.03.1990. 
189 Piotr Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010, s. 264. 
190 Tolerancja, „Gazeta Wyborcza”, 30.01.1991. 
191 pb, Ulica Tolerancji, „Gazeta Wyborcza”, 24.03.1991. 
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Lecha Wałęsy wystosowany do uczestników zorganizowanego przez Monar w 1992 roku 

wydarzenia charytatywnego na rzecz dzieci z HIV: „Postawa tolerancji dla odmiennych 

poglądów, postępowania i stylu życia, z poszanowaniem norm moralnych, świadczą o 

człowieczeństwie”192. W tym przypadku pojęcie tolerancji zostało włączone w znacznie 

szerszą kategorię: systemu moralnego. W takiej optyce możliwość zakażenia zrównano z 

nieprzystającym do obowiązujących norm stylem życia. Sposoby używania pojęcia 

tolerancji w dyskursie o HIV i AIDS zmieniały się jednak wraz z czasem. W połowie lat 

dziewięćdziesiątych o tolerancji debatowano w kontekście jej poziomu. Odwołania do 

protestów lokalnych społeczności służyły za punkt odniesienia – pokazywano na ich 

przykładzie korzystną zmianę postaw społecznych193. Można powiedzieć, że mimo 

zastosowania linearnej narracji postępu, praktyki dyskursywne zatoczyły koło.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
192 Lech Wałęsa, Jestem z Wami, „Gazeta Wyborcza”, 17.08.1992. 
193 Olena Skwiecińska, Życie z wirusem, „Gazeta Wyborcza”, 08.04.1995. 
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ROZDZIAŁ III 

Wystawa jako narracja 

 

 

 

Przeprowadzając analizy wystaw, korzystam z perspektywy teoretycznej bliskiej 

koncepcji narratologii rozwijanej przez Mieke Bal. Pojęcie narracji odnoszę nie tylko do 

języka, tekstu mówionego i pisanego, ale także do innych mediów, na przykład realizacji 

artystycznych, ich aranżacji czy relacji pomiędzy zaprezentowanymi pracami a 

architekturą. W propozycji Bal granice między tekstami i obrazami ulegają zatarciu, a 

narracje mogą być wyrażane zarówno za pomocą części mowy i znaków języka, jak i 

poprzez obraz, dźwięk, przestrzeń lub kombinację wszystkich powyższych194.  

Jak zaznacza badaczka, podczas wystawy dochodzi do upublicznienia – 

wystawienia na widok publiczny – opinii i poglądów, które stają się przedmiotem 

prezentacji w równym stopniu, co eksponowane podczas pokazu obiekty195. Rozpatrując 

wystawę jako akt mowy, Bal dokonuje rozpoznania użytych strategii dyskursywnych, 

które kształtują warstwę znaczeniową ekspozycji i sugestywnie wpływają na odbiorców. 

Korzysta przy tym z pojęć retoryki196, rozumianej tu zarówno jako refleksja o sposobach 

komunikacji, jak i praktyka budowania wypowiedzi. Stosuje je w swych analizach: w 

projektach kuratorskich, założeniach pokazów, doborze prac i ich aranżacji śledzi 

obecność wzmacniających wymowność i perswazyjność figur stylistycznych, takich jak 

metonimia, metafora, synekdocha, apostrofa czy alegoria. Podobną funkcję przypisuje 

podejmowanym podczas wystawy czynnościom: prezentowaniu, oprowadzaniu, 

wskazywaniu czy wartościowaniu197. 

 
194 Mieke Bal, Narratologia: wprowadzenie do teorii narracji, tłum. Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska, Kraków 
2012, s. 3. 
195 Taż, Double Exposures. The Subject of Cultural Analysis, New York 1996, s. 2, s. 53. 
196 Tamże, s. 84. 
197 Tamże, s. 88. 
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Choć narratologia wydaje się pomocna dla analizy wystawy, szczególnie gdy 

dostęp do niej uzyskiwany jest wyłącznie poprzez zebrane materiały archiwalne, a więc 

rodzaj lektury, to niesie ryzyko przeoczenia istotnych dla niej kontekstów. Mimo że Bal 

rozluźnia wypracowany przez strukturalizm i semiotykę kanon autonomizujący tekst, to 

tworzy przy tym uporządkowany system pojęć, swoisty podręcznik narratologii, którego 

ambicją jest opracowanie ramy dla opisów narracji. Usystematyzowanie teorii miałoby 

ją równocześnie demokratyzować – wykorzystywanie przez badaczy tych samych 

podstaw teoretycznych, nawet mimo pewnych różnic w ich rozumieniu, ułatwiłoby –  

zdaniem Bal – dyskusję nad interpretacjami198. Jak sama przyznaje, narratologia jest 

teorią systemową199. Równocześnie nie jest to projekt złożony z terminów o szczelnych 

granicach, przeciwnie – zachodzące pomiędzy nimi relacje są jego istotną częścią, a 

znaczenia wyłaniają się z dynamicznej lektury, mającej uchronić wykorzystywane do 

analizy kategorie przed przewidywalnością i ostatecznym ustaleniem. Mimo to koncepcja 

ta dotyczy głównie wewnętrznych powiązań pomiędzy elementami i pojęciami, a kolejne 

poziomy narracji przywoływane są na zasadzie uzupełniania zdania głównego o zdania 

podrzędne. Nie mieszczą się w tym wykraczające poza tę narrację odniesienia, na 

przykład związki z konkretnymi decyzjami politycznymi czy procesami 

transformacyjnymi.  

Podstawowe pojęcie, które rozwija Bal, dotyczy narratora, w tym wypadku 

kategorycznie oddzielonego od biograficznego autora narracji. To, uściślając, „podmiot 

(językowy, wizualny bądź kinematograficzny) będący nie osobą, lecz funkcją, która 

wyraża się w języku tworzącym tekst”200. Odróżnienie tych kategorii pozwala, zdaniem 

badaczki, wypreparować z opowieści konkretne wypowiedzi, które inaczej zostałyby 

zagłuszone przez głos autora. Jak pisze, „tylko przyjmując taką definicję, zdołamy 

uniknąć nieporozumień, które w konsekwencji prowadzą do przywłaszczania autorytetu, 

zamazywania niuansów tekstu i tuszowania nierównowagi w dystrybucji władzy”201. 

Zwraca przy tym uwagę na uprzywilejowanie pozycji narratora – kuratora bądź instytucji 

– rozwijającego prymarną „opowieść” o wystawie. Organizację ekspozycji uznaje za 

przejaw sprawowania władzy, manifestującej się poprzez determinowanie odczytań, 

 
198 Taż, Narratologia..., dz. cyt., s. 2. 
199 Tamże, s. 9. 
200 Tamże, s. 15. 
201 Tamże, s. 18. 
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kształtowanie doświadczeń i ukierunkowywanie wiedzy202. Jednym z proponowanych 

przez nią działań, które miałoby osłabić tę hierarchiczną relację, jest odejście od 

narracyjnego monopolu na rzecz współuczestnictwa widzów – a także podmiotów 

reprezentowanych podczas wystawy – w konstruowaniu wypowiedzi203. Ujawniająca się 

w jej rozważaniach polityczność odnosi się jednak bardziej do pewnych systemowych 

uwarunkowań i relacji niż do zaangażowanego podmiotu i narracji upodmiotowionej.  

Pisząc o upodmiotowieniu, nie wychodzę z założenia, że narrację należy 

rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia intencji twórcy. Jego postrzeganie jako 

jedynego właściciela znaczeń zostało w ramach humanistyki omówione już bardzo 

szeroko, zakwestionowane i zrewidowane, od uśmiercenia autora po jego powrót i 

widmową (nie)obecność. Ujmowanie tych kategorii jako zespolonego i jedynego 

możliwego zestawienia wymagałoby również przyjęcia, że istnieje niezmienna autorska 

tożsamość, a to kierowałoby nas w stronę esencjalizmu, sytuując autora i obiekt w 

binarnym układzie. Natomiast zdecydowane rozłączenie autora i narratora całkowicie 

pomija wszelkie wątki tożsamościowe i nie bierze pod uwagę wieloaspektowych relacji 

i społeczno-politycznej pozycji podmiotów. Choć Bal wprowadza pojęcie fokalizacji –

narracyjnej perspektywy ustanawiającej granicę pomiędzy tym, kto patrzy, a tym, kto 

mówi204 – to nie wykracza jednak poza wewnątrztekstowe związki. Punktem wyjścia dla 

tego narratologicznego projektu jest analiza tekstu, Bal stwierdza więc:  

Postać nie jest ludzką istotą, chociaż ją przypomina. Nie ma 
prawdziwej psychiki, osobowości, przekonań ani kompetencji 
potrzebnych do działania, lecz ma cechy pozwalające czytelnikowi 
przypuszczać, że jest inaczej, i umożliwiające jej opisywanie pod 
kątem psychologicznym oraz ideologicznym205.  

Zdaniem Łukasza Zaremby semiotyczne zorientowanie tej koncepcji sprawia, że 

koncentruje się głównie na znakach, a relacja z analizowanym obiektem „często 

przypomina wędrówki bezcielesnego oka po białych ścianach modernistycznego 

muzeum”206. Pytanie o to, „kto mówi”, pozostające w centrum zainteresowania 

narratologii, jest, jak sądzę, mimo wszystko pytaniem o charakterze politycznym, które 

 
202 Taż, Double..., dz. cyt. s. 8. 
203 Tamże, s. 157. 
204 Taż, Narratologia..., dz. cyt., s. 147. 
205 Tamże, s. 115. 
206 Łukasz Zaremba, Pocztówki z podróży? Obrazy wizualne w lekturze Mieke Bal, „Teksty Drugie: teoria 
literatury, krytyka, interpretacja” 2013, 4, s. 310. 
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należałoby rozszerzyć o namysł nad pozycją mówiącego podmiotu i relacjami 

społecznymi. Wskazuje ono także na to, „kto nie mówi”, na przykład w pracach, na 

wystawie, w archiwum, dyskursie bądź w polu politycznym, a więc na głosy 

unieważniane, utracone lub niedostępne. W tych obszarach moja perspektywa zbliża się 

do koncepcji Bruce’a W. Fergusona, w której wystawa jest rozpatrywana jako akt mowy 

związany z polityką reprezentacji i reprezentatywnością207, a także do teorii Reesy 

Greenberg, w ramach której ekspozycja jest ujmowana jako zdarzenie dyskursywne o 

relacyjnym charakterze208. Oba podejścia umożliwiają wyjście poza takie ujęcie 

wystawy, które kładąc nacisk na jej budowę i syntaktykę, czyni z niej konstrukt 

odizolowany od aktualnej sytuacji209. Pozwalają prześledzić nie tylko autorów i 

adresatów wypowiedzi, ale także jej kontekstowe okoliczności, warunki i znaczenia.  

Mimo potrzeby uzupełnienia narratologii o elementy ważne dla omawianych 

przeze mnie działań, pewne obszary jej zainteresowania, a także wypracowane pojęcia, 

uważam za istotne dla analizy ekspozycji. Jednym z nich jest kategoria czasu. Jej 

potencjał dla praktyk wystawienniczych ujawnia się w rozpatrywaniu obiektów nie jako 

nieruchomych i skończonych, lecz jako  „uczasowionych”, a także w dopuszczaniu 

innych rodzajów temporalności, na przykład symultaniczności, przemienności, 

anachronii, bezczasowości, retrospekcji czy antycypacji. „Zgodnie z […] logiką nie 

można dotrzeć do pewnego miejsca, nie wyruszywszy najpierw w podróż. Tymczasem w 

opowieści jest to możliwe”210, pisze Bal. Jej wypowiedź można również odnieść do 

wielowymiarowości wystawy i nakładania się w jej ramach różnych porządków 

czasowych. Wytworzone w przeszłości przedmioty zostają ulokowane w nowej 

temporalnej ramie – w teraźniejszości wystawy – i są aktualizowane poprzez percepcję 

widzów. Takie ujęcie nie ignoruje udziału odbiorcy, lecz czyni go sprawczym i 

pozostawia miejsce na pomnażanie przez niego znaczeń211. W opublikowanej w 2021 

roku książce Narratology in Practice tego rodzaju czasowe przesunięcia Bal określa 

 
207 Bruce W. Ferguson, Exhibition Rhetorics. Material Speech and Utter Sense, w: Thinking about Exhibitions, 
eds. tenże, Reesa Greenberg, Sandy Nairne, London-New York 2005, s. 131–134. 
208 Zob. Reesa Greenberg, The Exhibition as Discursive Event, w: Longing and Belonging: From the Faraway 
Nearby, ed. Bruce W. Ferguson, Santa Fe-Nowy Meksyk 1995, s. 118–125. 
209 Mieke Bal, Thinking in Film. The Politics of Video Installation According to Eija-Liisa Ahtila, London-New 
York 2013, s. 19–23. 
210 Mieke Bal, Narratologia... dz. cyt., s. 81. 
211 Taż, Double..., dz. cyt., s. 4. 
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terminem heterochronii212, oznaczającym nierównomierną ewolucję organizmów, która 

może mieć charakter retardacji lub akceleracji213.  

Podczas wystawy dochodzi również do zwielokrotnienia porządków 

przestrzennych, należących, obok czasu, do podstawowych pojęć teorii narracji. 

Przestrzeń w takim ujęciu to nie tylko miejsce akcji, neutralne tło dla wydarzeń, ale także 

nieodłączna część wystawy, przestrzeń stematyzowana, mieszcząca w sobie znaczenia: 

ruch odbiorców, usytuowanie obiektów i zachodzące między nimi relacje czy konteksty 

instytucjonalne. Widz, poruszając się po muzealnej lub galeryjnej sali, poprzez 

sekwencyjność zwiedzania wytwarza znaczeniowe połączenia pomiędzy 

poszczególnymi obiektami, składające się na kolejne warstwy narracji214. Ponadto 

przestrzeń może być równocześnie wytwarzana i zarejestrowana, a tego rodzaju 

dwoistość zachodzi między innymi podczas odtwarzania układu przestrzennego z 

dostępnych fotografii.  

Analizując miejsce odbiorcy na wystawie, korzystam również z koncepcji 

Jacquesa Rancière’a, który w swoje rozważania nad kategorią widza angażuje teorię 

emancypacji intelektualnej Josepha Jacotota215. Problematyzując relacje zachodzące 

pomiędzy twórcą a odbiorcą, Rancière sięga po dwa modele edukacji wyróżnione przez 

francuskiego pedagoga. Pierwszy z nich, stultyfikacyjny, stosunki pomiędzy 

nauczycielem a uczniem opisuje jako oparte na hierarchii i niemożliwym do 

przekroczenia dystansie, a kształcenie jako jednostronne przekazywanie wiedzy. W 

analogicznym ujęciu postawa oglądającego widza wiązałaby się z pasywnością i brakiem 

kompetencji w danym obszarze, a twórcy z aktywnością i zorientowaniem w 

podejmowanej problematyce. Występująca pomiędzy nimi różnica jest nieusuwalna. 

Natomiast w modelu intelektualnej emancypacji zniwelowanie dysproporcji wiedzy jest 

możliwe dzięki ciągłemu weryfikowaniu nierówności występującej pomiędzy 

nauczycielem a uczniem. Patrzenie nie stanowi tu przeciwieństwa aktywności, ale jej 

przejaw. Oglądający widz zachowuje swą sprawczość: obserwuje, wybiera interesujące 

go wątki, podkreśla je, kojarzy i porównuje z tym, co już wcześniej zobaczył w innych 

miejscach, podczas innych wydarzeń, a także konfrontuje je z własnym doświadczeniem 

lub pragnieniami, wytwarzając nowe konteksty. Podejmowane przez niego działania 

 
212 Zob. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/heterochronia;3911453.html (1.09.2022). 
213 Taż, Narratology in Practice, Toronto-Buffalo-London 2021, s. 101. 
214 Taż, Double..., dz. cyt., s. 4. 
215 Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, London-New York 2009, s. 1–23. 
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przypominają proces tłumaczenia zastanej sytuacji na inny – swój własny – język. 

Położenie nacisku na aktywność każdego widza potwierdza możliwą równość wszystkich 

jednostek, które nie stanowią w takiej optyce jednolitej zbiorowości – publiczności – ale 

we wspólnocie zachowują swoją podmiotowość. W modelu stultyfikacyjnym kluczowy 

jest natomiast sam status – zbiorowość jest konstytuowana poprzez podobieństwo pozycji 

jednostek i różnicujące porównania do innych grup.  

Rozwijana przez Bal perspektywa narratologiczna wydaje się przydatna również 

dla takiej lektury źródeł, która jest autorefleksyjna. Zwraca uwagę na strukturę narracji, 

politykę czytania i pisania, a więc oddziela własną pozycję od innych, nie zespala ich. 

Chociaż w teorii tej dostrzegano ryzyko dominacji czytelniczki nad analizowanymi 

obiektami216, zbyt duże od nich oderwanie i uniemożliwienie bezpośredniego do nich 

dostępu, to przychylam się do wniosków Łukasza Zaremby, który stwierdza, że taka 

perspektywa analityczna, która jest zakorzeniona w uważnej obserwacji oraz otwarta na 

kompetencje czytelników i wskazywane przez nich znaczenia, częściej rozwija, niż 

zawęża możliwości interpretacji217. Sądzę również, że każda analiza jest swego rodzaju 

narzuceniem sposobu odczytania i nie istnieją obiekty w pełni autonomiczne, a ich 

badanie nie jest wyłącznie ich odtwarzaniem. Istotne jednak, by rozwijana interpretacja 

nie była strukturą przezroczystą, wtedy bowiem stałaby się autorytatywna. Ujawnienie 

się czytelniczki posiada także wymiar etyczny, pozwala bowiem nie przywłaszczać 

głosów innych, a przy tym nie neutralizować strukturalnych różnic, w przypadku, gdy do 

swej narracji włącza ona inne narracje. 

Jak stwierdza de Certeau, „fundamentem owej fikcji o »skarbie« ukrytym w dziele 

[…] nie jest oczywiście produktywność czytelnika, ale instytucja społeczna 

nadokreślająca jego związek z tekstem. Lektura jest w pewnym sensie anulowana przez 

stosunek sił […], których staje się narzędziem”218. Unieważnianie różnego rodzaju 

odczytań, które nie wpisują się w sensy obowiązujące, stanowiłoby odzwierciedlenie 

hierarchii społecznej. Dopuszczenie innych interpretacji wiązałoby się natomiast z 

osłabianiem dominującej pozycji, oddawaniem władzy, rozpraszaniem siły. Proces 

 
216 Zob. Łukasz Zaremba, dz. cyt., s. 301–306; Stanisław Czekalski, Intertekstualność i malarstwo. Problemy 
badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006, s. 222–258; Andrzej Leśniak, Współczesne studia 
nad kulturą wizualną. Poststrukturalistyczne klisze i krytyka anachroniczna, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, 
nr 2(8), s. 90. 
217 Łukasz Zaremba, dz. cyt., s. 310. 
218 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 170. 
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czytania, który nie poddaje się narzuconym warunkom, miałby charakter zarówno 

dywersyjny, jak i taktyczny. Czytelnicy, jak uznaje de Certeau, nie są właścicielami 

tekstów, ponieważ teksty nie dają się zamieszkiwać na stałe. Równocześnie nie 

przyswajają ich oni w sposób bierny, lecz aktywnie je przekształcają, zgodnie ze swoimi 

potrzebami. „Lektura sytuowałaby się więc na styku uwarstwienia społecznego 

(stosunków klasowych) i operacji poetyckich (konstruowania tekstu przez tego, kto go 

praktykuje)”219, dodaje. Określa to mianem „kłusownictwa”, jednak biorąc pod uwagę 

prawo własności i stosunki społeczne, na które się powołuje, a także nieposiadanie 

własnego miejsca i odnajdywanie luk, być może lepiej odzwierciedlającym to 

porównaniem byłoby zajmowanie prywatnego terenu bez zgody jego właściciela lub 

tymczasowe zamieszkiwanie innych, niepodlegających mu obszarów, wciąż w jakiś 

sposób przez niego nadzorowanych. Miejscem zamieszkiwanym w ramach dyskursu 

historyczno-artystycznego bądź stosunków instytucjonalnych może być wystawa, tę zaś 

zajmować mogą poszczególne prace, których sensy mnożone są przez odczytujących je 

odbiorców. Takie ujęcie umożliwia ujawnienie praktyk, podejmowanych przez podmioty 

na wielu poziomach, na przykład projektu, aranżacji, realizacji, recepcji, czy też 

interpretacji. Przyjmuje ono, że znaczenia dokumentacji, wystaw i tekstów mnożone są 

przez ich odbiorców i czytelników.  

Jednakże opisanie wystaw, których się nie widziało i uczynienie ich przedmiotem 

badań, gdy dostępne materiały nie pozwalają odtworzyć w pełni ich przebiegu, 

zrekonstruować – z poczuciem pewności – rozmieszczenia prac, czy zidentyfikować 

autorów kuratorskich decyzji, wydaje się zadaniem wymykającym się naukowości, 

zmierzającym w stronę przypadkowości. Nie mam tu na myśli celowych pominięć i 

niedostatecznych kwerend, lecz niezachowanie się źródeł, ich nieosiągalność, a także ich 

rozproszenie pomiędzy różne podmioty, instytucje i osoby prywatne. Choć tego rodzaju 

niepełne archiwum można uznać za porażkę badaczki, próba zignorowania tych luk 

byłaby rodzajem generalizacji i zafałszowywania rzeczywistości, a odstąpienie od opisu 

danego wydarzenia z uwagi na niekompletność dokumentacji sugerowałoby, że 

humanistyka jest dyscypliną stawiającą przed sobą zadania wyłącznie porządkujące i 

archiwizacyjne. Włączenie pustych miejsc do obszaru rozważań jako miejsc znaczących 

daje możliwość ich sproblematyzowania, określenia ich przyczyn i dostrzeżenia 

fragmentów wymagających dodatkowego omówienia. Można zatem powiedzieć, że 

 
219 Tamże, s. 171. 
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zdefiniowanie i uwzględnienie braków pozwala na zbudowanie pełniejszego obrazu 

opisywanych zjawisk. Ograniczoną pojemność pojęcia archiwum, wynikającą między 

innymi z dążenia do kompletności i tendencji do wykluczania źródeł niespełniających 

pewnych określonych założeń, rozszerzają inne praktyki archiwalne, na przykład 

afektywne220, związane z ciałem221, feministyczne222, queerowe223, a także efemeryczne, 

kierujące się, cytując José Estebana Muñoza, ku „śladom, przebłyskom, pozostałościom 

i drobinkom rzeczy”224. Kwestionują one archiwum kompleksowe, precyzyjne i stałe. To 

właśnie ku nim zwracam się w swojej pracy. Dokumentacje omawianych przeze mnie 

wystaw pochodzą z różnych źródeł: zarówno z uznanych instytucji, na przykład z 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy Fundacji Galerii Foksal, jak i innych 

archiwalnych obiegów, w tym, pracownianych archiwów, kolekcji prywatnych czy 

publikacji. Ze względu na strukturę, tematykę i możliwości wykorzystywania, zbiory te 

zbliżają się do pojęcia kontrarchiwum. Składają się z negatywów, fotografii, notatek, 

listów, ulotek, tekstów i wycinków prasowych, w różnym stopniu – nie zawsze w pełni – 

odzwierciedlających przebieg ekspozycji. Uzupełniają je wypowiedzi uczestników i 

uczestniczek, formułowane bardziej na zasadzie swobodnych skojarzeń, niż 

uporządkowanej wiedzy, oferujące kolejne możliwe odczytania. Stałe ramy archiwum 

rozszczelniane są również przez afektywny wymiar zgromadzonych materiałów, 

dotyczących sztuki społecznie zaangażowanej i związanych z wystawą, w której 

założeniach podkreślano istotność indywidualnego doświadczenia problematyki HIV i 

AIDS. Kontrarchiwum to także archiwum aktywne, nie tylko odtwarzające historię, ale 

pozwalające jednocześnie zrozumieć jej społeczno-polityczne uwarunkowania, zarówno 

w perspektywie przeszłości, jak i teraźniejszości. Jak zaznaczała Ann Cvetkovich, 

archiwum jest „nie tylko zabezpieczającym obiekty repozytorium, ale także zasobem, 

który »wychodzi z ukrycia« na świat, aby dokonywać publicznych interwencji”225. 

Przyglądanie się znaczeniu tych materiałów dzisiaj i wpływowi dzisiejszej wiedzy na 

minione wydarzenia to uzupełnianie się przeszłości i teraźniejszości. Zakwestionowanie 

 
220 Zob. Ann Cvetkovich, An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality and Lesbian Public Cultures, Durham 2003. 
221 Zob. Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, Durham-
London 2003.  
222 Zob. Kate Eichhorn, The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order, Philadelphia 2013. 
223 Zob. Jack Halberstam, The Queer Art Of Failure, Durham-London 2011. 
224 José Esteban Muñoz, Ephemera as Evidence: Introductory Notes to Queer Acts, „Women & Performance: a 
Journal of Feminist Theory” 1996, 8(2), s. 10. Zob. też: Ann Cvetkovich, Ephemera, w: Lexicon for an Affective 
Archive, eds. Giulia Palladini, Marco Pustianaz, Bristol-Chicago 2017, s. 179–183. 
225 Ann Cvetkovich, The Queer Art of the Counterarchive, w: Cruising the Archive: Queer Art and Culture in Los 
Angeles, 1945–1980, eds. David Evans Frantz, Mia Locks i in., Los Angeles 2011. 
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linearności czasu otwiera nowe możliwości interpretacyjne, co w rozważaniach nad 

kategorią anachronizmu podkreślał Andrzej Leśniak, zauważając równocześnie, jak 

ryzykowna jest to optyka: stwarza bowiem niebezpieczeństwo „przypadkowych 

zestawień, porównań o wątpliwej wartości analitycznej”226. Obieram ją jednak ze 

świadomością towarzyszących jej ograniczeń. Tego rodzaju wymiana wydaje się istotna 

zwłaszcza w przypadku wciąż doświadczanych epidemii HIV. Zachowuje ona 

aktywistyczny potencjał przeszłości, który może zostać wykorzystany w teraźniejszości. 

Zgromadzone materiały, przedstawiające różne perspektywy i wersje wydarzeń, 

to rodzaj wielogłosowej narracji. Podczas analizy wystaw chciałabym przyjrzeć się 

poszczególnym punktom widzenia, które składają się na większą, dotyczącą ich 

opowieść. W kolejnych fragmentach  zgromadzone materiały poddaję lekturze, podążając 

tropami wyznaczonymi przez narratologię, które uwzględniają różne wybrzmiewające z 

narracji głosy i pojawiające się w nich perspektywy. To więc lektura ujawniająca ich 

wielowarstwowość, a także kwestionująca istnienie wszechwiedzącego narratora i – 

posługując się pojęciami z obszaru gramatyki – ujawniająca fleksyjne formy działań 

poprzez ich odmianę przez osoby, czasy, tryby, strony i liczby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
226 Andrzej Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010, s. 156.  
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ROZDZIAŁ IV 

Wczesne ekspozycje  

 

 

 

1. Piotr Nathan i Hunter Reynolds227 

Warszawska Galeria Dziekanka, funkcjonująca od 1972 roku jako miejsce działań 

studentów uczelni artystycznych, a następnie część struktury Akademii Sztuk Pięknych, 

zachowywała szczególną odrębność i otwartość. Prezentowała i aktywizowała zjawiska 

artystyczne wykraczające poza społeczność akademicką, oferując złożony, 

wieloaspektowy program: organizowano w jej ramach projekcje filmów, wykłady, 

kilkudniowe sesje poświęcone wybranym artystom oraz dyskusje. Aranżowano również 

spotkania z zagranicznymi twórcami, w tym na przykład z Allanem Kaprowem i Dickiem 

Higginsem228. Współprowadzący Dziekankę od 1987 roku Joanna Kiliszek i Andrzej 

Rosołek zaprosili do galerii w 1991 roku Piotra Nathana i Huntera Reynoldsa, 

zainteresowani ich działalnością artystyczną i jej społecznym wymiarem229. Obaj twórcy 

przebywali wówczas w Berlinie – to miejsce zamieszkania Nathana i miejsce, do którego 

powracał od 1989 do 1992 roku Reynolds, podróżując pomiędzy Europą a Stanami 

Zjednoczonymi230. 

 Ekspozycję otwarto 15 maja 1991 roku, trwała do końca miesiąca. Funkcjonowała 

pod opisowym tytułem: Piotr Nathan (RFN) oraz gościnnie Hunter Reynolds (USA): 

Instalacja, performance. Z czasowego dystansu określono ją jako queerową, tak też 

 
227 Fragment rozprawy dotyczący wystawy Piotra Nathana i Huntera Reynoldsa został opublikowany jako 
artykuł. Zob. Luiza Kempińska, Hunter Reynolds i Piotr Nathan w Galerii Dziekanka, 1991, Magazyn „Szum”, 
03.07.2020, https://magazynszum.pl/hunter-reynolds-i-piotr-nathan-w-galerii-dziekanka-1991/ 
(01.09.2022). 
228 Zob. Dziekanka Artystyczna. Fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972–
1998, red. Joanna Kiliszek, Warszawa 2017. 
229 Korespondencja mailowa z Joanną Kiliszek, 19.05.2020. Dalej jako: „Korespondencja z J. Kiliszek”. 
230 Rozmowa internetowa z Hunterem Reynoldsem, 16.05.2020. Dalej jako: „Rozmowa z H. Reynoldsem”. 
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funkcjonuje w ramach historyczno-artystycznego dyskursu231. Istotne wydaje się 

wnikliwe prześledzenie podejmowanych w jej ramach przez artystów działań, również w 

świetle ich praktyki artystycznej, a także przyjrzenie się możliwym emancypacyjnym 

znaczeniom ich realizacji w ówczesnym kontekście – początku lat dziewięćdziesiątych. 

Na jednej z zachowanych przez Reynoldsa fotografii zmultiplikowane wizerunki 

Patiny du Prey – jego drag persony – szczelnie wypełniają powierzchnię słupa 

ogłoszeniowego, znajdującego się na placu Zamkowym w Warszawie (Il. 1). Różowy 

plakat, który wyodrębniał się wizualnie z tła zabytkowych budynków, towarzyszył 

planowanemu w Dziekance performansowi. Pozbawiony szczegółowych informacji o 

terminie i miejscu działania, funkcjonował raczej jako rodzaj taktycznej interwencji – 

wynikał z zainteresowania artysty alternatywnymi sposobami komunikacji w czasach 

komunizmu232. Znajdowały się na nim dwa hasła: „Oblicza wolności” oraz „Kto Cię 

kocha? Patina du Prey”, oba przetłumaczone dla Reynoldsa przez jego przyjaciół 

polskiego pochodzenia z nowojorskiego Greenpoint233 (Il. 2). 

W zaaranżowanym w przestrzeni Dziekanki fotograficznym studio Patina du Prey 

w każdą sobotę pozowała do wspólnych zdjęć z osobami przybyłymi na performans. 

Połączenie obu tych kategorii, performansu i dragu, w praktyce Reynoldsa przejawiało 

się od początku lat dziewięćdziesiątych – wspomnieć można tu między innymi o 

wystawie Drag w Simon Watson Gallery (1990), a także o projektach The Banquet Dress 

(1992), Love Dress (1994), Mourning Dress (1997), I-DEA: The Goddess Within (1993–

2000), czy Memorial Dress (1993–1997), wiążącej się także z jego zaangażowaniem 

aktywistycznym234 (na tkaninę balowej sukni Patiny du Prey nadrukowano wówczas 

nazwiska osób zmarłych na choroby związane z AIDS). Patina du Prey narodziła się w 

ramach nowojorskiego The Pyramid Club oraz relacji Reynoldsa ze związanymi z 

klubem osobami, choć jego działania podążały odrębną drogą235. Określając Patinę du 

Prey mianem „pół-dragu”, przyznawał, że jego zamiarem było zajmowanie się normami 

i kodami, a także reakcjami, jakie wywoływało bycie w dragu w różnych, często 

 
231 Zob. Joanna Kiliszek, Niespokojna pewność. Dziekanka/Warszawa – Miejsce nowej sztuki 1972–1998, w: 
Dziekanka Artystyczna..., dz. cyt., s. 27. 
232 Rozmowa z H. Reynoldsem. 
233 Tamże. 
234 Wśród wielu jego działań wyróżnić można na przykład członkostwo w ACT UP oraz współtworzenie, od 
1989 roku, grupy Art Positive. 
235 Rozmowa z H. Reynoldsem. 
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niezwiązanych z nim sytuacjach i miejscach236. Co zatem mogło oznaczać pozowanie 

Patiny du Prey w polskim kontekście początku lat dziewięćdziesiątych?  

W Dziekance Patina du Prey stawała przed obiektywem w makijażu, miała na 

sobie długie kolczyki, materiałowe rękawiczki i garnitur. Pozowała bez peruki, choć w 

nakryciu głowy, a jej krótko ścięte włosy pozostawały widoczne. Nie zakrywała też w 

pełni owłosienia klatki piersiowej (Il. 3–4). Akt odsłaniania w dragu, a zatem wizualne 

bądź werbalne ujawnienie pewnych fizycznych cech osoby performującej, może 

funkcjonować w kontekście gender w różny sposób. Jak pisze Meredith Heller, w ujęciu, 

w którym praktyka drag oparta jest na kontraście pomiędzy drag personą i „ja” 

performującego, w której „ja” z założenia pozostaje ukryte, ujawnienie ciała może być 

odbierane jako demaskacja, „zniszczenie czyjejś przykrywki”237. Innymi słowy, 

przekonujące ukrycie realnej tożsamości staje się w tak wartościującej optyce 

wyznacznikiem jego powodzenia, efektywności.  

Warto przywołać w tym miejscu znaczenie kategorii naśladowania oraz lęku 

przed rozpoznaniem imitacji w projekcie tożsamości polskiej klasy średniej początku lat 

dziewięćdziesiątych. Jak przekonująco opisuje tę problematykę Magda Szcześniak, 

„myślenie o tożsamości […] jest więc rozdarte pomiędzy dwoma sprzecznymi 

pragnieniami – byciem idealną kopią Zachodu a byciem oryginałem konkurencyjnym 

wobec Zachodu”238. Korzystając z koncepcji mimikry rozwijanej przez Homiego K. 

Bhabhę w kontekście podmiotów skolonizowanych, autorka wskazuje na wewnętrzną 

sprzeczność, która stanowi istotę tego pojęcia – to bowiem „proces jednocześnie 

promujący naśladownictwo i podkreślający niemożliwość osiągnięcia statusu 

oryginału”239. Formą radzenia sobie ze świadomością wtórności, a także rodzajem 

uprawomocnienia naśladowania, w kontekście praktyk polskiej transformacji jest 

skupienie się na podmiotach niedostosowanych – „nieudolnych” i nowobogackich, czyli 

„nadmiarowych”, zaś proces ten ukrywa niejako naśladownictwo „radzącej sobie” 

większości240. 

 
236 Hunter Reynolds, Oral history interview, rozm. przepr. przez Theodora Kerra, 10.08–7.09.2016, Archives 
of American Art, Smithsonian Institution, New York 2016. 
237 Meredith Heller, Queering Drag. Redefining the Discourse of Gender-bending, Bloomington 2020, e-book. 
238 Magda Szcześniak, dz. cyt., s. 60. 
239 Tamże. Magda Szcześniak przywołuje: Homi K. Bhabha, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu 
kolonialnego, w: tegoż, Miejsca kultury, tłum. Tomasz Dobrogoszcz, Kraków 2010, s. 79–99. 
240 Magda Szcześniak, dz. cyt., s. 51. 
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W działaniu Reynoldsa podczas wystawy w Dziekance klarowność podziału 

pomiędzy „ja” a dragiem została intencjonalnie zaburzona, właśnie poprzez 

wykorzystanie czynności odsłaniania – poprzez ujawnienie części ciała nacechowanych 

genderowo w dragu, w którym, jak w kolejnej płaszczyźnie, łączyły się ze sobą elementy 

wiązane z kobietą i mężczyzną. W jakimś sensie dość obrazowym przykładem metody 

odsłaniania, jednak znacznie bardziej wielopłaszczyznowym, jest sygnatura Patiny du 

Prey – podklejone brwi na taśmę, której to fragmenty, niczym elementy swoistej 

konstrukcji, przezierały spod makijażu (Il. 5–7). To bowiem nie realna cielesność została 

tu ujawniona, ale sam środek służący do konstruowania wizerunku, który w zabiegach 

charakteryzatorskich – nie mam tu na myśli wyłącznie dragu – jest zazwyczaj skrzętnie 

ukrywany. Uwidocznienie „sklejenia”, złączenia ze sobą rozerwanych elementów, 

wskazanie na prowizoryczność konstruktów, to rodzaj celowo zastosowanej metody. 

Odnosząc się do kodów genderowych, do projektu normatywności, powtarza w swej 

strukturze różne inne systemy normatywne. Także spójność „normalności” w 

transformacji jest oczywiście pozorna – Szcześniak śledzi jej pęknięcia między innymi w 

instruktażach osiągania sukcesu, w samym wyuczaniu się norm, w wykorzystywaniu 

atrybutów mających zaświadczać o wypełnianiu danego projektu tożsamości, w 

podróbkach, pozostających gdzieś na granicy nadmiaru i nieudolności, ale też 

wykorzystujących okoliczności i przydarzające się okazje241. 

Wielowarstwowe splecenie genderowych kodów w performansie Patiny do Prey 

mogło służyć zakłócaniu przyjętych społecznie i kulturowo odczytań – w świetle 

normatywnych modeli, tak zestawione, jawiły się jako wewnętrznie sprzeczne. Jak 

stwierdza Heller, tego rodzaju zaburzanie czytelności rozpatrywać można w kategoriach 

„konfrontacji z wyobrażeniem o ucieleśnionej prawdzie lub realności”242. Takie działania 

nie tylko przełamują, jej zdaniem, społecznie obowiązujące normy i podważają ich 

użyteczność, ale służą także poszerzaniu możliwych sposobów identyfikacji, wyłanianiu 

się innych możliwych tożsamości243. Praktyka odsłaniania w dragu Patiny du Prey 

mogłaby być, jak myślę, postrzegana jako dezidentyfikacyjna244. Heller przenosi to 

pojęcie do dragu, zapożyczając je od José Estebana Muñoza – proponuje on bowiem 

przemyślenie narracji kształtowania się queerowych tożsamości i wyjście poza esencjalne 

 
241 Zob. Tamże, s. 24–157. 
242 Meredith Heller, dz. cyt.  
243 Tamże. 
244 Tamże. 
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i konstruktywistyczne dyskursy. Rozpatruje je jako formujące się w zderzeniu tych 

perspektyw, a dokładniej, w kolizji pomiędzy esencjalnym rozumieniem „ja” i 

społecznymi konstruktami „ja”. Projekt ten zakłada zatem, że z punktu, w którym 

zamykają się dyskursy esencjalizmu i konstruktywizmu, wyłaniają się hybrydyczne 

podmiotowości245.  

Wracam jednak do postawionego sobie pytania – jakie znaczenie mogło mieć to 

działanie w lokalnym kontekście? Akcja pozowania odbywała się w galerii, a zatem w 

przestrzeni pozbawionej odniesień do praktyk drag, w większości nie z udziałem 

przypadkowo zgromadzonych osób, lecz głównie wśród odbiorców i odbiorczyń 

wystawy, przybyłych na zapowiedziany performans. Patina du Prey nie występowała 

również na oddzielonej od publiczności scenie. Zamiast tego, spotykała się z nią w 

ustawionym w galerii fotograficznym studio, w którym to publiczność traciła charakter 

masy, wchodząc w relacje w znacznie mniejszej skali. Działanie to dawało kontekst do 

werbalnej interakcji, do zniesienia fizycznego dystansu. Stanowiło jednak równocześnie 

zaproszenie do wspólnego pozowania, czyli wypełniania swego rodzaju scenicznej 

aktywności. Również studio i poza służyć bowiem mogą konstruowaniu – lub bardziej, 

odtwarzaniu – określonych typów przedstawień zgodnych ze społecznymi normami, 

dyscyplinowaniu podmiotu i czynienia go przystawalnym do narzuconych reguł246. 

Patina du Prey, powtarzając tę strukturę, zdawała się ją jednocześnie rozszczelniać, 

zakłócając jej jednorodność i stabilność – pozowała bowiem w dragu, podkreślając swą 

niedookreśloność. Akt pozowania rozbijały też bezpośrednie spotkania, zatrzymane na 

fotografiach wykonywanych podczas performansu. Czasem obrazowały one 

spontaniczne reakcje, czasem też świadomie przyjmowane pozy. Przyjmowane w wyniku 

chwilowego „wejścia w rolę”, tuż przed spustem migawki, niczym tymczasowe 

przedłużenie dragu taktycznie działającej Patiny du Prey.   

„Kto Cię kocha? Patina du Prey”, głosił napis na wspomnianym, zapowiadającym 

performans plakacie. Umieszczony był też na klapie marynarki. Ten zwrot w postaci 

pytania i towarzyszącej mu odpowiedzi, zapewniający o miłości, pozwalał na 

wytworzenie inkluzywnej przestrzeni, ujawniając swój performatywny charakter.  

 
245 José Esteban Muñoz, Disidentifications. Queers of Color and the Performance of Politics, Minneapolis-
London 1999, s. 6–7. 
246 Na temat pozowania zob. Richard Shusterman, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, tłum. 
Patrycja Poniatowska, Warszawa-Łódź 2016. 
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Według Lauren Berlant miłość daje przestrzeń, „do której ludzie mogą powrócić, 

stając się tak odmienni, jak tylko mogą być, nie ulegając przy tym traumatycznemu 

rozbiciu; to płaszczyzna optymizmu dla zmian, dla środowiska transformacyjnego”247. W 

afekcie tym dostrzega jedno z nielicznych miejsc, w których „ludzie przyznają, że chcą 

stać się inni”248. Berlant w centrum tej koncepcji umieszcza zaangażowanie afektu w 

proces społecznej transformacji. Tę właśnie, transformacyjną, lub bardziej: 

transformującą cechę, dostrzegam w performansie Patiny du Prey, oferującym 

inkluzywną przestrzeń. Ważne by zaznaczyć, że nie mam tu na myśli pełnej, dokonującej 

się zmiany. Również Berlant, wraz z Michaelem Warnerem, wskazują na rozproszenie 

praktyk queerowych i trudności w skontekstualizowaniu ich jako kultury queer, ale tym 

samym podkreślają wagę i potrzebę sformułowania tego rodzaju queerowej 

przeciwpubliczności – odchodząc od pojęcia wspólnoty – dla heteronormatywnej 

metakultury249. Myślę raczej o zmianach w skali mikro, także tych fragmentarycznych i 

nie w pełni dokonanych, o taktycznych interwencjach, o wytworzeniu sytuacji dającej 

możliwość zaistnienia rozmaitych form podmiotowości i ich negocjowania. 

Jak mogło się to realizować? Szczególnie interesujący wydaje się tu aspekt 

podkreślany przez samego artystę – wymiar tego performansu dla osób o nienormatywnej 

seksualności250. Choć doświadczenia amerykańskich ruchów mniejszościowych 

związanych z polityką tożsamościową nie przystają do polskiego kontekstu, w którym 

miały one inny charakter i cele, to być może działanie Reynoldsa w Dziekance można 

rozważyć jako rodzaj spotkania, niejako w poprzek odmiennych dynamik i 

uwarunkowań. Należy mieć przy tym w pamięci, że wyobrażenia dotyczące Stanów 

Zjednoczonych, a także Europy Zachodniej, funkcjonowały w Polsce jako punkt 

odniesienia wyznaczający „normalność” w ramach różnych wizji polityk 

tożsamościowych osób nienormatywnych seksualnie251. 

Jak relacjonował Reynolds, na performans przyjechały osoby z różnych stron 

kraju, a także z zagranicy, głównie z Berlina252. Wydarzenie to miało również wymiar 

 
247 Lauren Berlant, Love, a Queer Feeling, w: Homosexuality and Psychoanalysis, eds. Tim Dean, Christopher 
Lane, Chicago 2001, s. 448. 
248 Lauren Berlant, Michael Hardt, On The Risk of a New Relationality: An Interview Between Lauren Berlant 
and Michael Hardt, rozm. przepr. przez Heather Davis i Paige Sarlin, „Reviews in Cultural Theory” 2012, 2.3, 
s. 8. 
249 Lauren Berlant, Michael Warner, Sex in Public, „Critical Inquiry” 1998, vol. 24, nr 2, s. 557–561. 
250 Rozmowa z H. Reynoldsem. 
251 Magda Szcześniak, dz. cyt., s. 173. 
252 Rozmowa z H. Reynoldsem. 
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towarzyski; artyści korzystali z własnej sieci kontaktów, by przekazać informację o 

otwarciu wystawy. Reynolds wskazywał przy tym na okoliczności towarzyszące jego 

działaniu w Dziekance: na funkcjonowanie Pink Service – Biura Obsługi Gejów i 

Lesbijek, na powstanie Stowarzyszenia Grup Lambda – pierwszej oficjalnie 

funkcjonującej organizacji LGBT, a także na otwarcie Café Fiolka – pierwszego klubu 

gejowskiego w Warszawie, w którym odbyła się również powernisażowa impreza. Nie 

jest moim zamiarem mitologizowanie tych wydarzeń i określanie ich jako 

formujących253, nie chcę tym samym rozpatrywać ich w optyce zakładającej celowość i 

linearny rozwój od przełomowego momentu. Raczej, przywołuję je jako ówczesny 

kontekst dla opisywanego działania.  

Prześledzenie statusu tego performansu lub roli, jaką odegrał w tworzeniu się 

queerowej społeczności, wymagałoby sformułowania założenia o istnieniu spójnej 

wspólnoty, w czym coraz wyraźniej dostrzegam niebezpieczeństwo uogólnień i 

ekskluzywności. Sądzę jednak, że warto przenieść swoją uwagę na poszczególne relacje, 

na ich afektywny wymiar, który może stanowić swego rodzaju ucieczkę od linearnych 

ujęć. To ich zapis znajduje się w licznych notatkach, kartkach z adresami, numerami i 

nazwiskami, w swoistym archiwum relacji Reynoldsa. 

Podczas performansu wykonano ponad dwieście fotografii, które rozdano także 

jego uczestnikom i uczestniczkom254. Część z nich znajduje się w archiwum Dziekanki. 

Status tych zdjęć wydaje się trudny do sprecyzowania – będąc integralną częścią 

działania, stanowią jego pozostałość, ale są także rodzajem dokumentacji. To również 

zapis doświadczeń wykluczanych lub pozostających na peryferiach zainteresowań 

oficjalnych dyskursów. Jak pisze Rebecca Schneider, „krytyka historycznej faktyczności 

nie przyniosła kresu naszej podległości wobec archiwów”255. Performans w logice 

archiwum, jak przekonuje badaczka, jest procesem znikania. Autorka postuluje przy tym 

odzyskanie miejsca dla wiedzy przekazywanej „ciało w ciało” – sam performans jest jej 

zdaniem miejscem zbiorowej i cielesnej pamięci. Jak zauważa jednak Tomasz Załuski, 

 
253 Na temat problematyki momentu przełomowego w kontekście procesów emancypacyjnych 
mniejszości seksualnych zob. m.in. Magda Szcześniak, Queerowanie historii, czyli dlaczego współcześni geje 
nie są niczyimi dziećmi, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2012, nr 5 (137), s. 217–223. 
254 Korespondencja z J. Kiliszek. 
255 Rebecca Schneider, Performans pozostaje, tłum. Dorota Sosnowska, w: RE/MIX. Performans i 
dokumentacja, red. Tomasz Plata, Dorota Sajewska, Warszawa 2014, s. 25. 
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również w cielesności reprodukować może się to, co dyscyplinujące i opresyjne256. 

Rodzajem wyjścia poza pojęcie archiwum roszczące sobie władzę i dominację – a przy 

tym formą wymknięcia się opozycji ciało/archiwum, może być jego rozszczelnianie 

poprzez tworzenie własnych archiwów przez tych, którzy nie zostali ujęci w oficjalnych 

rejestrach257. Choć wciąż w pewnej relacji podległości, z której zdawali sobie sprawę 

twórcy pojęcia przeciwpubliczności, archiwum tak rozumiane może stanowić jedno z 

miejsc, w którym nieliniowo zachodzi „queerowe tworzenie światów”258 i 

alternatywnych genealogii.  

Drugie pomieszczenie galerii zajmowała instalacja Piotra Nathana. Praca ta 

nawiązywała do jego wcześniejszej realizacji site-specific – przestrzennych interwencji 

w hotelu Nürnberger Eck w Berlinie259. W pomieszczeniach o eklektycznym wystroju 

(znajdowały się w nich między innymi piece kaflowe, wzorzyste tapety, meble z lat 

dwudziestych i bakelitowe radia) artysta wprowadzał drobne zmiany, tworząc pomiędzy 

nimi znaczeniowe powiązania, dalekie jednak od linearnej narracji. Na ścianach 

hotelowej jadalni znalazły się jego obrazy z cyklu Farbensammler, na podłodze zaś 

ustawiono na stojakach talerze pokryte farbą. Na stoliku nocnym w jednym z pokoi 

umieszczono kilka budzików, a zarzucona na ramę łóżka kołdra odsłaniała prześcieradło, 

na które padało intensywne światło, silnie podkreślające jego biel. Wydobywało ono 

również kształt ceramicznych obiektów leżących na materacu, przypominających 

elementy rozłożonego krzesła.  

 Zaprezentowaną podczas warszawskiej wystawy pracę można rozpatrywać jako 

próbę przeniesienia wytworzonej w Nürnberger Eck sytuacji do przestrzeni Dziekanki260 

(Il. 8). Zawieszone na jednej z jej ścian pasy dekoracyjnej tapety przywodzą na myśl 

właśnie tę z hotelowych pokoi. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej realizacji, na 

krzesłach ustawiono okrągłe obrazy, na podłodze zaś talerze. Przez oparcie jednego z 

krzeseł przewieszono białe, złożone prześcieradło. O związku pomiędzy tymi dwiema 

realizacjami informowała także broszura, udostępniona podczas wystawy w Dziekance. 

 
256 Tomasz Załuski, Powtórzenie i krytyczny dyskurs o sztuce performance, „Sztuka i Dokumentacja” 2013, nr 
9, s. 57. 
257 Ann Cvetkovich, Photographing Objects as Queer Archival Practice, w: Feeling Photography, eds. Elspeth H. 
Brown, Thy Phu, Durham 2014, s. 273–296. 
258 Lauren Berlant, Michael Warner, dz. cyt., s. 558. 
259 Rozmowa internetowa z Piotrem Nathanem, 27.05.2020. Dalej jako: „Rozmowa z P. Nathanem”. 
260 Tamże. 
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Zamieszczono w niej zdjęcia z realizacji w Nürnberger Eck oraz teksty w dwóch językach 

– polskim i niemieckim (Il. 9–11).  

 Dołączono do niej również wydrukowany osobno fragment ze zbioru esejów 

podróżniczych Ceesa Nootebooma z 1989 roku261 (Il. 12). Znamienny wydaje się sposób 

złożenia tekstu: wersy tłumaczenia polskiego i niemieckiego się ze sobą zazębiają, a w 

środkowej części się łączą, dając wrażenie tekstu ciągłego. Nooteboom snuje w swym 

eseju wizję hotelu stojącego na czterech kontynentach, w którym trwa jednocześnie pięć 

pór roku. Oniryczna konwencja utworu zaburza czasowo-przestrzenną logikę: 

Chowam się pod prześcieradło, czekam aż nastanie dzień i zjeżdżam 
na dół windą / paryskiego Bristolu. Potwierdza to moją 
niedoskonałość, gdyż jest to niebiańska / winda, pomyślana wyłącznie 
do jazdy w górę i przybycia tam, skąd już nigdy nie / chce się odejść. 
Lecz jestem już na dole i wstępuję z belle epoque w poranny, / 
tropikalny zapach hotelowego ogrodu Village N’Gor w Dakarze262. 

Znajdujący się równocześnie na kilku kontynentach hotel rozszczepia się w ciągu narracji 

na różne, pomniejsze obiekty. Granice są łatwo przekraczalne, właściwie nie istnieją, a 

hotel radykalnie realizuje swój projekt bycia miejscem przejściowym. Narrator zaś, 

przemieszczający się w sposób niezaplanowany, staje się nomadyczny. Funkcjonuje 

także w utopii pozbawionej barier ekonomicznych. 

W tekście Nootebooma czytamy dalej:  

Wstaję w środku nocy i jak to mam we zwyczaju, wyglądam na dwór. 
/ Nie żeby zobaczyć gdzie jestem, lecz aby się upewnić, że świat 
istnieje, a z nim i ja. / Wcześniejsze pokolenie hoteli potrzebowało w 
tym celu ścian pełnych luster263. 

Lustro jawi się tu jako coś ograniczającego, zamykającego, dającego jedynie ułudę 

przestrzeni, rodzaj środka zastępczego dla okna. „Ściana pełna luster” przywodzi zaś na 

myśl niemożliwą do przekroczenia, szczelną barierę, przez co niewykonalne jest 

„upewnienie się, że świat istnieje”. Można zatem powiedzieć, że Nathan w swym 

działaniu w Dziekance problematyzuje pojęcie granicy. Nie wskazuje jednak po prostu 

 
261 Cees Nooteboom, De wereld een reiziger, Amsterdam 1989. Przywoływany Hotel Nootebooma ukazał się 
po polsku w zbiorze Hotel nomadów, tłum. Alicja Oczko, Warszawa 2012. 
262 Tenże, Hotel Nootebooma, tłum. z niemieckiego Jan Tadeusz Szeliński, b.m., b.r. Wersyfikacja za tekstem 
ulotki. 
263 Tamże. 
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na jej zniesienie, upadek, odwołując się do kategorii przełomowego momentu historii. Co 

spróbuję pokazać, ujmuje ją wieloaspektowo, uwalniając ją z jej dosłownych odczytań.  

 Po drugiej stronie ulotki z fragmentem tekstu Nootebooma zamieszczono 

fotografię, a sposób jej zakomponowania przywodził na myśl pocztówkę – obok 

pozostawiono puste miejsce na adres i znaczek pocztowy (Il. 13). Na zdjęciu 

przedstawiono wnętrze pokoju hotelowego. W jego środkowej części znajdowała się 

przewrócona na podłogę szafa, za nią zaś, na tle odsłoniętych okien, spoczywały dwie 

nagie osoby. Nad fotografią widniał dopisek: „pływacy zadedykowani uwięzionemu 

lustru”. Ich horyzontalność przełamywały dwie zawieszone u stropu, półprzezroczyste 

koszule, które zaprezentowano również w Dziekance. 

 Podczas warszawskiej wystawy stanowiły one osobną realizację. Ważnym 

punktem odniesienia dla tej instalacji były okna galerii (Il. 14). Choć koszule zostały ze 

sobą złączone za pomocą wielobarwnych linek, to zamontowano je jedna za drugą; 

dzieliła je od siebie pewna odległość. Ażurowy, prześwitujący materiał, z którego je 

wykonano, zarazem ujawniał otoczenie, jak i je zakrywał. Umieszczenie obiektów w 

przestrzeni dawało sposobność zmiany perspektywy ich oglądu, umożliwiając przyjęcie 

takiego punktu widzenia, w którym obie koszule nakładały się na siebie jak kolejne filtry. 

W jednej ze stworzonych przez Nathana w 1990 roku prac – Ein Sprung im Wasser z 

galerii Dörrie * Priess w Hamburgu, płaty bardzo podobnego w swej strukturze materiału 

zawieszone zostały właśnie w ów warstwowy sposób, komplikujący ich 

półprzezroczystość. 

 Ujawnianie warstwowości granic to proces, który rozchwiewa ich wizję jako 

pojedynczych i ciągłych. Nie sugeruję, że Nathan odnosi się do kategorii granicy 

bezpośrednio, jednak warto być może wskazać tu na kontekst terytorialnych granic, w 

tym na proces podziału Niemiec – istotny zarówno dla Nathana, jak i przebywającego w 

tym czasie w Europie Reynoldsa. Julia Sonnevend, rozpatrując ikoniczność muru 

berlińskiego i jego obecne funkcjonowanie w zbiorowej wyobraźni – w postaci 

pojedynczego muru, który upadł – wskazuje na jego znacznie bardziej skomplikowaną 

strukturę264. Jak pisze: „Mur berliński to nie jedna, ale dwie ściany i mnóstwo przeszkód 

między nimi”, „z czasem nazwa »mur berliński« stała się symbolem tego 

 
264 Zob. Julia Sonnevend, Stories Without Borders. The Berlin Wall and the Making of a Global Iconic Event, 
New York 2016. 
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wielowarstwowego i wielopokoleniowego systemu kontroli granicznej, który obejmował 

między innymi drut kolczasty i beton, przeszkody antyzderzeniowe i pasy kontrolne, 

samoczynnie aktywujące się reflektory i drogi patrolowe, wieże strażnicze oraz silnie 

uzbrojoną straż graniczną”265. „Mur” biegł także przez tereny niezabudowane, wzdłuż 

wałów kolejowych, pól, czy cieków wodnych, gdzie stanowił po prostu rodzaj 

wytyczonej linii bądź mostu266. Dodatkowo zatrzymywał obywateli w swych domach, 

nie poza nimi267, przypominając „ścianę pełną luster” Nootebooma. Jego upadek to zaś 

w rzeczywistości rozproszony, długi proces przejściowy.  

 W instalacji Nathana w Dziekance zawieszone razem koszule znajdowały się w 

ciągłej relacji, a mimo to w oddzieleniu. Choć były to dwa odrębne obiekty, ich 

ażurowość pozwalała, by w ramach konkretnych perspektyw widzieć je jako złączone 

(choć nie jednolite). Materiał, z którego zostały stworzone, nie stanowił więc 

nieprzepuszczalnej bariery.  

Zagadnienie przepuszczalności w praktyce artystycznej Nathana można wiązać 

również z problematyką przenikalności wirusa. Warto w tym kontekście powrócić do 

prezentowanej w Dziekance broszury z fotografiami z Nürnberger Eck. Wewnętrzną jej 

część wypełniał kwiecisty wzór tapety, na który nałożono fotografie pomieszczeń 

hotelowych. Towarzyszyły im krótkie opisy o poetyckiej formie – „zastygła ręka 

dyskobola wyciągnięta ku światłu”, „toaletka Germanii”, czy „dom opuszczony w 

pośpiechu”. Wieloelementowość kompozycji części wewnętrznej kontrastowała z 

przejrzystym układem zewnętrza, niczym zestawienie wypełnionej przedmiotami 

codziennej przestrzeni z przestrzenią opustoszałą, przestrzenią braku. Na stronie 

zewnętrznej znajdowało się bowiem ujęcie rozświetlonego w nocy okna hotelowego w 

dalekim kadrze, zdjęcie pustego łóżka oraz zbliżona do dolnej krawędzi broszury, 

niewielkich rozmiarów fotografia przedzielona w połowie, przedstawiająca dwie osoby: 

jedną w ciemności, na tle okna, drugą zaś w ciepłym świetle pokojowej lampy. Nieopodal 

zamieszczono fragment tekstu: „idąc spacerem wzdłuż brzegu wilgotnej plamy na 

materacu”. 

 
265 Tamże, s. 42. 
266 Tamże. 
267 Tamże, s. 36. 
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  Materac zaprezentowano także w Dziekance268. Praca ta silnie wiązała się z 

wydarzeniami biograficznymi – odnosiła się do śmierci partnera i przyjaciół w wyniku 

powikłań AIDS. Plama moczu, powstała na łóżku umierającej na AIDS osoby, była 

elementem problematyzowanym przez artystę także w innych pracach269, między innymi 

w realizacjach The Outline of the Place Follows the Enlarged Contours of a Urine Mark 

That Emerged on the Mattress of a Person Dying of AIDS (1992), The Outline of the 

Place, that was Bombed During the Last Days of the War, Follows the Enlarged Contour 

of a Urine Stain that Was Left Behind on the Mattress of a Person Dying of AIDS (1992) 

czy A Frozen Flying Somersault (1993). Czynność powtarzania i rozszczepianie jednego 

doświadczenia w inne sprawiać mogą, że źródłowe wydarzenie wikła się w sieć różnych 

śladów, zatracając swe pierwotne odniesienie, oddalając się od przeżycia, od obecności, 

zaświadczając o jej braku270. Ślad ten niekoniecznie jest zapisem dosłownego 

przekraczania granicy, przechodzenia z jednego stanu w drugi, podobnie jak czytelny 

podział pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem jest swego rodzaju uproszczeniem. Materac w 

twórczości Nathana stanowi nie tylko przestrzeń spotkania obecnego z nieobecnym, ale 

przede wszystkim prowadzi do osłabienia przeciwstawności tych kategorii. Umożliwia 

przywoływanie i wskrzeszanie, ale równocześnie pozwala na wzajemne przenikanie się 

znikania i trwania. To także, jak się wydaje, praca żałoby. 

Na początku tej części wspomniałam o określaniu tej wystawy jako queerowej. 

Takie jej opisanie z perspektywy czasu dalekie jest, w moim przekonaniu, od jej 

szufladkowania – przydzielenia odpowiedniej kategorii i zamknięcia na inne odczytania. 

Ujęcie jej w ten sposób bliższe jest raczej praktyce archiwizowania, zbierającej 

rozrzucone doświadczenia i wytwarzającej nielinearne genealogie. Queerowość tej 

wystawy realizuje się zaś poprzez rozwijanie własnych, alternatywnych relacji i narracji, 

łączenie różnych, nieprzystających lokalności, komplikowanie, zagęszczanie znaczeń, 

ale też poprzez wielość możliwych interpretacji. Przywołując raz jeszcze Warnera i 

Berlant: „queerowy świat jest przestrzenią wejść, wyjść, nieusystematyzowanych linii 

znajomości […] naprzemiennych tras, blokad, niewspółmiernych geografii”271.  

 

 
268 Korespondencja z J. Kiliszek. 
269 Anton Anthonissen, Evert van Straaten, Queer?! Visual Arts in Europe, 1969–2019, Zwolle 2019, s. 169–
170. 
270 Zob. m.in. Jacques Derrida, Pismo i różnica, tłum. Krzysztof Kłosiński, Warszawa 2004. 
271 Lauren Berlant, Michael Warner, dz. cyt., s. 558. 
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2. 5000 sztuk Antoniego Grabowskiego 

„Czy warszawiakom podobają się zmiany warszawskiej ulicy? Czy warszawski folklor 

wyodrębnia naszą stolicę spośród innych metropolii? Przyciąga, czy odpycha gości? 

Wzbogaca, czy rujnuje nasze wyobrażenia o życiu wielkiego miasta?”. Tymi pytaniami 

rozpoczynał się krótki materiał filmowy Nowy pejzaż, wyemitowany w dziewiętnastym 

odcinku Polskiej Kroniki Filmowej z 1990 roku272. Towarzyszyły im kadry 

przedstawiające tłum i zbliżenia na tytuły zagranicznych czasopism dla dorosłych, 

przeplatane ujęciami osób proszących ulicznych przechodniów o pomoc materialną. W 

zapisanych na kartonowych tabliczkach komunikatach wyróżniał się skrót „AIDS”, 

podkreślony, pogrubiony lub powiększony. Obudowywały go opisy doświadczeń stałego 

braku: środków finansowych, miejsca zamieszkania, dostępu do podstawowych usług i 

świadczeń czy rozwiązań systemowych. Uzupełniający zdjęcia komentarz wyrażał 

zaniepokojenie i nieufność: „Ten tytuł do proszenia o wsparcie musi zatrważać. Jeśli to 

prawda, a nawet jeśli to «szpas» i za chwilę jak w śmiesznym filmie żebrzący powstaną 

i pójdą się trochę rozerwać za świeżą gotówkę”273. 

 Materiał ten ukazywał istotne zjawisko początku lat dziewięćdziesiątych: 

hiperwidzialność dotychczas rozmywanych, choć istniejących, nierówności społecznych. 

Widoczność w przestrzeni publicznej osób sygnalizujących trudną sytuację życiową 

mogła się wydawać zwiększona – na zasadzie kontrastu – przez ich wcześniejszą, pozorną 

nieobecność. Publiczne proszenie o wsparcie nie mieściło się bowiem w ramach ideologii 

ustroju komunistycznego274. Obowiązujący wówczas etos pracy jednostki na rzecz ogółu 

odzwierciedlały i regulowały zapisy Konstytucji PRL z 1952 roku, które zatrudnienie 

definiowały jako prawo, obowiązek i sprawę honoru275. Mimo rozbudowanego systemu 

socjalnego – wprowadzenia systemu ubezpieczeń społecznych, zakładowej pomocy 

 
272 Nowy Pejzaż, realizacja Maciej Kuszewski, zdjęcia Waldemar Kolsicki, Polska Kronika Filmowa 19/1990. 
273 Tamże. 
274 Jarosław Janikowski, Żebractwo. Studium prawnokarne, Bydgoszcz 2020, s. 159–166. Za Jarosławem 
Jankowskim: Dorota Majka-Rostek, Żebractwo jako strategia radzenia sobie z ubóstwem, w: Oblicza biedy we 
współczesnej Polsce, red. Monika Popow i in., Gdańsk 2011, s. 265; Brunon Hołyst, Zagrożenia ładu 
społecznego, tom II, Warszawa 2014, s. 530. 
275 Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232, rozdz. 2 art. 14 p. 1. 
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socjalnej i publicznej gospodarki mieszkaniowej – podstawą tego etosu był nakaz i 

przymus. To, co go nie wypełniało, usuwano z pola widzenia, między innymi poprzez 

ustanawianie norm prawnokarnych, legitymizowanych przez wzmacnianie 

pejoratywnych skojarzeń. Represyjny model działania został praktycznie zastosowany 

między innymi poprzez wprowadzenie w 1971 roku, w ramach Kodeksu wykroczeń, aktu 

penalizującego czynność żebrania przez osobę „mającą środki egzystencji lub będącą 

zdolną do pracy”276. Problematykę tę wyrugowano także z prowadzonych w okresie 

komunizmu badań naukowych, stąd zauważalna luka występująca pomiędzy okresem 

przedwojennym a połową lat dziewięćdziesiątych277.  

Przemiany ustrojowe zastąpiły rygor społecznym zobojętnieniem lub 

napiętnowaniem. Nierówności wyostrzał narzucony przez zmieniające się władze 

utopijny paradygmat tranzycji – od systemu monopartyjnego do demokratycznego, od 

gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej, od 

kolektywności do neoliberalnego indywidualizmu278. W związku z tym, że to na 

społeczeństwo przesunięto obowiązek adaptacji do nowych warunków, 

odpowiedzialność za niepowodzenie spoczywała głównie na jednostkach. W tekście 

Zostać żebrakiem Dariusz Niedźwiedzki, wyróżniając „drogi dojścia do ubóstwa”, pisał:  

W odróżnieniu od niefrasobliwych, niezaradni, mimo prób i chęci, nie potrafią 
skutecznie dbać o swoje aktualne interesy i przyszłe potrzeby. Jest to 
jednocześnie droga dochodzenia do stanu ubóstwa silnie powiązana z 
obecnymi zmianami systemowymi w Polsce. Dotyczy ona bowiem osób, które 
nie potrafią dostosować się do zmieniających się reguł gry na rynku 
ekonomicznym279.   

 
276 Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm. 
277 Za: Andrzej Bukowski, Wywiad z żebrakiem jako wyzwanie badawcze, w: Żebracy w Polsce, red. tenże, 
Stanisław Marmuszewski, Kraków 1995, s. 66. Jak stwierdza Bukowski: „Prof. E. Tarkowskiej zawdzięczam 
informację, że przed wojną w Polsce badania nad sferami skrajnego ubóstwa, w tym nad żebrakami 
przeprowadzał zarówno Polski Instytut Socjologiczny Floriana Znanieckiego, jak i Instytut Gospodarstwa 
Społecznego Ludwika Krzywickiego, a także studenci Stefana Czarnowskiego z Koła Socjologów z 
Uniwersytetu Warszawskiego”, s. 66. Jednocześnie pisze: „Świadomość pionierstwa ustępowała poczuciu 
ryzyka, towarzyszącego zwykle badaniu nowych dziedzin problemowych lub analizie już istniejących, lecz 
dotąd omijanych”, s. 66. 
278 Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Krytyczna analiza teorii zmian ustrojowych w Polsce w aspekcie rozwoju 
lokalnego i regionalnego w odniesieniu do teorii systemów złożonych, w: Współczesne problemy ekonomiczne w 
badaniach młodych naukowców, tom I, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, red. Ewa Gruszewska, Kinga 
Karpińska, Anna Protasiewicz, Białystok 2018, s. 25–29; Za Ewą Dąbrowską-Prokopowską: Agnieszka 
Kolasa-Nowak, Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, Lublin 2010, s. 43; Edmund 
Wnuk-Lipiński, Paradoksy zmiany ustrojowej, w: Wielka transformacja. Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 
roku, red. Ireneusz Krzemiński, Warszawa 2011, s. 94.  
279 Dariusz Niedźwiedzki, Zostać żebrakiem, w: Żebracy w Polsce, dz. cyt., s. 94–95. 
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Osoby, które ponosiły wysokie koszty w związku z wprowadzaniem tego 

nieuwzględniającego kontekstu modelu transformacji lub nie były w stanie zgromadzić 

kapitału, stawały się nad-widoczne. To społeczne zjawisko dobrze odzwierciedla felieton 

Szarańcza Mariusza Szczygła, opublikowany w „Gazecie Wyborczej” w roku emisji 

Nowego pejzażu. W nim także podkreślono przełomowy charakter zmian ustrojowych i 

nowy kształt społecznego krajobrazu: „Mieszkańcy mówią, że od czasu, gdy nastała 

wolność, na Starówce nie można spokojnie żyć”280. Autor opisywał destrukcyjne 

działania subkulturowych grup młodzieży, niszczących zarówno wspólne dobro, jak i 

czyjąś własność. Wśród anarchistów i skinheadów sportretował także osoby w kryzysie 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Tego rodzaju typizacja wzmocniła 

wrażenie, że ponoszą one całkowitą odpowiedzialność za sytuację, w jakiej się znalazły, 

bowiem przynależność do subkultury jest dobrowolnym wyborem. „Narkomani” zostali 

tu scharakteryzowani jako bierni i bezczynni, za dnia tkwiący w bezruchu, aktywizujący 

się jedynie w nocy, w obliczu okazji przywłaszczenia cudzego kapitału. Skonfrontowani 

z organami porządkowymi, reprezentującymi struktury władzy, reagowali w sposób 

motywowany popędami: groźbą „zarażenia AIDS” przez oplucie. Co uderzające, tekst 

koncentrował się wyłącznie na ich zachowaniu oraz stosunku do pracy, kapitału i 

społecznego ładu, a zarysowywanego obrazu nie dopełniała analiza przyczyn opisywanej 

sytuacji, ani ocena rozwiązań systemowych.  

 W przypadku osób zaznaczających, że jedną z przyczyn ich kryzysowej sytuacji 

jest życie z HIV lub AIDS, rezerwa, którą budziło publiczne zbieranie pieniędzy, 

mieszała się z lękiem i odrazą. Stanisław Marmuszewski i Jerzy Światłowski, dokonując 

dość zdumiewającej typologii „figury żebraczej”, osoby seropozytywne zakwalifikowali 

do grupy „współczesnych trędowatych”281. Wpisali je w zakorzenione w kulturze 

narracje o chorobie jako pladze, jako karze za niezgodne z obowiązującymi normami 

postępowanie. Kartonową tabliczkę porównali do „odgradzającej od świata normalnych 

ludzi” tarczy i ostrzegającej kołatki, brudne ubrania opisali jako znak splamienia, a 

opadające na twarz nakrycie głowy jako formę maski chroniącej przed wstydem282. Jak 

stwierdzali, „Ów «ludzki strzęp» zachowaniem swym podkreśla jeszcze inność”, i dalej: 

„Budzić może «trędowaty» swoistą mieszaninę wstrętu, litości i lęku, powodującą raczej 

 
280 Mariusz Szczygieł, Szarańcza, „Gazeta Wyborcza”, 04.07.1990.  
281 Stanisław Marmuszewski, Jerzy Światłowski, Rola żebracza i jej ekspresja, w: Żebracy w Polsce, dz. cyt., s. 
137–139. 
282 Tamże, s. 138. 
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chęć ucieczki, natychmiastowego odseparowania się niż próbę pomocy. Jakiż bowiem 

sens miałaby taka pomoc?”283. 

Kartonowe tabliczki z zapisanymi prośbami o wsparcie w związku z 

doświadczeniem wielowymiarowego kryzysu wiążącego się z życiem z HIV i AIDS 

zbierał od początku lat dziewięćdziesiątych Antoni Grabowski284. To konsekwentne 

działanie zapoczątkowała uliczna obserwacja. „Zauważyłem jeden z kartonów na ulicy, 

nieopodal przystanku autobusowego. […] Kopało go kilka młodych, roześmianych osób. 

Nie miał dla nich żadnej wartości. Nie chciałem go dotykać – bałem się. Chwyciłem go 

przez plastikową siatkę”285. Jak zaznaczał, „W tamtej chwili postanowiłem, że 

zwielokrotnię ten znak, wpuszczę ludzi do środka, pozwolę im poczuć to samo… 

Chciałem stworzyć przestrzeń, do której każdy mógłby wejść i której każdy mógłby się 

obawiać. Która by przestraszała”286. Zamierzał powtórzyć własne doświadczenie, 

udostępnić je innym osobom, a równocześnie je zintensyfikować. Odnosił się do 

odczuwanego przez siebie lęku, ogniskował to działanie na osobistym przeżyciu: osoby, 

która nie znajdowała się w sytuacji kryzysowej, a jedynie się z nią stykała.  

 Tabliczki składował w pudłach, w zamieszkiwanym przez siebie i partnerkę 

dwunastometrowym pokoju, w domu studenckim Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie. Początkowo zamierzał okleić nimi przejście dla pieszych i tunel dla 

samochodów biegnący w centrum Warszawy pod ulicą Marszałkowską287. Po konsultacji 

ze znajomą osobą z kręgu władz miasta musiał jednak zrewidować swoje założenia. 

Wytapetowanie przejścia podziemnego kartonami stwarzało ryzyko pożaru, nie tylko ze 

względu na łatwopalność materiału, ale i prawdopodobieństwo celowego podłożenia 

ognia. Obawiano się, że wydarzenia wokół otwieranych przez Marka Kotańskiego 

ośrodków dla osób z HIV i AIDS mogłyby się powtórzyć. Z uwagi na brak funduszy 

niemożliwe było też zatrudnienie osoby, która ochraniałaby tego rodzaju 

instalację288. Okazję na materializację pomysłu wyeksponowania tekturowych tabliczek, 

choć w mniejszej skali, przyniosła Grabowskiemu wygrana w konkursie Młodych 

 
283 Tamże. 
284 Rozmowa internetowa z Antonim Grabowskim, 26.05.2021. Dalej jako: „Rozmowa z A. Grabowskim”. 
285 Linnet Myers, Signs of Warsaw’s Troubled Times. Pleas of Beggars with AIDS from a sobering exhibit, 
„Chicago Tribune”, 23.11.1992. 
286 Tamże. 
287 Rozmowa z A. Grabowskim. 
288 Tamże. 
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Artystów Polskich w 1992 roku. Oprócz nagrody pieniężnej uzyskał bowiem możliwość 

zorganizowania indywidualnego pokazu prac. 

Z inicjatywą ogłoszenia konkursu wyszły instytucje związane z koordynacją 

działań na rzecz integracji europejskiej: Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot 

Europejskich, Pełnomocnik Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, 

a także attaché Heinz Glaubitz. Zorganizowano go przy współpracy z Agencją 

Artystyczną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie „3A” oraz wynajmującą 

pomieszczenia od Akademii galerią Appendix289. Główną nagrodę przyznano 

Grabowskiemu za pracę dyplomową Dekalog, wykonaną w pracowni profesora Piotra 

Gawrona na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP (Il. 15). Dziesięć odlewów z żeliwa i 

brązu odpowiadało dziesięciu biblijnym przykazaniom. Niektóre z nich przyjmowały 

formę tablic, inne były mniej zwarte, składały się z kilku połączonych ze sobą elementów 

rzeźbiarskich. Wszystkie jednak zamykały się w granicach prostokąta. Każda z części 

została przytwierdzona śrubami do metalowych prętów zakończonych zawiasem, który 

umożliwiał obracanie ich wokół tej samej osi. Złączone na jednym brzegu, przywodziły 

na myśl gigantyczny kodeks lub księgę. Metalowe karty, przewracane z jednej strony na 

drugą, opadały z hukiem na stalową kolumnę, na której zostały zamontowane. Hałas oraz 

wysiłek, który należało włożyć w przekładanie poszczególnych części, potęgowały 

wrażenie ogromu tej pracy. Nie tylko materialnego, ale również odnoszącego się do 

tematyzowanych przez artystę norm i nakazów. Jak sam zaznaczał, poprzez Dekalog 

usiłował „zmierzyć się z ciężarem prawa moralnego”290. Sakralny charakter dzieła 

wzmacniała muzyka organowa i śpiew, towarzyszące performatywnemu działaniu artysty 

podczas publicznych pokazów, organizowanych jeszcze przed wygraną w konkursie291.  

Praca cieszyła się dużym rozgłosem, do czego mogły się przyczynić jej 

wspomniane wcześniejsze prezentacje: w Teatrze Dramatycznym i Galerii Krytyków 

Pokaz w Warszawie, w BWA w Częstochowie oraz w Muzeum Kinematografii w 

Łodzi292. Podkreślano dojrzałość artystyczną twórcy, warsztat rzeźbiarski, konsekwencję 

 
289 Monika Małkowska, Laureat konkursu EWG, „Życie Warszawy”, nr 118, 20.05.1992, s. 9; kask, Noty, 
„Obserwator Codzienny”, nr 60(60), 11.05.1992; Konkurs Komisji Wspólnot Europejskich, „Art & Business” 
1992, 7–8, s. 6.  
290 Antoni Grabowski, autoreferat, s. 15, https://rzezba.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/09/04-
za%C5%82%C4%85cznik-nr-4-autoreferat-Antoni-Grabowski-internet.pdf (21.06.2022). 
291 Zbigniew Taranienko, Zwycięska rzeźba Grabowskiego. Płyty Dekalogu, „Dziennik Niezależny Nowa 
Europa”, nr 75, 19.05.1992. 
292 Monika Małkowska, dz. cyt. 
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i nowatorskość293. Dekalog był jednak również obiektem krytyki. W skupionej raczej na 

podważaniu norm, a nie ich odtwarzaniu społeczności zgromadzonej wokół „Czerei” 

zdziwienie wzbudziła jego rosnąca popularność. „Ta rzeźba jest łatwa, każdy może ją 

»mieć«. To typowa rzeźba ludyczna. Do pełnej percepcji wystarcza samodzielna lektura 

katechizmu”294, pisano.  

 Dekalog odwoływał się do judeochrześcijańskiego modelu moralności, który w 

polskim dyskursie publicznym początku lat dziewięćdziesiątych, ze względu na 

przyświecające „Solidarności” idee religijno-narodowe, był bardzo zauważalny295. 

Perspektywa uwzględniająca chrześcijańskie podwaliny „nowego pejzażu” mogła być 

również korzystna dla propagowanej przez zmieniające się władze strategii oddzielenia 

się „grubą linią”296 od minionego systemu. Warto także zwrócić uwagę na typ 

zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu organizacji i ich profile polityczne. Prócz 

podmiotów działających wokół dyscypliny sztuki, były to instytucje związane z 

procesami integracji europejskiej. W założeniach konkursu można dostrzec pewien rys 

popularyzatorski tej zjednoczeniowej idei. Zorganizowano go w okresie zacieśniania się 

stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ówczesnymi Wspólnotami 

Europejskimi. Pod koniec 1991 roku podpisano umowę stowarzyszeniową o układzie 

europejskim, która stopniowo zbliżała Polskę do pełnego w nich członkostwa. Mimo że 

nie uściślono tematyki zgłoszeń konkursowych, to obowiązywało osobliwie 

sformułowane kryterium wieku: udział mogły wziąć osoby urodzone po przyjęciu 

traktatu rzymskiego, czyli po 25 marca 1957 roku297. Przy okazji budowania 

pozytywnego obrazu europejskich struktur politycznych w świadomości społecznej, w 

pewnym stopniu realizowano też wytyczne Układu Europejskiego dotyczące 

współdziałania w dziedzinie kultury298.  

 
293 Zbigniew Taranienko, dz. cyt.; Konkurs Komisji… dz. cyt.; Paweł Sosnowski, opinia, maszynopis, 
18.05.1993. 
294 Kamil Grycan, „Dekalog”. Antoni Grabowski, „Czereja” 1992, nr 1, s. 3. 
295 Andrzej Walicki, Trzy patriotyzmy, w: tegoż, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, tom I, Kraków 2009, 343–
395. Bożena Domagała, Polak-katolik w oglądzie socjologicznym (analiza wyników badań i wybranych 
problemów debaty publicznej), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, 24, s. 271–273.  
296 Sformułowanie „gruba linia” pochodzi z exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego wygłoszonego 24 
sierpnia 1989. Zamiennie używa się określenia „gruba kreska”. 
297 Konkurs Komisji… dz. cyt. 
298 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a 
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 
16 grudnia 1991 r. Cz. VII, art. 95, p. 1–2. 
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Dla polskiej polityki zagranicznej początku lat dziewięćdziesiątych kwestia 

zachowania suwerenności i tożsamości kulturowej narodu określana była jako 

fundamentalna, jako element racji stanu299. Tak nacechowany dyskurs wykorzystywano 

w debatach politycznych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej toczonych w 

pierwszej dekadzie XXI w. Jak pisze Beata Master: 

Polski rząd, także lewicowy, podkreślał, iż istotnym elementem wizji 
procesów integracyjnych w Europie jest nie tylko zapewnienie 
warunków do ochrony i rozwijania różnorodności kulturowej, ale także 
dążenie do promowania wartości chrześcijańskich. Dla polskich 
polityków to właśnie te wartości miały stworzyć fundament 
umożliwiający realizację wizję ewentualnego modelu federalnego w 
przyszłości300. 

Przedstawiciele Kościoła katolickiego zaznaczali, że system wartości chrześcijańskich 

stanowi szczególne dziedzictwo Polski, z którym wkracza ona w ramy struktur 

europejskich301. Obawiano się, że zachodnioeuropejska laicyzacja i sekularyzm mogą 

zagrozić chrześcijańskim normom, które, jak podkreślano, stanowiły fundament kultury 

europejskiej302. W związku z tym przed Polską stało w gruncie rzeczy mesjanistyczne 

posłannictwo obrony i szerzenia tego systemu wartości. Dlatego też nagrodzenie 

Dekalogu – abstrahując od jakości artystycznych, których nie neguję – wydaje się w tym 

kontekście politycznie uzasadnionym i bezpiecznym wyborem. Praca w pełni wpisywała 

się w promowany model zjednoczenia, które nie naruszałoby – fikcyjnej w swej istocie – 

zbiorowej tożsamości opartej na chrześcijańskich zasadach moralnych.  

Istniejąca pomiędzy wygraną a nagrodą relacja sprawiła, że Dekalog i otwarta 

później wystawa pozostawały w swego rodzaju dialogu. Obie dotyczyły kategorii 

 
299 Beata Master, Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej w założeniach programowych oraz w 
praktyce polskiej polityki zagranicznej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk 
Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katowice 2014, s. 192–275, 
https://sbc.org.pl/Content/161162/doktorat3554.pdf (21.06.2022). Kazimierz Łastawski, Polska racja stanu 
po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 86. 
300 Beata Master, dz. cyt., s. 299. 
301 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Słowo Biskupów Polskich w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej, 
2.05.2003, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/slowo_ue_02052003.html (21.06.2022); Katarzyna 
Stawarz, Tożsamość kulturowa w perspektywie integracji europejskiej, „Annales: etyka w życiu gospodarczym”, 
2008, vol. 11, nr 1, s. 143–148; Jowita Wrotkowska, Episkopat Polski wobec integracji europejskiej, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2006, vol. 13, s. 83–92. 
302 Konferencja Episkopatu Polski, Słowo Biskupów polskich na temat procesów integracji europejskiej, 
21.03.2002, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/ue_21032002.html (21.06.2022); Jan Paweł II, 
Ecclesia in Europa, 28.06.2003, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html (21.06.2022). 
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moralności, ale w każdym z przypadków inaczej rozumianej. Te połączenia, zarówno 

praktyczne, jak i teoretyczne, sprawiały, że realizacje wzajemnie się uzupełniały, 

tłumaczyły, ale też weryfikowały. Ukazywały, że tak określone moralne standardy nie 

były zgodne z rzeczywistymi zachowaniami, dającymi się zaobserwować w 

społeczeństwie.  

Wystawę 5000 sztuk otwarto na początku września 1992 roku w galerii Appendix. 

Trwała przez około dwa tygodnie, do 17 września. Ściany, podłogę i sufit galeryjnej 

przestrzeni artysta wykleił zgromadzonymi przez siebie tekturowymi tabliczkami (Il. 16–

17). Przez kilkanaście miesięcy zebrał ich około tysiąca. Powielił je za pomocą serigrafii 

do liczby pięciu tysięcy. „W tytule [wystawy – przyp. aut.] nie mówię o ludziach, tylko 

o tym, co o nich przypomina – co za sobą zostawili”303, stwierdzał. Wydaje się, że 

zasugerowane przez niego odwołanie do tego, „co pozostało”, można rozpatrywać 

zarówno w perspektywie produktywności, jak i relacji międzyludzkich. Prośby o 

wsparcie zapisano bowiem na wydartych fragmentach kartonów. Na niektórych z nich, 

zaprezentowanych podczas wystawy, odcisnęły się ślady, na przykład okrągłe i 

symetryczne, sugerujące wcześniejszą funkcję zbiorczego opakowania na puszki lub 

butelki. Opróżnione i rozłożone, były pozostałością po sprzedanym towarze, którego 

wołająca o pomoc osoba nie byłaby w stanie nabyć z powodu braku zasobów 

finansowych. Tabliczki stawały się znakiem braku umiejętności dostosowania się do 

„reguł wolnorynkowej gry”. 

Każda z nich zaświadczała równocześnie o minionym spotkaniu, oznaczała 

konkretną osobę, mimo że była oddzielona od jej fizyczności. Dla artysty nasycała się 

znaczeniami niedostępnymi dla osób postronnych, wskazując na nawiązaną przez niego 

relację. Gromadzenie kartonów było nie tylko kolekcjonerskim zadaniem, ale opierało 

się na międzypodmiotowym kontakcie. Artysta podkreślał trudną sytuację materialną i 

egzystencjalną osób, z którymi się spotykał: „Ich rodzice są alkoholikami lub ich nie ma. 

Niektórzy mieli dziesięcioro rodzeństwa i mieszkali na stacjach kolejowych lub w 

opuszczonych, wyłączonych z użytkowania budynkach”304. Relacje łączące artystę i 

osoby w kryzysie stawały się z czasem coraz bardziej zażyłe, kierowane troską. Jak 

wspominał o jednym z mężczyzn: „Obiecał mi, że pójdzie do ośrodka uzależnień. Mówił 

 
303 Linnet Myers, dz. cyt. 
304 Tamże. 
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»Myślałem o tym, pójdę w tym tygodniu«. Mówił mi to przez półtora roku. Nie zrobił 

tego. Teraz też go spotykam. Nawet nie spróbował”305.  

„Mam / AIDS / Pomóżcie mi przeżyć godnie / ostatnie chwile mojego / życia / 

Arek lat 22”, głosił odręczny napis306 (Il. 18). Otaczały go inne: „Mam 35 lat jestem 

nosicielem / wirusa HIV / wszystkich ludzi dobrej / woli proszę o wsparcie / dziękuję”. 

„Do tej pory mieszkałem / w domu dziecka, w szpitalu / zostałem zarażony wirusem / 

HIV i od tej pory mieszkam / na ulicy / błagam o wsparcie”. „Proszę o pomoc / mój 

chłopak zaraził / mnie wirusem HIV / nie mam pieniędzy na życie / Dorota”. „Ludzie 

ratujcie!!!! / Wiem, że umieram / jestem nosicielem / wirusa HIV / pomóżcie mi / przeżyć 

ostatnie / miesiące mojego / życia. / Dziękuję / Artur”. „Wzywam dobrych ludzi / do 

pomocy umierającemu na / dżumę XX w. AIDS / Bóg zapłać / Marian”. „Szanowni 

Państwo / dobrzy ludzie / obywatele / pomóżcie mi jestem / nosicielem wirusa / HIV”.  

W tej totalnej strukturze można było jednak wyróżnić poszczególne poziomy i 

relacje. Najbardziej zauważalnym był ten oparty na zasadzie hierarchicznego związku 

pomiędzy prymarną narracją Grabowskiego, a włączonymi do niej komunikatami. 

Spoiwem była koncepcja wystawy, jej aranżacja, ale także pieczątką z imieniem artysty, 

którą opatrzono każdą z tabliczek, co w pewien sposób formalnie je ujednolicało. Jednak 

połączenia zachodziły także w warstwie poszczególnych tekstów. Mimo że każda z 

tabliczek stanowiła odrębną historię, to dzieliła z innymi odniesienia do konkretnych 

doświadczeń. Tym, co niewątpliwie splatało ze sobą wszystkie zapisane na kartonach 

wypowiedzi, było odwołanie do HIV i AIDS. Przedstawiały one, kawałek po kawałku, 

zbiorową opowieść o kryzysie. Jednocześnie niemożliwe było jednoznaczne 

zidentyfikowanie wypowiadających się podmiotów, mimo obecności ich imion. 

Zastosowane przez artystę zabiegi polegające na nagromadzeniu i powieleniu tabliczek, 

a także zaprezentowanie ich w innym kontekście, odsuwały je od ich nadawców. Również 

tytuł, odnoszący się raczej do przedmiotów lub bardziej, pozostałości, pełnił funkcję 

dystansującą. Z jednej strony, w pewnym stopniu zanonimizowało to i zuniwersalizowało 

literalnie wyrażone przeżycia i opisy sytuacji. Zwracało też uwagę na mechanizm 

społecznego uprzedmiotowienia, sprowadzania osób w kryzysie raczej do elementu 

krajobrazu, do roli scenografii, niż traktowania ich podmiotowo. Z drugiej, doprowadziło 

 
305 Tamże. 
306 Teksty zamieszczone na kartonowych tabliczkach zaprezentowanych podczas wystawy 5000 sztuk.  
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do uwydatnienia znaczenia zapisanych na kartonach komunikatów, a co za tym idzie, do 

natężenia zaprojektowanego przekazu i sposobu odbioru: przytłoczenia odwiedzających 

wystawę osób wszechogarniającym lękiem. Jak pisała Zofia Jabłonowska, „[Grabowski 

– przyp. aut.] zarzucił tym widzów; przytłoczył masą wezwań; otoczył szczelnie, by nie 

mogli wymknąć się, przejść obok na drugą stronę ulicy”307. Na poziomie afektywnym 

poczucie przytłoczenia lękiem mogło być potęgowane przez jego różnorodne 

ukierunkowanie. Obawy przed innymi oraz o innych, ulokowane w tym, co zewnętrzne, 

były komplikowane przez skierowany do wewnątrz lęk o siebie, ale i przed własnym 

poczuciem winy, własną instancją moralną. Wzmacniał je unoszący się w 

pomieszczeniach galerii, nieprzyjemny zapach kleju kostnego, stęchlizny i tektury. 

Wydaje się, że celem takich zabiegów jak nagromadzenie i zwielokrotnienie, 

obecnych w warstwie tekstualnej, płaszczyźnie znaczeniowej i rozwiązaniach 

formalnych, było przeciwdziałanie zobojętnieniu. Wykreowana przez artystę sugestywna 

sytuacja stanowiła bodziec do przyjęcia innej perspektywy niż własna, do wczucia się w 

wewnętrzny stan osób żyjących z HIV i AIDS, przy jednoczesnym zachowaniu 

rozróżnienia pomiędzy „ja” i „innym”. Odwiedzające wystawę osoby, mimo że 

pochłaniane przez prośby o wsparcie oraz informacje o materialnej i bytowej sytuacji, 

wciąż zachowywały swą odrębność. Kontekst HIV i AIDS, w tym proces fizycznego 

zakażenia, został tu wykorzystany rozmyślnie, taktycznie przeorientowany na 

empatyczną reakcję emocjonalną: jej wywołanie, rozprzestrzenianie się, swoiste nią 

zainfekowanie. Choć z ewolucyjnego punktu widzenia taką formę empatii uznaje się za 

mechanizm pierwotny, odpowiadający za przystosowanie i utrzymywanie relacji wśród 

ssaków społecznych308, to może ona być też zaczątkiem bardziej zaawansowanych form 

współodczuwania, takich jak współczucie czy troska, a w wyniku tej wzajemności 

prowadzić do zmiany stosunku społecznego309. Z perspektywy empatycznego 

współodczuwania, opisywana wystawa umożliwiała zdekodowanie, odczytanie stanów 

psychicznych i emocjonalnych innych osób oraz ich zrozumienie. Mimo że artysta nie 

zakładał w swym projekcie, jak się zdaje, trwałego przekształcenia społecznych postaw, 

 
307 Zofia Jabłonowska, Obok nas, „Nowy Świat”, nr 216, 14.09.1992. 
308 Carme Isern-Mas, Antoni Gomila, Making Sense of Emotional Contagion, „HUMANA.MENTE Journal of 
Philosophical Studies” 2019, 12(35), s. 72. 
309 Krzysztof Kiciński, Moralność i różne oblicza empatii, w: Empatia, moralność a życie społeczne, red. 
Wojciech Pawlik, Warszawa 2016, s. 13–16. 
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to afektywny ładunek wytworzonej przez niego przestrzeni mógł wpływać na 

tymczasowe przełamanie lub zawieszenie wykluczających zachowań.  

To właśnie pojęcie moralności spajało zwycięską rzeźbę i zrealizowaną później 

wystawę w tekstach recenzentów. Pokaz rozpatrywano jako kontynuację Dekalogu. 

Zbigniew Taranienko w „Dzienniku Niezależnym Nowa Europa” pisał: „Wystawa 

urządzona w Appendixie jest przede wszystkim przesłaniem moralnym. Jest to przesłanie 

wyraźne – umotywowane poprzednią pracą artysty”. Również Monika Kuc, relacjonując 

ekspozycję w „Gazecie Stołecznej” zaznaczała, że twórczość Grabowskiego „ma 

wyraźne przesłanie moralne”. I choć ten trop interpretacyjny wydaje się słuszny, to 

jednak w obu realizacjach artysta ukazywał odmienne formy tego pojęcia i w każdej z 

nich można wyróżnić inną jego determinantę. Bazujący na judeochrześcijańskiej tradycji 

religijnej Dekalog reprezentował typ moralności wynikający ze zinternalizowanych 

norm310. Artysta odtwarzał pochodzące z tego systemu zasady i wzory zachowań, 

warunkujące sposoby postępowania jednostki. Pomimo tego, że ulegają one 

zinternalizowaniu w wyniku oddziaływania otoczenia, w tym poprzez społeczne i 

instytucjonalne interakcje, przez co stają się wewnętrznym moralnym kodeksem, to wciąż 

są to reguły zewnętrzne wobec podmiotu. W przypadku wystawy 5000 sztuk moralność 

zdawały się kształtować przeżycia wewnętrzne, do refleksji nad własnymi sposobami 

postępowania prowadziła emocjonalno-empatyczna reakcja, nie zaś system 

aksjonormatywny. Zestawienie Dekalogu i wystawy unaoczniało niespójność przyjętych 

norm i stosowania tych zasad w praktyce. Dobitny wyraz dał temu wernisaż 5000 sztuk: 

przedstawiciele dyplomatycznych placówek i instytucji związanych z europejskimi 

procesami akcesyjnymi nie odważyli się – jak zaznaczał w rozmowie artysta – wejść do 

wnętrza galerii311. Znajdujące się na jednym z parapetów pudełko na datki pozostało 

puste. 

 

 

 

 
310 O moralności opartej na zinternalizowanych normach zob. Tamże, s. 13–65. 
311 Rozmowa z A. Grabowskim. 
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ROZDZIAŁ V 

Ja i AIDS. Kontekst powstania 

 

 

 

1. Kowalnia 

Z pierwszą wystawą zbiorową skoncentrowaną wokół problematyki HIV i AIDS w 

Polsce, zorganizowaną w 1996 roku – Ja i AIDS – nierozerwalnie związana jest 

społeczność Kowalni: pracowni prowadzonej przez Grzegorza Kowalskiego na Wydziale 

Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych312. Współkuratorami pokazu zostali jej 

dyplomanci: Katarzyna Kozyra i Artur Żmijewski, a uczestnikami i uczestniczkami – 

studiujące w niej osoby. Choć Kowalski w broszurze towarzyszącej wystawie wystąpił w 

roli głównego komisarza313, to jak wskazuje Wiktoria Kozioł, nie ingerował on w decyzje 

kuratorskie podejmowane przez Kozyrę i Żmijewskiego, a zawarcie jego nazwiska w 

ulotce miało być jedynie formą przekazania kapitału symbolicznego młodszym i mniej 

doświadczonym twórcom314. Mimo że łączące ich relacje dalekie były od układu 

mistrzowsko-uczniowskiego, to program dydaktyczny Kowalskiego ukształtował w 

pewnym stopniu podejście organizatorów i uczestników wystawy do kuratorstwa i 

szerzej: do sztuki. Pozostawało ono także w relacji do statusu Kowalni w strukturze 

akademickiej. Nakreślenie uczelnianego i pracownianego tła może więc posłużyć 

wnikliwszemu zrozumieniu powodów otwarcia tak sproblematyzowanej wystawy i jej 

specyfiki.  

Jak zaznaczała Maryla Sitkowska, podejście pedagogiczne Kowalskiego było 

bliskie postawie jego własnych nauczycieli z Wydziału Rzeźby – Jerzego 

Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena315. Kowalski podkreślił to między innymi na 

 
312 Od 2010 roku – Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. 
313 AMSN, AK, 2652, Makieta ulotki towarzyszącej wystawie Ja i AIDS, k. 4. 
314 Wiktoria Kozioł, dz. cyt., s. 214. 
315 Maryla Sitkowska, Kalendarium Kowalni 1985–2015, w: Kowalnia 1985–2015, red. Grzegorz Kowalski, 
Katowice 2015, s. 78. 
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współorganizowanej z Jolantą Golą w 2013 roku wystawie Po 30 latach. Spojrzenie na 

pracownię Oskara Hansena316. Ujmowała ona dorobek pedagogiczny Hansena w dwóch 

perspektywach: historycznej, prezentującej podstawowe założenia i metody oraz 

dydaktycznej, konfrontującej wybrane prace pochodzące z jego pracowni ze 

współczesnymi realizacjami z pracowni Kowalskiego. W tekście opublikowanym w 

katalogu Kowalski podkreślał, że obaj profesorowie wywarli na niego znaczący 

wpływ317. Zaznaczał, że w swojej praktyce dydaktycznej czerpał zarówno z postawy 

Jarnuszkiewicza, charakteryzującej się partnerskim i indywidualnym podejściem, jak i z 

metody Hansena, który kładł nacisk na logikę i analizę318. We wcześniejszej rozmowie z 

Waldemarem Baraniewskim Kowalski zauważył, że „u Hansena wszystko było 

uporządkowane i nazwane, a u Jarnuszkiewicza wszystko kierowało się w głąb 

człowieka”319.  

W pracowni Jarnuszkiewicza Kowalski studiował w latach 1959–1965, w niej też 

zrealizował swoją pracę dyplomową. W otwierającym monografię Kowalni tekście 

Karola Sienkiewicza odnajdujemy zdanie: „już w latach 50. na dosyć konserwatywnym 

Wydziale Rzeźby pracownia Jarnuszkiewicza uchodziła za »intelektualną«”320. 

Wykładowca dążył do rozwijania indywidualności studentów i studentek oraz nakłaniał 

ich do poszukiwania swej twórczej tożsamości. Kowalski przywoływał dość zwięzłe, ale 

i dobitne słowa Jarnuszkiewicza: „Pracownię tworzą studenci i pedagodzy”, od siebie 

dodając „w tej właśnie kolejności”321. Tę swobodę artystyczną i wolność twórczą można 

dostrzec w powstających w pracowni, formalnie zróżnicowanych studiach natury. 

„Wyszedłem z założenia, że skoro natura istnieje w odbiorze, to tyle jest natur, ilu 

obserwujących ją ludzi”, stwierdzał Jarnuszkiewicz322. O podejściu dydaktycznym 

nakierowanym na jednostkę Kowalski wspomniał podczas wykładu inaugurującego rok 

 
316 Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena, Galeria Salon Akademii, Warszawa, 5.06–
19.07.2013, kuratorzy: Jolanta Gola, Grzegorz Kowalski. 
317 Grzegorz Kowalski, Dydaktyka Hansenowska bez Hansena, w: Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię 
Oskara Hansena, red. tegoż, Jolanta Gola i in., Warszawa 2013, s. 62. 
318 Tamże, s. 64. 
319 Grzegorz Kowalski, Don Kichot Formy Otwartej, rozm. przepr. przez Waldemara Baraniewskiego, „Odra” 
2005, nr 12, s. 72. 
320 Karol Sienkiewicz, Kowalnia, w: Kowalnia…, dz. cyt., s. 12. 
321 Grzegorz Kowalski, Uczyć sztuki czy kształcić artystów? (Kilka spostrzeżeń szarlatana), w: Polskie szkolnictwo 
artystyczne. Dzieje – teoria – praktyka, Materiały LIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2004, s. 22. 
322 Rozmowa z profesorem Jerzym Jarnuszkiewiczem, w: W kręgu pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza. W 35-lecie 
pracy pedagogicznej profesora Jerzego Jarnuszkiewicza, red. Jadwiga Jarnuszkiewiczowa, Wiesława 
Wierzchowska, Warszawa 1985, s. 24. 
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akademicki 1994/1995. Data ta zbiegała się również z 75-leciem urodzin 

Jarnuszkiewicza. Nadmienił przy tym, iż Jarnuszkiewicz objął Pracownię Rzeźby po 

Tadeuszu Breyerze, sukcesję tę nazywając „paradoksem historii”323. Koncepcję 

pedagogiczną Breyera można bowiem postrzegać jako antytezę stanowiska 

Jarnuszkiewicza, które – nieprzypadkowo – zrodziło się „z buntu wobec doktryny”324 

tejże pracowni:  

Po wykonanym ćwiczeniu ustawiano obok siebie wszystkie akty i jeśli 
były podobne, uznawano ćwiczenie za udane, […] moje podejście było 
inne. Zakładałem, że wszystkie akty winny różnić się między sobą, tak 
jak jeden człowiek różni się od drugiego325.  

Kowalski źródeł tej postawy upatrywał również w wewnętrznym rozliczeniu z 

socrealizmem, w dowartościowaniu jednostkowego przeżycia. Nakierowany na 

podmiotowość program Jarnuszkiewicza określał mianem „daru” dla studentek i 

studentów, wyposażającego ich w:  

rodzaj szczepionki – jednostka przeciw masie, osoba ludzka z 
naturalną moralnością i poczuciem własnych praw, przeciw ideologii 
[…]. Adept pracowni Jarnuszkiewicza zaszczepiony przeciw 
totalitarnej, zewnętrznej rzeczywistości, stawał wobec problemów 
natury artystycznej mając w profesorze partnera, nie mentora326.  

Nietypowe – w kontekście Akademii – poglądy Jarnuszkiewicza ujawniały się poprzez 

praktykowane przez niego „zadania klauzurowe”, w przypadku których aprobował 

dowolność w doborze środków. Istotą tych ćwiczeń była szybka odpowiedź i 

natychmiastowe działanie327. Zobowiązywał on także swoich studentów do uczęszczania 

do Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn Oskara Hansena. Jak podkreślał Filip 

Springer, Jarnuszkiewicz był jego największym uczelnianym sprzymierzeńcem. 

Przywoływał w tym kontekście wydarzenia z początku lat osiemdziesiątych: wybór 

Hansena na stanowisko dziekana Wydziału Rzeźby i wprowadzenie dydaktyki otwartej, 

następnie złożenie wotum nieufności przez Radę Wydziału i jego rezygnację z pełnionej 

funkcji328. Jednocześnie zaangażowanie w podtrzymywanie tej relacji było, jeśli polegać 

na komentarzach osób postronnych, rzadko odwzajemniane. Roman Woźniak 

 
323 AMSN, AK, 2571, Wykład inauguracyjny wygłoszony przez Grzegorza Kowalskiego 06.10.1994, k. 4. 
324 Tamże, k. 4. 
325 Tamże, k. 5. 
326 Tamże, k. 5. 
327 Karol Sienkiewicz, dz. cyt., s. 14. 
328 Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków-Warszawa 2013, s. 193.  
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przyznawał, że „Jarnuszkiewicz był wielkim i jedynym adwokatem Hansena na wydziale, 

komplementował go. W drugą stronę to się nie odbywało”329. Obaj wykładowcy mieli 

okazję współpracować ze sobą również na płaszczyźnie zawodowej, przy głośnym 

projekcie oświęcimskiego pomnika Droga, opracowywanego wraz z Zofią Hansen, 

Julianem Pałką, Lechosławem Rosińskim, Edmundem Kupieckim i Tadeuszem Plasotą. 

Jednak w związku z kontrowersjami dotyczącymi modyfikacji projektu i późniejszymi 

ugodami zawieranymi ze stroną włoską, ich stosunki uległy znacznemu pogorszeniu.  

Program dydaktyczny Hansena zakładał opanowanie podstawowych pojęć z 

zakresu rzeźby, takich jak kontrast, rytm, kierunek, dynamika, statyka, ciężar i lekkość 

bryły, ale także tych przygotowujących do współpracy z architektami, jak funkcja, 

konstrukcja, skala czy kombinatoryka. Zagadnienia te Hansen przekładał na 

poszczególne ćwiczenia. Wykorzystywał w nich również budowane przez siebie 

urządzenia: ruchome aparaty z przesuwalnymi elementami umożliwiające tworzenie 

rozmaitych konfiguracji, układów przestrzennych i kompozycji uwzględniających 

otoczenie. Dopiero po poznaniu hansenowskiego języka, zaznajomieniu się z kwestiami 

według niego fundamentalnymi, możliwa była jakakolwiek polemika. Podstawowy kurs 

w Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn przygotowywał do kursu wyższego, 

rozwijającego założenia Formy Otwartej, uzupełnione o elementy Formy Zamkniętej330. 

Kowalski już na czwartym roku studiów pełnił u Hansena asystenturę, a po ich 

ukończeniu, z początkiem roku akademickiego 1965/1966, został zatrudniony. 

Koncepcje Hansena nie były mu, jak i artystom i artystkom jego pokolenia, obojętne. Jak 

pisał:  

Hansenowska Forma Otwarta funkcjonowała w świadomości jak 
zaczyn intelektualny: można ją było przyjąć lub odrzucić, ale na pewno 
trzeba się było do niej ustosunkować we własnej praktyce 
artystycznej331.  

Pod koniec lat sześćdziesiątych Kowalski odszedł od racjonalistycznych i, jak sam 

stwierdzał, totalitarnych332 elementów w podejściu Hansena, w stronę podmiotowej, 

 
329 Tamże, s. 195. Zob. też: Oskar Hansen, Czy potrzebne są zmiany w naszej uczelni?, „Numer. Pismo 
wydawane przez Komisję Zakładową NSZZ »Solidarność« Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” 1981, nr 
1 i 2. 
330 Grzegorz Kowalski, Dydaktyka…, dz. cyt., s. 63. 
331 Tenże, Niezrealizowane projekty pomników, w: Idee sztuki lat 60. oraz inne sesje, seminaria i wystawy 
Centrum Rzeźby Polskiej, red. Jan Stanisław Wojciechowski, Orońsko 1994, s. 131–132.  
332 Karol Sienkiewicz, dz. cyt., s. 16. 
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osobistej perspektywy, motywując przemianę swych poglądów sytuacją polityczną w 

Polsce. Społeczną komunikację i współpracę, ale też zauważanie potrzeb jednostki, wciąż 

uznawał za ważne i czynił z nich użytek zarówno w swej twórczości, jak i w dydaktyce.  

Rok 1968 wydaje się jednym z kluczowych momentów w biografii Kowalskiego, 

przynoszącym rozmaite możliwości, ale też zmuszającym do podjęcia wiążących decyzji. 

Jest on istotny nie tylko ze względu na wydarzenia marcowe, ale także w związku z 

debiutem Kowalskiego w Galerii Foksal, wyjazdem do Meksyku, Nowego Jorku i Paryża 

oraz przekonaniem o konieczności powrotu do Polski333. Zaznaczał, że: 

Tam, w warunkach wolności, czułem się jak zaciśnięta pięść, która nie 
może się otworzyć. Tak było. Wracałem do spsienia swojego, z 
postanowieniem, że kiedyś znowu wyjadę, choć na chwilę334.  

W tym samym roku zmarł Henryk Morel, asystent Jarnuszkiewicza, a Kowalskiemu 

zaproponowano pracę na tym stanowisku. Lata siedemdziesiąte to także czasy galerii 

Repassage, zakładanej wspólnie z Pawłem Freislerem, Zofią Kulik, Przemysławem 

Kwiekiem, Jerzym Kaliną, Andrzejem Dłużniewskim oraz Emilem i Elżbietą Cieślarami. 

Wspólnotowe działanie w jej ramach było dla Kowalskiego jedną z najważniejszych 

wartości:  

w małym gronie, ale publicznie, przy otwartych drzwiach, sprawdzane 
były różne strategie porozumiewania się, wyzwalania kreatywności i 
przełamywania lęków przed „byciem razem”335.  

Objęcie w latach osiemdziesiątych Pracowni Rzeźby na Wydziale Wzornictwa 

Przemysłowego można uznać za kolejny szczególny moment w jego pracy dydaktycznej. 

Posadę asystenta przyjął wówczas Wiktor Gutt – absolwent Hansena i Jarnuszkiewicza. 

W okresie stanu wojennego pracownia stanowiła dla Kowalskiego enklawę, zaufane 

miejsce, umożliwiające swobodne wyrażanie nieocenzurowanych myśli, w którym 

„można być pewnym, że nikt nie doniesie”336. Kierując własną pracownią, zyskał 

również pewien rodzaj pedagogicznej samodzielności, choć nadal pozostawał w relacji 

 
333 Grzegorz Kowalski, Moja historia sztuki, w: Artur Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom-
Warszawa 2008, s. 174. 
334 Tamże. 
335 Tamże, s. 175. 
336 AMSN, AK, 2030, Magda Kardasz, Rozmowa z Grzegorzem Kowalskim i Romanem Woźniakiem 
przeprowadzona 19 I 1992, k. 6. 
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zależności od struktur akademickich, co ujawni się szczególnie w momencie, gdy 

podejmie działania niezupełnie z nimi zgodne.  

W tejże pracowni rozpoczął realizację swojego autorskiego programu Obszar 

Wspólny, Obszar Własny (Il. 19), którego założenia pobrzmiewały w zorganizowanej w 

ramach Kowalni kilkanaście lat później wystawie Ja i AIDS. Znamienne jest także 

podobieństwo ich tytułów, a zwłaszcza zaakcentowanie problematyki relacji pomiędzy 

jednostką a zbiorowością. Co w tym kontekście równie znaczące, pierwszą odsłonę tego 

programu Kowalski zatytułował jako Moje drugie ja w relacji do pracowni. Dokonując 

próby osadzenia Obszaru Wspólnego, Obszaru Własnego w swojej biografii artystycznej, 

wskazywał na zajęcia plenerowe realizowane przez Hansena, opierające się na 

„akcyjności”337. Projekt stanowił też swego rodzaju kontynuację wspólnego działania 

artystycznego Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego, zatytułowanego Wielka 

Rozmowa338.  

Kowalski tak opisuje założenia swojej autorskiej koncepcji:  

Na początku każdy ma precyzyjnie zakreślony »obszar własny« w 
obrębie »obszaru wspólnego«. Może to być odlew maski własnej 
twarzy lub fotografia tej twarzy w dużym powiększeniu, położone na 
dużym stole, a może to być stożek piasku równej wielkości dla 
każdego, razem tworzące krąg. Obszar własny jest terytorium 
prywatności, obszar wspólny jest rodzajem agory339.  

W notatkach z 1985 roku zaznaczał, że w ćwiczeniu tym na równych prawach 

uczestniczyć mieli pedagodzy i studenci340. Każdy z nich posiadał „pole własne” oraz 

dostęp do „strefy działań wspólnych”, a komunikacja zachodziła poza językiem 

werbalnym: opierała się na gestach i sygnałach wizualnych341. Jedynym wymogiem była 

rezygnacja z aktywności o destrukcyjnym charakterze, które mogłyby przerwać proces 

porozumiewania się. Wykorzystanie destrukcji było jednak uprawnione w przypadkach, 

gdy nie utrudniało kontaktu i „otwierało drogę do nowych doświadczeń”342. Za 

znamienne w tym kontekście można uznać zdanie: „Manifestowanie własnej osobowości 

 
337 Tamże, k. 13. 
338 Grzegorz Kowalski, Dydaktyka…, dz. cyt., s. 64. 
339 Tenże, Uczyć…, dz. cyt., s. 24.  
340 AMSN, AK, 1736, Fragment opisu czwartej realizacji zadania Obszar Wspólny i Własny, k. 1. 
341 Tamże. 
342 AMSN, AK, 1737, Fragment opisu czwartej realizacji zadania Obszar Wspólny i Własny, k. 1. 
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odbywa się razem z innymi, a nie kosztem innych”343, które dotyka problematyki 

jednostkowego i zbiorowego podmiotu działania, ich wzajemnego przepływu i 

mediowania. Sformułowanie to ujawnia pewną zależność pomiędzy partykularnością a 

uspołecznieniem, problematyczną relację pomiędzy zaznaczaniem swego miejsca a 

współpracą i budowaniem wspólnoty. W wypracowywanej przez Kowalskiego wśród 

swych studentów postawie można dopatrywać się jednego ze źródeł wspomnianego już, 

ujawniającego się w samym tytule wystawy – Ja i AIDS – nakierowania na jednostkowe 

podejście wobec szerszego zagadnienia. W takiej optyce obszar własny – „ja” – odnosi 

się do obszaru wspólnego, choć różnie doświadczanego problemu – AIDS. 

Obszar Wspólny, Obszar Własny inicjowali prowadzący pracownię. Pełnili 

funkcję osób wprowadzających, spoczywał na nich również obowiązek sporządzenia 

dokumentacji i sformułowania komentarza. Choć ujawnia się tu pewna nierównowaga 

pozycji, to należy podkreślić, że pozostali uczestnicy ćwiczenia mieli prawo do własnej 

interpretacji oraz polemiki. Dodatkowo w notatce z 1985 roku Kowalski stwierdzał, że 

„komentarz werbalny […] należy do wymogów dydaktyki i jest poza właściwym 

procesem”344. Mimo że pracownianego ćwiczenia nie sposób oderwać od struktury 

akademickiej, oceny i ewaluacji, to wprowadzało ono zupełnie inną jakość, umożliwiając 

studentom wyrażenie własnego sądu, a także wspólne działanie z wykładowcami. Jego 

rezultatem nie było jednak określone, skończone dzieło. W przypadku Obszaru 

Wspólnego, Obszaru Własnego to proces sam w sobie uznawano za rodzaj dzieła: 

zmiennego, niekontrolowanego, o niesprecyzowanym czasie trwania. Nie mógł zostać do 

końca zaplanowany, dotykał bowiem tego, co nieznane i czego rezultaty trudno 

przewidzieć. Podkreślano, że uzyskanie ostatecznej i jednoznacznej odpowiedzi jest 

niemożliwe, jednak proces poszukiwania rozmaitych rozwiązań jest wspólny zarówno 

dla studentów, jak i pedagogów. Ci ostatni mogli spodziewać się „wszelkich pytań i 

manifestacji stosunku studentów do tematu”345. Kwestię tę poruszała Magda Kardasz w 

wywiadzie przeprowadzonym w 1992 roku z Kowalskim i Romanem Woźniakiem, jego 

późniejszym asystentem. Zadała bowiem pytanie o przyjmowane kryteria oceny, 

zwracając przy tym uwagę na „bardzo delikatną materię”346 pracownianych ćwiczeń. W 

odpowiedzi rozmówcy dotknęli takich zagadnień, jak możliwość zaistnienia różnicy 

 
343 AMSN, AK, 1732, Tekst na temat zadania Obszar Wspólny i Własny, k. 1. 
344 Tamże. 
345 AMSN, AK, 4448, Cele, metody i założenia pedagogiczne w pracowni Grzegorza Kowalskiego, k. 1. 
346 AMSN, AK, 2030, dz. cyt., k. 21. 
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zdań, nie tylko pomiędzy wykładowcami a studentami, ale także pomiędzy samymi 

prowadzącymi, która miała niwelować pewien rodzaj profesorskiej przewagi. 

Wspominali też o wzajemnej ocenie swych działań. Wyrażając niechęć do 

wartościowania i wydawania zdecydowanych, kategorycznych sądów, skłaniali się raczej 

ku polemice i dyskusji347. 

W materiałach z roku akademickiego 1984/1985 dotyczących „Celów, metod i 

założeń pedagogicznych”, opatrzonych nazwiskami Kowalskiego i Gutta, pracownię 

określono jako „pole wspólnych doświadczeń”348 studentów i wykładowców, których 

łączy „chęć wkroczenia w sferę niewiadomych, nieokreślonych, niepoznawalnych”349. 

Wyrażone w ten sposób oczekiwanie dzielenia zamiarów i intencji przez adeptów i 

nauczycieli ukazuje specyfikę podejścia dydaktycznego: współuczestniczenie obu stron 

w procesie nauczania. Zamysł dydaktyki partnerskiej, opierający się na założeniu, że 

pomiędzy wykładowcą a studentem dochodzi do wymiany wiedzy, prowadził do 

osłabienia hierarchicznej relacji, dominującej wówczas w ramach Akademii. Rozdzielano 

nauczanie, oparte na przekazywaniu powtarzalnych treści, od kształcenia, czyli działania 

o otwartym charakterze, bazującego na improwizacji. Kowalski zaznaczał równocześnie, 

że rozwijanie umiejętności warsztatowych powinno się odbywać w pracowniach 

projektowych, zaś Kowalnia „może wprowadzać studentów w problematykę 

uwarunkowań i mechanizmów twórczości”350, co z perspektywy czasu, dwadzieścia lat 

później, w tekście Uczyć sztuki czy kształcić artystów? (Kilka spostrzeżeń szarlatana), 

uzna za element kształcenia, nie zaś nauczania351. Być może wpływ miała także specyfika 

Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, bowiem zajęcia z rzeźby nie stanowiły tu 

specjalizacji, lecz służyły raczej poszerzaniu możliwości i świadomości artystycznej352. 

Podobnie uważał Hansen, według którego to studenci powinni wybierać metodę pracy, 

nie musząc przy tym zgłębiać znajomości wszystkich technik353.  

Odpowiedź Kowalskiego na tytułowe pytanie – uczyć czy kształcić – nie jest 

jednoznaczna: Kowalski podkreślał, że obie te sfery powinny w Akademii współistnieć. 

 
347 Tamże, s. 22–23. 
348 AMSN, AK, 4448, dz. cyt. 
349 Tamże. 
350 Tamże. 
351 Zob. Grzegorz Kowalski, Uczyć…, dz. cyt. 
352 AMSN, AK, 2030, dz. cyt., k. 1. 
353 Filip Springer, dz. cyt., s. 183–184. Zob. też: Wojciech Włodarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
w latach 1944–2004: 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2005, s. 368.  
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Jednakże nauczanie wiązał on z tradycyjnymi metodami dydaktycznymi, kształcenie 

natomiast z doświadczeniami „wprowadzania metod nowatorskich i 

niekonwencjonalnych”354, a za przykład podawał Obszar Wspólny, Obszar Własny. Od 

roku akademickiego 1985/1986 program ten realizował w ramach objętej po 

Jarnuszkiewiczu pracowni na Wydziale Rzeźby. Asystentem pozostał związany z nią już 

wcześniej Roman Woźniak. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że choć Kowalski powoływał się na spuściznę 

Jarnuszkiewicza i Hansena, to jego podejście nie było całkowicie zakorzenione w 

przeszłości. Jak stwierdzał w wywiadzie z Kardasz, kształtowała je rzeczywistość 

zewnętrzna, wpływająca także na studentów – proces ten zachodził równolegle355. W tej 

samej rozmowie położył też nacisk na społeczny wymiar sztuki, dodając, że w 

prowadzonej przez niego pracowni rozpatrywane są „pytania o miejsce człowieka, 

artysty, czy sztuki, w społeczeństwie”356. Przy okazji zorganizowanej przez niego 

wystawy Magowie i Mistycy z 1991 roku, otwartej w warszawskim Centrum Sztuki 

Współczesnej, metaforycznie ujmował funkcję artystek i artystów w społeczeństwie, 

przyrównując ją do roli szamańskiej: pozostającej na granicy różnych rzeczywistości, 

wchodzącej w relacje z istotami z zaświatów, umożliwiającej wykonanie powierzonej 

misji357. Twórczość artystyczna wskazywać miała w tym ujęciu na istotne problemy bądź 

też poddawać krytycznej analizie obecne w społeczeństwie tendencje. Jak pisał Kowalski, 

„jest to jakaś […] zabawa intelektualna, contra wobec tego, czego chce tak zwana 

większość, lub czego chce polityka, czy ekonomia”358. W dalszej części swej wypowiedzi 

zaznaczał, że:  

z punktu widzenia państwa, które po to utrzymuje Akademię, aby swój 
prestiż podkreślić, jest to działanie wręcz anarchiczne, niepotrzebne. Z 
punktu widzenia społeczeństwa, pojętego jako pewna całość, w której 
musi następować wymiana myśli, a nawet wymiana pewnych emocji, 
rola takich ludzi jest moim zdaniem nieoceniona359.  

W tekście napisanym z okazji 35-lecia pracy pedagogicznej Jarnuszkiewicza, w 

roku akademickim 1985/1986, Kowalski przyznawał, że sztuka nie jest dla niego 

 
354 Grzegorz Kowalski, Uczyć…, dz. cyt., s. 23–24. 
355 AMSN, AK, 2030, dz. cyt., s. 2. 
356 Tamże, s. 5. 
357 Tamże, s. 8. 
358 Tamże. 
359 Tamże. 
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obszarem odizolowanym, miejscem kontemplacji, lecz należy do rzeczywistości i jest z 

nią nierozerwalnie związana. Dodawał jednocześnie, iż nie uważa, by twórczość mogła 

całkowicie przeobrazić codzienne życie. Wprowadza ona jego zdaniem raczej niewielkie 

zmiany w jednostkowej skali. Kładąc nacisk na podmiotowość, akcentował istotność 

relacji międzyludzkich w działalności artystycznej, która „bardziej niż inne dziedziny 

ludzkiej aktywności, przesiąka konkretnym człowiekiem, w twórczości »ego« jest 

skierowane na zewnątrz”360. Mimo to określał ją jako „akt komunii i kanibalizmu 

zarazem”361, a zatem jako miejsce utożsamienia się ze zbiorowością, przy jednoczesnym 

wzajemnym siebie konsumowaniu, pochłanianiu i wykorzystywaniu. Analogiczny 

wydźwięk przyjmował tekst opisujący program pracowni z 1986 roku, w którym 

Kowalski zarysowywał cele kształcenia, między innymi „poszukiwanie […] swego 

miejsca w kulturze i w świecie”362. Stwierdzenie to wydaje się istotne w kontekście 

sytuacji politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce.  

Do tych, ale i wcześniejszych wydarzeń, wrócił w przywoływanym już wykładzie 

inaugurującym rok akademicki 1994/1995363. W swoich rozważaniach zestawił 

historyków, których określił jako obserwatorów wypowiadających obiektywne, 

wyważone sądy, opierających się na świadectwach materialnych – nie rozpatrywał 

wprawdzie innych sposobów uprawiania historii oraz odmiennych jej metodologii – z 

twórcami, których scharakteryzował jako aktywnych uczestników zdarzeń. Zastanawiał 

się przy tym nad zmienną pozycją artystów i artystek w ramach historii. Zauważał, że jej 

przedmiotem stają się w sytuacji, gdy rzeczywistość postrzegana jest jako niezmienna, a 

działalność artystyczna jako niewywierająca na otoczenie wielkiego wpływu. Podmiotem 

natomiast, gdy historia ujmowana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej pamięci, 

jako zbiór faktów i mitów, w których artyści i artystki poszukują własnego miejsca i 

odkrywają swą jednostkowość. W tym kontekście Kowalski odwoływał się do osobistych 

doświadczeń „życia w totalitaryzmie” – gdy wybór pomiędzy dwiema przywołanymi 

perspektywami wiązał się z bezpośrednimi konsekwencjami i był właściwie 

„rozstrzygnięciem o własnej postawie życiowej”, a zatem posiadał wymiar polityczno-

etyczny364. W rozważaniach tych zarysowywała się pewna potrzeba dowartościowania 

 
360 AMSN, AK, 4040, Tekst Grzegorza Kowalskiego opublikowany w: „W kręgu pracowni Jarnuszkiewicza. W 
35-lecie pracy pedagogicznej profesora Jerzego Jarnuszkiewicza“, k. 1. 
361 Tamże. 
362 AMSN, AK, 1751, Grzegorz Kowalski, Tekst na temat programu i dydaktyki pracowni, k. 1. 
363 AMSN, AK, 2571, dz. cyt. 
364 Tamże, k. 4. 
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historycznej przeszłości, pamięci o wadze podejmowanych wówczas decyzji, ale też 

przyjęcia ich jako doświadczenia, „jako poprzedniego ogniwa w łańcuchu, którego 

jesteśmy częścią”365. Słowa akcentujące osadzenie sztuki w kontekście społeczno-

politycznym skierował do studenckiego audytorium. Choć miały wydźwięk dydaktyczny, 

to ujawniały się w nich również przyświecające Kowalskiemu wartości w polu sztuki. 

Odnosząc się do wydarzeń historycznych i zachodzących procesów, stwierdzał, że 

teraźniejszość jest „pustynią, a nie gotową do zamieszkania ziemią obiecaną”366, a zatem 

wskazywał na potencjalne zmiany, jakie osoby zajmujące się twórczością artystyczną 

mogłyby wprowadzić w otaczającej je rzeczywistości.  

„Pytałem Artura [Żmijewskiego – przyp. aut.], czy oni dziś czują się nastawieni 

prospołecznie” – zaznaczał Kowalski w opublikowanym w 1999 roku wywiadzie z 

Adamem Szymczykiem, odwołując się do swych studentek i studentów367. Rozmowę tę 

przeprowadzono po kilku latach od otwarcia wystawy Ja i AIDS. Kowalski zastanawiał 

się nad niebezpieczeństwami skrajnego indywidualizmu, który może zostać wzbudzony 

poprzez pracowniane zadania, odwołujące się głównie do osobistych motywacji. Wśród 

zagrożeń wyróżniał posługiwanie się niezrozumiałym, dostępnym tylko dla niewielu 

językiem, autoreferencyjność i niezauważanie kontekstu. Prospołeczność definiował 

natomiast jako „ambicję wpływania na zewnętrzną rzeczywistość”368. Powracał 

ponownie do osobistych doświadczeń totalitaryzmu, zaznaczając, że wszelkie 

podejmowane wówczas działania miały ów prospołeczny charakter i balansowały 

pomiędzy „zachowaniem przyzwoitości”, a odseparowaniem od otoczenia. Przytaczał 

również analogiczną do wspomnianej „pustyni” metaforę próżni, tę określał jednak jako 

konstrukt powstały w miejsce opresyjnego układu „my-oni”369. Co interesujące w 

kontekście transformacji ustrojowej, nie wiązał tej zmiany z rokiem 1989, lecz z 

początkiem lat osiemdziesiątych. Z porównaniem tym dyskutował Żmijewski, 

stwierdzając, że to, co Kowalski nazywa próżnią, on opisałby raczej jako sferę prywatną 

i intymną, związaną z osobistymi przeżyciami. Obszar odnoszący się do uczuć istniał 

jego zdaniem tuż obok spolaryzowanego podziału na władzę i opozycję, ale do niego nie 

przynależał – nie był nakierowany na konflikt, lecz na realizowanie własnych potrzeb, co 

 
365 Tamże, k. 3.  
366 Tamże, k. 4. 
367 Z Grzegorzem Kowalskim i Arturem Żmijewskim rozmawia Adam Szymczyk, w: Galeria a.r.t. 1992–1997, 
red. Adam Szymczyk, Płock 1999, s. 6–7.  
368 Tamże, s. 7. 
369 Tamże. 
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wydaje się znaczące w kontekście formującej się wraz z procesami transformacyjnymi 

nowej normatywności. Najgłębszymi motywacjami takiej postawy były według niego 

relacje międzyludzkie, sfera emocjonalna, potrzeba komunikacji, osobiste pobudki, a 

nawet kaprys370. Na podniesiony przez Szymczyka argument o nikłej użyteczności sztuki 

interwencyjnej Kowalski odpowiadał, że „artysta nie działa na polu legislacji, polityki, 

tylko w szerszym polu świadomości – zarówno zbiorowej, jak i pukając do głów 

jednostek”371. Działanie artystyczne rozpatrywał jako skupione na podmiocie: 

zbiorowym i jednostkowym, którego wpływ jest niemierzalny. Rozważania nad 

przekształceniami rzeczywistości podejmował także Żmijewski, odwracając jednak 

perspektywę: koncentrował się na doświadczeniu artystów i artystek doprowadzających 

do wyraźnych przemian w swojej własnej egzystencji. Wymienił między innymi Jacka 

Markiewicza, który w pracy przygotowanej na ekspozycję Ja i AIDS – namiocie, w 

którym można było z nim wspólnie przebywać – „wystawił siebie na niebezpieczeństwo 

zakażenia wirusem HIV” 372 (realizację tę omówię w dalszej części rozprawy). „To nie 

są gesty, ale prowokowanie zdarzeń mogących zmienić całe przyszłe życie”, 

stwierdzał373. Odpowiadając na postawione przez Szymczyka pytanie o sens osobistego 

doświadczenia w kontekście społecznym, a także o przeżycie odbiorcy, Kowalski 

dowartościowywał zmiany w małej skali. Oznajmiał, że „społeczeństwo może ograniczać 

się w tym przypadku nawet do dwóch osób, to jest artysty i osoby zaproszonej przez niego 

do środka”374. Każda zatem aktywność, w której dochodziło do zaistnienia 

międzypodmiotowej relacji, mogła posiadać wymiar społeczny i potencjał 

emancypacyjny. Z podobnej pozycji zdawali się wypowiadać uczestnicy pokazu Ja i 

AIDS, który stanowił swego rodzaju odpowiedź na ówczesną sytuację społeczno-

polityczną. Opowiadali się wobec niej krytycznie, przyjmując wykształconą – jak sądzę 

– w pracowni, interwencyjną rolę. Jednocześnie, jak jeszcze wykażę, nie stawiali sobie 

za cel trwałej zmiany rzeczywistości, a jedynie jej zakwestionowanie, postawienie w 

wątpliwość zasad funkcjonowania w jej ramach. 

Żmijewski wyartykułował swoje poglądy na sztukę już wcześniej, w 1995 roku, 

w ramach części teoretycznej dyplomu zrealizowanego w pracowni Kowalskiego. 

 
370 Tamże, s. 8. 
371 Tamże, s. 8–9. 
372 Tamże, s. 11. 
373 Tamże. 
374 Tamże. 
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Spisaną przez niego Ulubioną teorię sztuki opublikowano w skróconej wersji w 

Magazynie Sztuki375. W swych rozważaniach poruszał kwestię aktualności dzieła sztuki, 

która wynikała ze związku tegoż dzieła ze specyficzną dla danego czasu potrzebą, z jego 

osadzenia w realiach polityczno-społecznych, co sprawiało, że obiekt artystyczny 

stanowił wyraz określonego światopoglądu. Jednocześnie przedmiot sztuki, wchodząc w 

swoistą symbiozę z artystą i widzem, stawał się, jak ujmował to autor, „obiektem 

mentalnym”, melanżem podmiotu i przedmiotu. Kontakt z dziełem sztuki wymuszał 

natomiast zajęcie konkretnego, etycznego stanowiska, określenie swojej postawy i 

pozycji, rozpoznanie potrzeb i celów. Artystów i artystki Żmijewski nazywał 

„kieszonkowcami dokonującymi drobnych kradzieży”, wykazującymi się 

„wyrafinowanym sprytem, bo trzeba się przemycać ze swoim”376. Sztukę definiował jako 

„wagary”, czyli aktywność „poza głównym nurtem obowiązku”377. Jej rolą było 

naruszanie narzuconego porządku i wzbudzanie mechanizmów obronnych, obnażających 

elementy jego konstrukcji. Ten sposób działania oparty na przemycaniu pewnych idei do 

ustrukturyzowanych systemów ujawniał się też w założeniach wystawy Ja i AIDS. Takie 

określenia, jak „drobne kradzieże”, „spryt”, czy „wagary”, przywodzą na myśl podstępne 

działania, czy – posługując się słownikiem de Certeau – „robienie sztuczek”378, 

polegające na obchodzeniu reguł oraz wykorzystywaniu okazji379. 

 

 

 

 

 

 

 

 
375 Artur Żmijewski, Ulubiona teoria sztuki, „Magazyn Sztuki” 1995, 6–7, s. 99–108. Przedruk: tenże, 
Ulubiona teoria sztuki, w: Artur Żmijewski. If it happened only once it’s as if it never happened. Co stało się raz 
nie stało się nigdy, red. Joanna Mytkowska, Olga Katarzyna Szotkowska i in., Warszawa 2005, s. 162–167. 
376 Tamże, s. 163. 
377 Tamże, s. 165. 
378 Michel de Certeau, dz. cyt., s. XLVII. 
379 Tamże, s. 20. 
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2. „Czereja”380 

Przejawem wspieranych w Kowalni postaw, takich jak partnerstwo oraz otwarcie na 

dyskusję, były nie tylko ćwiczenia i prace realizowane w ramach programu 

dydaktycznego, ale także drobne studenckie interwencje, między innymi notatki 

wieszane na ścianach pracowni381. Żmijewski z perspektywy czasu zaznaczał, że owa 

„gazetka ścienna” służyła „manifestacji odmiennych poglądów”382. W archiwum 

Kowalni znajduje się kilka takich wycinków. Jednym z nich jest fragment tekstu Brunona 

Schulza dotyczącego Ferdydurke383, odnoszącego się do dwoistości ludzkiego 

postępowania: jego powierzchownego oraz autentycznego wymiaru. Pierwszy można 

rozumieć jako przymus adaptacji do obowiązujących norm, ale też jako gloryfikację 

wzniosłych i wyższych wartości. Drugi wynika natomiast z instynktów i pragnień, 

wymykających się powszechnie przyjętym zasadom poprawności. Obok cytatu ze 

studium Schulza można też odnaleźć: wypowiedź Salvadora Dalego, w której artysta 

opisywał swą fascynację cielesnością Hitlera384, tekst Stewarta Home’a (Kevina 

Llewellyna Callana) o klasowości i braku równouprawnienia w sztuce385 czy opowieść 

Andy’ego Warhola o nieudanej próbie stworzenia czterech tysięcy arcydzieł w ciągu 

jednego dnia386. Powyższe przykłady wskazują zarówno na potrzebę wypowiedzi i 

rozszerzania kontekstu działań artystycznych studentów i studentek, jak i na 

dopuszczalność tego typu czynności w ramach jednostki akademickiej. Przywieszone na 

ścianach notatki stanowiły też element zaskakujący, zaciekawiający przyzwyczajone do 

wyposażenia pracowni oko, a tym samym wprowadzający nowe wątki. Wiele z nich 

poruszało problematykę polityczno-społeczną, istotną dla programu Kowalskiego, choć 

ze względu na ulotną formę zapisków nie sposób dotrzeć do wszystkich. Fakt samego 

 
380 Fragmenty tej części rozprawy zostały opublikowane w artykule. Zob. Luiza Kempińska, Rozproszone 
praktyki. Nieheteronormatywna twórczość na łamach zinów „Filo” i „Czereja”, „Miejsce” 2019, 5, 
http://miejsce.asp.waw.pl/rozproszone-praktyki/ (01.09.2022). 
381 Karol Sienkiewicz, Konflikt i porozumienie. „Czereja” w pracowni Grzegorza Kowalskiego, „Ikonotheka” 
2007, 20, s. 186–187. Artykuł Sienkiewicza jest fragmentem obronionej w 2006 roku pracy magisterskiej 
pt. Tekst równoważny dziełu. „Czereja” – pismo Artura Żmijewskiego i Kowalni, promotor dr hab. prof. UW 
Waldemar Baraniewski.  
382 Artur Żmijewski, Wagarując, „Gazeta Wyborcza”, 15.11.2008. 
383 AMSN, AK, 2232, Cytat powieszony w pracowni przez Grzegorza Kowalskiego i Artura Żmijewskiego, k. 
1. 
384 AMSN, AK, 2233, Cytat powieszony w pracowni przez Grzegorza Kowalskiego i Artura Żmijewskiego, k. 
1. 
385 AMSN, AK, 2234, Cytat powieszony w pracowni przez Grzegorza Kowalskiego i Artura Żmijewskiego, k. 
1. 
386 AMSN, AK, 2235, Cytat powieszony w pracowni przez Grzegorza Kowalskiego i Artura Żmijewskiego, k. 
1. 
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zaistnienia wypowiedzi tego typu wskazuje, że Kowalski akceptował studenckie 

interwencje negocjujące hierarchiczną strukturę akademicką. Z przeprowadzonego z nim 

przez Sienkiewicza wywiadu wynika, że wśród wieszanych w pracowni notatek 

pojawiały się także anonimowe utwory poetyckie o dość dosadnym wydźwięku, 

zaburzającym uczelniane decorum. Przypisywano je Żmijewskiemu, jednak artysta 

zaprzeczał, że jest ich autorem, dodając przy tym, że były to teksty zapożyczone z książek 

i czasopism387. 

Uzewnętrznieniem tego rodzaju ekspresji był też wydawany w ramach Kowalni 

zin „Czereja”, w którego tworzeniu najaktywniejszą rolę odgrywał Żmijewski. Z 

perspektywy czasu uznał on „Czereję” za kontynuację wcześniejszych pism, w których 

publikował388, takich jak: „Organ”, „Pjur Potejto”, „Gaz/eta”, „Nerven des Menschen”, 

„Ostojan”, „Stojełło”, „Zucker” i „Labrucha”389. Co znamienne, pierwsza połowa lat 

dziewięćdziesiątych to najbardziej owocny okres dla polskich zinów – pojawiło się 

wówczas około tysiąca nowych tytułów390. Utwory zamieszczane w wymienionych 

powyżej fanzinach Żmijewski zaprezentował podczas ekspozycji Na pięknej łące 

puszczam w kosmos seryjne białe stolce391 – do której powrócę w dalszej części pracy – 

a także na łamach „Czerei” w formie przedruków392.  

Redaktorami pierwszego numeru „Czerei” z 1991 roku byli: Monika Dzik, 

Monika Zielińska i Żmijewski, trzech kolejnych (1993): Zielińska i Żmijewski, a zgodnie 

z informacją zamieszczoną w stopce redakcyjnej, piąte (1995) i szóste wydanie (1998) 

redagował zespół393 (Il. 20). Powołując się na badania Sienkiewicza, można dodać, że w 

powstanie piątego numeru zaangażowana była także Katarzyna Kozyra, a szóstego – 

Anna Niesterowicz394. „Czereję” tworzyły więc w głównej mierze osoby związane z 

 
387 Karol Sienkiewicz, Konflikt…, dz. cyt., s. 186–187. 
388 Artur Żmijewski, Wagarując, dz. cyt. 
389 AMSN, AK, 4138, Katalog wystawy „Na pięknej łące puszczam w kosmos seryjne białe stolce“, k. 2. Zob. 
Karol Sienkiewicz, Konflikt…, dz. cyt., s. 186.  
390 Mirosław Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 97. Za: Mateusz Flont, Tytuły 
polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 
1990), „Prace Językoznawcze” 2016, 18/3, s. 34. 
391 Na pięknej łące puszczam w kosmos seryjne białe stolce, 23.05–26.06.1994r., Galeria Czereja, kino Stolica, 
Warszawa. Artyści: Alicja Kuś, Tomek Wiater, Paweł Nowicki, Krzycho Tarczyński, Andrzej Peret, Wojtek 
Włodarczyk, Artur Żmijewski. Za: AMSN, AK, 2384, Ulotka dotycząca wystawy „Na pięknej łące puszczam w 
kosmos seryjne białe stolce“, k. 1. 
392 „Czereja” 1995, 5, s. 34–36. 
393 Tamże, s. 2; „Czereja” 1998, 6, s. 2. 
394 Karol Sienkiewicz, Konflikt…, dz. cyt., s. 185. 
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Kowalnią. Brały one bezpośredni udział w formułowaniu i przygotowywaniu treści, w 

organizacji i produkcji. Początkowe wydania miały charakter nieoficjalny, ulotną formę 

i trudny do sprecyzowania nakład, bowiem wielokrotnie odbijano je na ksero. Liczba ta 

wahała się pomiędzy pięćdziesięcioma a stoma egzemplarzami395. Numer piąty, z zimy 

1995 roku, ukazał się dzięki wsparciu Fundacji Kultury, zaś szósty został dofinansowany 

przez Fundację Pro Helvetia – oba wydrukowano przy użyciu lepszej techniki, w liczbie 

pięciuset sztuk396 i dystrybuowano również poza Akademią. Podlegały one sprzedaży, 

choć nie odnosiło się to do całego nakładu – część wciąż rozdawano za darmo397. W 

„Czerei” zamieszczano krótkie omówienia prac dyplomowych, fragmenty tekstów, 

interpretacje dzieł sztuki, eseje, wiersze, wywiady i komentarze do pracownianych 

ćwiczeń. Pismo to dawało też możliwość poruszania zagadnień pomijanych w 

dominujących środkach przekazu. Ważną rolę w warstwie wizualnej pełniły rysunki 

Pawła Nowickiego, uspójniające zin, ale też wprowadzające kolejną płaszczyznę 

wypowiedzi. Były to zazwyczaj konturowe przedstawienia ukazujące wyobrażone, 

nierealne postaci, fragmenty ciał złączone z rozmaitymi przedmiotami lub też ich 

„anatomiczne” przekroje (Il. 21). Trudno byłoby odnaleźć tego typu ilustracje w 

oficjalnej prasie – te z „Czerei” proponowały zupełnie inną estetykę, często z nią 

eksperymentowały. W ostatnim numerze, prawdopodobnie ze względu na inny charakter 

publikacji, w warstwie wizualnej przeważały fotografie. 

„Czereję” można uznać za medium alternatywne, choć jest to pojęcie bardzo 

szerokie, a różne jego definicje uwzględniają odmienne jego elementy. Skupiają się 

między innymi na zawartości, formie i technice powielania, ale także na kwestiach 

organizacyjnych: miejscach dystrybucji, rolach i obowiązkach ich twórców oraz 

procesach komunikacji i strukturze pracy398. Z perspektywy treści prasę alternatywną 

zdefiniowała w 1977 roku brytyjska Royal Commission on the Press, wyróżniając takie 

jej cechy charakterystyczne, jak: uwzględnianie opinii mniejszości, przyjmowanie 

postaw antagonistycznych wobec dominujących sądów, popieranie niepopularnych 

poglądów oraz podejmowanie tematów pomijanych w ogólnodostępnych 

publikacjach399. Tim O’Sullivan alternatywne praktyki wydawnicze wiązał zarówno z 

 
395 Tamże, s. 187. 
396 Tamże, s. 187–188. 
397 Tamże. 
398 Chris Atton, Alternative Media, London 2002, s. 27. 
399 Royal Commission on the Press, Periodicals and the Alternative Press, London 1977, s. VII. Za: Chris 
Atton, dz. cyt., s. 13. 
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eksperymentalną zawartością i formą, jak i z demokratycznym, kolektywnym procesem 

wytwarzania400. Stephen Duncombe alternatywności zinów dopatrywał się nie tyle w 

poruszanych przez nie zagadnieniach czy w poglądach wyrażanych wobec „opresyjnych 

stosunków produkcji”, ale w funkcjonowaniu wewnątrz tych relacji, w zajmowaniu 

pozycji w ich ramach401. Ziny od pism głównego nurtu odróżniały jego zdaniem takie 

aspekty, jak amatorstwo ich producentów, tanio wytwarzany, wielokrotnie kopiowany i 

nieprzynoszący zysku produkt oraz zatarcie granicy pomiędzy producentem a 

konsumentem402. Podobne wnioski wysunął James Hamilton, który wśród właściwości 

mediów alternatywnych wymienił: deprofesjonalizację, dekapitalizację i decentralizację. 

Zwracał uwagę na ich dostępność bez konieczności posiadania specjalistycznych 

umiejętności i dużych nakładów kapitału, a także na mniej hierarchiczne sposoby 

organizacji pracy, odmienne od tych przyjętych w instytucjach medialnych403. 

Proponowany przez Chrisa Attona model mediów alternatywnych zawierał zbliżone 

wyznaczniki. Badacz stwierdzał, że dochodzi w nich do redefinicji rozmaitych pojęć, 

między innymi profesjonalizmu, kompetencji czy specjalistycznej wiedzy404. Podczas 

przygotowywania zina twórca może pełnić obowiązki wydawcy, ale także projektanta, 

drukarza i dystrybutora405. Jeśli pismo tego typu redaguje zespół, to wszystkie powyższe 

zadania realizować mogą rozmaite osoby, na różnych etapach pracy. W wydawnictwach 

alternatywnych dochodzi zatem do zniesienia klarownego podziału stanowisk i funkcji. 

Jak zaznaczał Atton, braku jasno określonych ról nie należy rozpatrywać w kategoriach 

dyletanctwa, lecz raczej jako przełamywanie ustalonych znaczeń takich pojęć, jak 

zawodowstwo czy fachowość406. Wydaje się to bliskie taktykom wykorzystywanym w 

obliczu przemian transformacyjnych – działaniom podważającym umacniające się 

standardy i kształtujące się normy, podejmowanym niejako wbrew praktykom 

konsumpcji.   

 
400 Tim O’Sullivan, Alternative Media, w: Key Concepts in Communication and Cultural Studies, eds. Tim 
O’Sullivan, John Hartley, Danny Saunders, Martin Montgomery, Martin Fiske, London 1994, s. 10. Za: Chris 
Atton, dz. cyt., s. 15. 
401 Stephen Duncombe, Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, London 1997, 
s. 315. Za: Chris Atton, dz. cyt., s. 23. 
402 Tamże. 
403 James Hamilton, An Alternative Practice of Alternative Media, nieopublikowany rękopis, 2001. Za: Chris 
Atton, dz. cyt., s. 25. Pisząc o dekapitalizacji, deprofesjonalizacji i deinstytucjonalizacji, Hamilton powołuje 
się na Raymonda Williamsa. Zob. Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture: Selected Essays, 
London 1980, s. 50–63. Za: Chris Atton, dz. cyt., s. 4. 
404 Chris Atton, dz. cyt., s. 25. 
405 Tamże. 
406 Tamże, s. 28. 
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Początkowe numery „Czerei” miały charakter amatorski. Ich układ 

kompozycyjny odbiegał od typu składu przyjętego w prasie głównego nurtu. Kolejne 

egzemplarze powstawały poprzez powielanie na ksero wcześniej przygotowanej matrycy, 

a wykorzystanie takiej techniki reprodukcji zaburzało czystość i klarowność odbitek, 

będąc niejako zaprzeczeniem zasad drukarskiego fachu, w którym dąży się do jak 

najwierniejszego oddania pierwowzoru. Tutaj przesunięcia, zabrudzenia i 

nieprecyzyjność dobudowywały kolejne znaczeniowe wątki, stając się sposobem wyrazu 

zupełnie innym niż przejrzystość i uporządkowanie czy marketingowa krzykliwość i 

intensywność popularnych, wysokonakładowych mediów. Kserowane fotografie 

zatracały swe detale, zaś skala szarości mieszcząca w sobie cały wachlarz odcieni 

zamieniała się – poprzez zwiększenie kontrastu – w jednolite, gęste plamy bieli i czerni, 

co zaburzało czytelność obrazu i wzmacniało jego wieloznaczność (Il. 22). Dosłowność 

nie wydawała się również priorytetowa dla publikowanych tekstów – odwoływały się one 

raczej do sfery wyobraźni. Pisanie nie było tu tylko produkcją tekstu, zaś czytanie 

niewyłącznie jego konsumpcją – oba te ujęcia podawane były w „Czerei” w wątpliwość. 

To tutaj właśnie, na poziomie pisania i czytania, zachodzi stosunek sił i relacja władzy, 

które de Certeau rozpoznaje w akcie narzucania jedynej, właściwej, dosłownej 

interpretacji tekstu i w założeniu bierności odbiorców. Odzwierciedla to jego zdaniem 

stosunki zachodzące w ramach hierarchicznej organizacji społecznej, wewnątrz której to 

instytucje lub uprzywilejowane podmioty ustalają sposób odczytania. De Certeau 

przedstawia inny pogląd na proces czytania – taki, w którym wymyka się ono spod 

„imperializmu pisma”407, w którym istnieje nieskończenie wiele możliwych odczytań i 

który nie faworyzuje „wytwórców” ponad „odbiorcami”. Lektura zachodzi tu na styku 

społecznego uwarstwienia i jednostkowego sposobu odczytania408. Zgodnie z taką 

perspektywą, znaczenie tekstu zależy od czytelnika – to on odbiega od niego myślami, 

buduje skojarzenia na podstawie wybranych słów, przeskakuje wzrokiem po kartce, 

omija lub wybiera poszczególne fragmenty, odnosi się do swych doświadczeń. Taki 

proces czytelniczy jest taktyczny, bowiem czytelnik wykorzystuje istniejący tekst i 

przemyca do niego siebie. Tymczasowo go zamieszkuje, ale nie jest jego właścicielem i 

nie zajmuje miejsca autora. Czytanie to zatem bycie gdzie indziej. W kontekście specyfiki 

„Czerei”, ale także szerszych rozważań dotyczących mediów alternatywnych, znamienne 

wydają się słowa de Certeau: „czytanie to [...] tworzenie zakamarków cienia i mroku w 

 
407 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 168. 
408 Tamże, s. 171. 
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egzystencji podporządkowanej technokratycznej przejrzystości”409. Przywołuje on przy 

tym wypowiedź Marguerite Duras: „Być może czyta się zawsze w ciemnościach… 

Lektura należy do ciemności nocy. Nawet jeśli czyta się w pełnym słońcu, na zewnątrz, 

wokół książki tworzy się noc”410.  

Tę polityczność procesu czytania jako cichego działania konsumentów 

niepoddających się odgórnie projektowanym interpretacjom tekstu dostrzegam w zinach: 

być może twórcy i twórczynie „Czerei” to czytelnicy, którzy poszukują swojego 

tymczasowego miejsca wewnątrz instytucjonalnych ram Akademii. Podobnie jak w 

Kowalni, mogli oni stwarzać odmienne scenariusze i warianty rozmaitych sytuacji. 

Kluczowa wydaje się tu efemeryczność zina – nie miał być on w założeniu trwałym 

miejscem wypowiedzi konkurującym z oficjalnymi pismami. Również własność tekstu 

bywała w nim podważana – wykorzystywano niekiedy pseudonimy, nieczęsto stosowano 

przypisy i odniesienia do źródeł, nie przywoływano autorów fotografii. Sięgano po to, co 

pod ręką, co należało raczej do repertuaru środków zastępczych, heterogenicznych i 

dostępnych w danej chwili, niż do narzędzi używanych przez zawodowców. Zin w takim 

ujęciu należy bardziej do porządku bricolage, bowiem zapożycza to, co nieprofesjonalne 

i niefachowe411. Zawiera w sobie krytykę nacechowanego władzą podejścia do pisma. 

Nie konstruuje języka jako absolutnej, skończonej całości, lecz przystosowuje to, co 

zastane, na drodze prób, błędów i zmian.  

Podobne wątki można odnaleźć w rozważaniach Attona, według którego media 

alternatywne nie przedstawiają innej wizji rzeczywistości, lecz oferują miejsce dla wielu 

możliwych i równorzędnych wersji jej postrzegania412. Rozszerzył on tym samym pojęcie 

mediów radykalnych, wywiedzione od Johna Downinga413. Używając terminu 

„radykalność”, Downing wskazywał na zakorzenienie polityki w codzienności i 

sugerował, że to nie klasa polityczna, ale społeczeństwo – w sposób oddolny – może 

zaproponować sposoby rozwiązania istniejących w jego polu problemów, ponieważ 

 
409 Tamże, s. 172. 
410 Wypowiedź Duras odnosi się do wyreżyserowanego przez nią w 1977 roku filmu Le Camion. Zob. 
Marguerite Duras, Michelle Porte, Le camion: suivi de Entretien avec Michelle Porte, Paris 1977. Za: Michel de 
Certeau, dz. cyt, s. 172. 
411 Claude Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, tłum. Andrzej Zajączkowski, Warszawa 2001, s. 9–52. Za: Michel 
de Certeau, dz. cyt, s. 173. 
412 Chris Atton, Introduction…, dz. cyt., s. 2. 
413 Zob. John Downing, The Media Machine, London 1980; tegoż, Radical Media: The Political Experience of 
Alternative Communication, Boston 1984. Za: Chris Atton, Introduction…, dz. cyt., s. 5. 
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lepiej reprezentuje ono swe doświadczenia (co wydaje się tezą dość kontrowersyjną, 

zważywszy na systemowe uwikłania). Jak dodawał Atton, Downing rozpatrywał 

radykalne media jako „kształtujące polityczną świadomość poprzez kolektywne 

wysiłki”414 i koncentrował się w głównej mierze na tych tworzonych przez ruchy 

społeczne, o wyraźnie politycznym sprofilowaniu. Atton, chcąc włączyć w swe 

rozważania publikacje zajmujące się sztuką, preferował kategorię „alternatywności”415. 

Zaznaczał, że pisanie o kulturze również może być praktyką polityczną: na przykład 

poprzez podważanie pojęcia autorytetu, eksperckości czy wprowadzanie 

eksperymentalnych sposobów reprezentacji. Zauważał jednocześnie, że gromadzenie się 

wokół zinów jednostek zainteresowanych podobną problematyką świadczy o zdolności 

tych pism do tworzenia wspólnoty416. „Czereja”, będąc platformą do wspólnego 

działania, także posiadała potencjał wspólnototwórczy. Równocześnie pismo to 

reprezentowało konkretną grupę osób, jednak ten rodzaj przedstawicielstwa nie miał 

postulatywnego charakteru, lecz był raczej wyrazem współistnienia różnorodności. 

Celem zina nie było wprowadzenie społecznej zmiany, mimo jego wyraźnej 

polityczności. Stanowił on raczej akt dywersyjny: „przemycania własnej pomysłowości 

do szczelin kulturowej ortodoksji”417. 

W kontekście mediów alternatywnych znamienny wydaje się moment, w którym 

twórcy „Czerei” skupili się na formalnej i merytorycznej modyfikacji zina, w związku z 

przyznanymi dotacjami. Jak zaznacza Sienkiewicz, jednym z warunków dofinansowania 

uzyskanego od Fundacji Pro Helvetia było przeznaczenie trzeciej części otrzymanej sumy 

na poprawę szaty graficznej pisma418. Aby zwiększyć skalę dystrybucji i przeniknąć z 

obszaru mediów alternatywnych do sfery wydawnictw o szerszym zasięgu należało – co 

znamienne – dokonać przekształceń w warstwie wizualnej, odchodząc od pierwotnego 

projektu. Równocześnie w przypadku obu subsydiowanych numerów – piątego i szóstego 

– znacznie rozbudowano ich treść. Warto jednak powtórzyć, że wciąż część egzemplarzy 

rozprowadzano nieodpłatnie, a „Czereja” tylko tymczasowo rozszerzyła grono swych 

czytelników, bowiem po numerze szóstym zaprzestano jej publikacji. Została ona jednak, 

dzięki wyjściu poza krąg uczelni i ośrodków związanych z Kowalnią, zauważona w 

 
414 Chris Atton, Alternative…, dz. cyt., s. 21. 
415 Tenże, Introduction. Problems and postions in alternative and community media, w: The Routledge 
Companion to Alternative and Community Media, ed. tenże, London-New York 2015, s. 5–6. 
416 Tamże. 
417 Michel de Certeau, dz. cyt, s. 171.  
418 Karol Sienkiewicz, Konflikt…, dz. cyt., s. 186–187. 
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dwóch kwartalnikach: w „Kresach” poruszających problematykę literatury i sztuki, a 

także w magazynie „Res Publica Nowa” poświęconym zagadnieniom kulturalno-

społecznym419.  

Pochodząca z archiwum Kowalni niezadatowana notatka zawiera listę nazwisk i 

miejsc, do których „Czereja” miała trafić w pierwszej kolejności. W spisie tym 

znajdujemy głównie osoby z kręgu historii sztuki, krytyki artystycznej oraz grona 

pedagogicznego warszawskiej Akademii (wśród nich znajdują się między innymi: 

Maryla Sitkowska, Ewa Toniak, Piotr Szubert, Waldemar Baraniewski, Magda Kardasz 

i Piotr Piotrowski). Wymienione zostały także galerie i instytucje sztuki: „Łaźnia 

Klamana” (dawna Łaźnia Miejska w Gdańsku), „Galeria Sopocka” (Państwowa Galeria 

Sztuki w Sopocie), „Orońsko” (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku) oraz „Centrum 

Zamek” (oznaczone jako Centrum warszawskie, a zatem: CSW Zamek Ujazdowski).420 

Jest to prawdopodobnie jedynie wycinek sieci kontaktów Kowalni. Nacisk położono 

jednak na większe ośrodki, w których organizowano wystawy sztuki nowoczesnej, a 

także na teoretyków i teoretyczki zainteresowanych problematyką współczesnych 

praktyk artystycznych. Nie sposób określić charakteru tych relacji – na ile były to 

kontakty towarzyskie, na ile zaś mające służyć zwiększeniu rozpoznawalności twórców i 

twórczyń działających w ramach Kowalni. Mimo to uprawnione wydaje się stwierdzenie, 

że osoby zaangażowane w powstanie tej publikacji dążyły do poszerzenia jej zasięgu. 

Istotne wydają się tu także status Kowalskiego oraz jego rola w przekazywaniu „Czerei” 

do osób i centrów wpływowych w obszarze sztuki. Ze względu na to, że sam był 

aktywnym uczestnikiem tego pola, wspierał swoich studentów i studentki, torując im 

drogę ku polepszeniu ich artystycznej pozycji. Tylko jeden podpunkt omawianej listy 

dotyczy codziennej prasy. Wymieniony w niej Marcin Stopa, dziennikarz „Gazety 

Wyborczej” i jej warszawskiego dodatku, „Gazety Stołecznej”, do 1997 roku publikował 

artykuły dotyczące bieżących wydarzeń artystycznych. O zinie „Czereja” nie zamieścił 

jednak żadnego tekstu.  

Kilkanaście lat później w tej samej gazecie Żmijewski pisał:  

 
419 Maria Tomaszewska, Kłopoty z ciałem, „Kresy. Kwartalnik literacki” 1995, nr 1, s. 302–305; Piotr 
Kosiewski, Zaproszenie w odmęty czyli kiedyś będę papieżem, „Res Publica Nowa” 1996, nr 3, s. 22–25. Za: 
Karol Sienkiewicz, Konflikt…, dz. cyt., s. 187. 
420 AMSN, AK, 3623, dz. cyt. 
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„Czereja” stała się małym forum, które zrywało akademicką ciszę na 
wydziale rzeźby. Cisza oznaczała dla mnie bezrefleksyjną produkcję 
kolejnych artefaktów. Jednym z celów tej gazety wydawanej do 1996 
r. było również poinformowanie, że istnieje grupa artystów 
zainteresowana krytyką społeczną i sięgająca po dosyć ostre 
wypowiedzi421.  

Potwierdzeniem tych słów są między innymi zawarte w „Czerei” rozważania studentek i 

studentów, dygresje dotyczące na przykład Obszaru Wspólnego i Obszaru Własnego czy 

ćwiczenia kompozycyjnego …jest zarazem rozpuszczalnikiem i plazmą rozrodczą422, 

interpretacje powstałych na Wydziale Rzeźby prac dyplomowych oraz polemiki 

Żmijewskiego z Kowalskim. W przypadku tych ostatnich to również namacalny dowód 

koncepcji partnerskiej dydaktyki.  

Możliwość zaistnienia w „Czerei” szerszej debaty nad tematami istotnymi w 

dyskursie społecznym ujawnił dyplom Kozyry. Pismo protestacyjne wystosowane przez 

Zarząd Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków423 oraz donos do 

programu telewizyjnego TVP „Animals”424 poskutkowały falą listów i artykułów 

negatywnie odnoszących się do Piramidy zwierząt425. Praca ta wywołała bardzo szeroką 

dyskusję społeczną, toczoną aż do końca lat dziewięćdziesiątych426. Wśród ujmujących 

się za Kozyrą osób znaleźli się między innymi: Kowalski, Sitkowska czy Żmijewski. 

Choć obrona ta przyjmowała w głównej mierze oficjalną formę, to teksty dotyczące tej 

pracy publikowano też na łamach zina. Wypowiedź Kowalskiego znalazła się w numerze 

czwartym z 1993 roku427, tuż obok jego rozważań na temat równie kontrowersyjnej pracy 

dyplomowej Markiewicza428. Wydrukowano również esej Żmijewskiego pt. Piętrowy 

 
421 Artur Żmijewski, Wagarując, dz. cyt. 
422 „Czereja” 1993, 4, s. 3–19. 
423 AMSN, AK, 2238, Pismo Zarządu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków do rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w związku z pracą dyplomową Katarzyny Kozyry „Piramida zwierząt”, k. 1. 
424 Katarzyna Kozyra, Chodzą sobie idealni, rozm. przepr. przez Artura Żmijewskiego, Warszawa, 6 
października 1996 r., w: Drżące…, dz. cyt., s. 195. 
425 Zob. m.in. Maciej Iłowiecki, Nic nie usprawiedliwia mordowania zwierząt dla zabawy, nawet jeśli pretekstem 
jest usiłowanie bycia artystą, „Życie Warszawy”, 17.08.1993; Jan Ciecierski, Grzegorz Kowalski, Głosy o 
„artystycznym“ zabijaniu zwierząt, „Życie Warszawy” 26.08.1993; Aleksandra Jakubowska, Po cholerę toto 
żyje, „Wprost”, 29.08.1993; Grzegorz Kowalski, Marcin Jan Gorazdowski, Poczta. Po cholerę toto żyje?, 
„Wprost”, 12.09.1993; Ewa Banaszkiewicz, Kasia i zwierzęta, „Antena” 1993, nr 32, s. 53; AMSN, AK, 2255, 
Joanna Waliszewska, Nieświeży zapach awangardy…, k. 1.  
426 Zob. Maryla Sitkowska, Kalendarium Kowalni 1985–2015, w: Kowalnia 1985–2015, dz. cyt., s. 133; 
Katarzyna Kozyra. Casting, red. Maryla Sitkowska, Hanna Wróblewska, Warszawa 2010, s. 57–67. 
427 Grzegorz Kowalski, O dyplomie Katarzyny Kozyry, „Czereja” 1993, 4, s. 27–29. 
428 Jak pisze Kowalski, „Markiewicz zbudował specjalne pomieszczenie, starannie pomalowane, wyłożone 
wykładziną dywanową z jednym wejściem, zarazem wyjściem. W tym utrzymanym w targowo-biurowej 
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Tanatoid429. Dyskusję nad głośnym dziełem artystki kontynuowano w „Czerei” też dwa 

lata później, w dofinansowanym już numerze piątym, o szerszym zasięgu. To na okładce 

tego wydania zamieszczono fotografię autorstwa Katarzyny Górnej, ukazującą Kozyrę i 

akademickiego modela na wypreparowanym, wypchanym koniu – elemencie Piramidy 

zwierząt. W tym też numerze opublikowano rozmowę Żmijewskiego z artystką pt. Z 

wiaderkami świńskim truchtem430 oraz fragment szkicu krytycznego Marka 

Goździewskiego dotyczącego jej pracy – Przemieszczenie tego, co odrażające431. 

Włączenie zrealizowanego dwa lata wcześniej wywiadu z Kozyrą do numeru z 1995 roku, 

w trakcie burzliwej dyskusji o zasięgu ogólnopolskim, można uznać za wykorzystanie 

nadarzającej się okazji, by rozpowszechnić pismo i przemycić do szerszego obiegu 

również inne publikowane w „Czerei” teksty lub ich autorów. Warto nadmienić, że w 

1995 roku na zbiorowej wystawie Antyciała w Zamku Ujazdowskim Kozyra 

zaprezentowała pracę Więzy krwi, która wzbudziła negatywną reakcję Polskiego 

Czerwonego Krzyża432, zaś w 1996 w tej samej instytucji zorganizowano jej 

indywidualną wystawę Olimpia, której kuratorem był Goździewski433. Był to czas 

zarówno przyspieszenia jej kariery, jak i trudnych doświadczeń ze względu na zmagania 

z chorobą.  

W opisywanym okresie artystka zyskiwała rozpoznawalność, co czyniło z niej 

osobę potencjalnie wpływową, mogącą zwiększyć popularność pisma. Burza medialna 

towarzysząca jej działalności artystycznej przyczyniła się do baczniejszego śledzenia 

poczynań członków i członkiń Kowalni przez władze Akademii. Również szersza 

 
estetyce boksie ustawił monitor telewizyjny a przed ekranem dwóch żywych widzów. Ci dwaj mężczyźni 
mieli oglądać film, zaś ich reakcje (jak i reakcje publiczności wchodzącej do pomieszczenia) rejestrowała 
kamera video. Obraz z tej kamery transmitowany był na ekran drugiego monitora, ustawionego na 
zewnątrz boksu: widz mógł wybierać między wejściem do wnętrza i obserwacją filmu: pieszczenia figury 
ukrzyżowanego Chrystusa przez nagiego Markiewicza, bądź pozostać na zewnątrz i obserwować reakcję 
widzów na film, nie widząc filmu. Dwaj mężczyźni, będący od początku »elementami« tej sytuacji mieli 
przypięte identyfikatory, z czego wynikało, że są pracownikami firmy Markiewicza (starszy z nich jest 
zarazem ojcem artysty)”. Zob. Grzegorz Kowalski, O dyplomie Jacka Markiewicza, „Czereja” 1993, 4, s. 30–
31. 
429 Artur Żmijewski, Piętrowy Tanatoid, „Czereja” 1993, 4, s. 23–26. 
430 Katarzyna Kozyra, Z wiaderkami świńskim truchtem, rozm. przepr. przez Artura Żmijewskiego, 
10.07.1993, Warszawa, „Czereja” 1995, 5, s. 28–34. Wywiad opublikowano też w „Magazynie Sztuki”. Zob. 
„Magazyn Sztuki” 1995, 5(1), s. 17–28. 
431 Marek Goździewski, Przemieszczenie tego, co odrażające, „Czereja” 1995, 5, s. 37. 
432 AMSN, AK, 2502, Pismo Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża do Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie dotyczące wystawy „Antyciała”, k. 1. 
433 Olimpia, Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 9.03–
14.04.1996r. 
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dystrybucja piątego numeru „Czerei” wzbudziła ich większe zainteresowanie. Uwagę 

zwróciła szczególnie opublikowana w zinie rozmowa z Dariuszem Królikowskim i 

Dariuszem Sypniewskim434, studentami Wydziału Rzeźby. Dotyczyła zrealizowanego 

przez nich performansu Happy Instalaction Peep Show Liturgien, a jej wydźwięk można 

opisać jako szowinistyczny i uprzedmiatawiający. Znalazły się w niej takie 

sformułowania, jak: „życie każdego młodego mężczyzny sprowadza się, a przynajmniej 

powinno się sprowadzać do jednego. Każdy facet o dupie gada, to temat rudymentarny, 

więc postanowiliśmy tego rudymentu dotknąć”435 czy „kobieta jest mi potrzebna do 

mojego życia seksualnego, no i żebym mógł robić jakąś tam sztukę”436. Podczas 

performansu artyści przytwierdzali do ram okiennych wycięte z gazet postaci kobiet, a 

następnie ułożyli obiekty w sposób przypominający rozwiązania ołtarzowe. Odnosząc się 

do swojej realizacji, podkreślali jej kontestacyjny charakter wobec instytucji Kościoła 

katolickiego:  

To był mój prywatny imieninowy proteścik. Np. przeciwko 
wypowiedzi księdza Jankowskiego z Gdańska, według którego kobiety 
zanadto są wyemancypowane, a powinny jedynie siedzieć w domach i 
pitrasić. To mój protest przeciwko sposobowi interpretacji wiary przez 
kościół437.  

W kontekście całego wywiadu performans jednak zmienia swój wydźwięk: artyści, 

niejako przejmując piętnowaną przez siebie rolę Kościoła, sprowadzali kobiety do roli 

narzędzia. Według Sienkiewicza to jednak nie ten aspekt ich działań wzbudził 

kontrowersje wśród uczelnianych władz. Rzeczywistym powodem negatywnych reakcji 

miało być upublicznienie w wywiadzie postawy wobec Kościoła, za co Królikowski i 

Sypniewski musieli „w swojej pracowni złożyć samokrytykę [w pracowni Stanisława 

Słoniny – przyp. aut.]”438. Użyte przez Sienkiewicza sformułowanie jest moim zdaniem 

nieprzypadkowe, ujawnia bowiem hierarchiczną relację władzy profesora nad 

studentami. Ponadto „złożenie samokrytyki” przywodzi na myśl publiczne przyznanie się 

do błędu w obawie przed wykluczeniem z danej grupy, być może nie w pełni szczere, 

lecz w danej sytuacji wymagane lub narzucone. Przy tym – związane z normami 

 
434 Dariusz Królikowski, Dariusz Sypniewski, Happy Instalaction Peep Show Liturgien, rozm. przepr. przez 
Artura Żmijewskiego, 14.01.1994, Warszawa, „Czereja” 1995, 5, s. 19–20. 
435 Tamże, s. 19. 
436 Tamże, s. 20.  
437 Tamże. 
438 Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Kraków-Warszawa 2014, e-book. 
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społeczno-politycznymi, a także statusem Kościoła. Skojarzenia, które wzbudza 

przywołany zwrot, sięgają okresu stalinowskiego, w którym kategoria ta była szeroko 

wykorzystywana. Jak pisze Grzegorz Wołowiec:  

[…] choć wywiedziona z pism komunistycznych klasyków i solidnie 
osadzona w dialektycznej strukturze oficjalnej doktryny 
światopoglądowej, była ona wytworem tylko i wyłącznie 
socjotechnicznej pragmatyki, zrodziła je ściśle zdefiniowana potrzeba 
polityczna439.  

Był to bardzo skuteczny sposób, bowiem trudny do zakwestionowania – dawał pozorne 

poczucie kontroli społeczeństwa nad partią, spełniania woli ludu, a przy tym umożliwiał 

rozprawienie się z politycznymi konkurentami. Badacz dodaje:  

Samokrytyka – pisemna lub ustna – była jedną z najbardziej 
wyrazistych – zarazem najbardziej rozpowszechnionych form 
publicznego wypowiadania się w okresie dojrzałego stalinizmu. Przede 
wszystkim – w obrębie partii komunistycznej, której członkowie byli 
statutowo zobligowani do poddawania się tej procedurze, gdy zażądała 
tego uprawniona instancja partyjna440.  

Zespolenie pomiędzy podmiotowym „ja” i instytucjonalnym „my” w chwili składania 

samokrytyki jest rozdzielane, by nie naruszyć autorytetu władzy. Podobny mechanizm 

daje się zauważyć w przypadku performansu Królikowskiego i Sypniewskiego: ich 

działanie zostało oddzielone od Akademii; wymierzone było przy tym w Kościół 

katolicki o silnej pozycji w polu władzy. Twórcy odsunęli od siebie odpowiedzialność za 

własne działania, zaznaczając, że „podpuścił ich i zmanipulował” Żmijewski441. Warto 

jednak zauważyć zaznaczające się w opisywanej sytuacji tendencje do podważania 

nadrzędnych, hegemonicznych struktur i instytucji, a zwłaszcza możliwość zaistnienia, 

czy bardziej: rekonstruowania takich działań na łamach „Czerei”. Również operowanie 

żartem – jakkolwiek ocenianym – można postrzegać jako działanie taktyczne, które 

narusza powagę autorytetu.  

To właśnie w tym numerze „Czerei”, opublikowanym kilka miesięcy przed 

otwarciem wystawy Ja i AIDS, z inicjatywy Kozyry zamieszczono przedruki z publikacji 

 
439 Grzegorz Wołowiec, Dwuznaczny urok samokrytyki, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, 
interpretacja” 2000, 1–2, s. 44. 
440 Tamże, s. 47. 
441 Karol Sienkiewicz, Zatańczą…, dz. cyt. 
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Angry Women442. Materiały te zostały przez artystkę przywiezione ze Stanów 

Zjednoczonych443. Były to dwa wywiady przeprowadzone przez Andreę Juno: z Annie 

Sprinkle444 oraz z Diamandą Galas445. Pierwszy z nich przetłumaczyła Katarzyna Kozyra, 

drugi – jej siostra, Ewa Kozyra. Sprinkle, pracownica seksualna, aktorka, producentka 

filmów pornograficznych, redaktorka magazynów erotycznych, artystka, seksuolożka i 

edukatorka, podczas rozmowy przytaczała wiele wątków biograficznych, przybliżając 

początki swej fascynacji seksualnością i powody kryjące się za potrzebą demistyfikacji 

cielesności. Opisywała wczesny okres swej twórczości i współpracę z Lindą Montano, 

performerką, która ukształtowała pierwsze jej działania, między innymi zainspirowała ją 

do stworzenia pracy składającej się z nagranych obelg, które Sprinkle usłyszała, 

świadcząc usługi seksualne. Sprinkle zacytowała słowa jednej z kobiet: „Mam nadzieję, 

że dostanie AIDS, to taka ściera”446. Mechanizm społecznego wykluczenia czy wyparcia 

sfery seksualności był jednym z powodów, dla których Sprinkle kładła nacisk na 

przyjemność: zauważała społeczny prymat ascezy nad hedonizmem. Jej ukierunkowanie 

na seksualną satysfakcję i upojenie demistyfikowało społeczne postrzeganie sfery 

seksualnej. Uprzywilejowywała współodczuwanie i empatię, odżegnując się od 

oceniania, a odejście od negatywnego wartościowania wydaje się istotne także w 

kontekście społecznym – Sprinkle nawoływała do akceptacji odmienności i cieszenia się 

różnicami. Pełen bezpruderyjnych zwrotów, terminologicznej swobody i braku 

skrępowania wywiad, zawierający szczegółowe opisy działań seksualnych, w którym 

przeplatają się różne zachowania, orientacje i tożsamości, mógł stanowić swego rodzaju 

wyzwanie dla postaw dominujących w Polsce lat dziewięćdziesiątych.  

Druga rozmówczyni, Diamanda Galas, była performerką, kompozytorką i 

wokalistką, śpiewającą sopranem dramatycznym, posługującą się w swej twórczości 

wieloma językami. Koncentrowała się głównie na problematyce chorób psychicznych, 

AIDS, żałobie i rozpaczy. Epidemii poświęciła skomponowaną przez siebie Mszę zarazy. 

W swej twórczości czyniła częste nawiązania do liturgii, litanii, praktyk i obrzędów 

religijnych. W przytoczonym wywiadzie opisywała swój głos jako narzędzie polityczne, 

przyrównując go do głosu wiedźm lub szamanów – łączących w sobie cechy kobiet i 

 
442 Andrea Juno, Vivian Vale, Angry Women, San Francisco 1991. 
443 Karol Sienkiewicz, Zatańczą…, dz. cyt. 
444 Annie Sprinkle, Kathartyczny śluz z ust, rozm. przepr przez Andreę Juno, „Czereja” 1995, 5, s. 8–12. 
445 Diamanda Galas, Sucza idiosynkrazja, rozm. przepr przez Andreę Juno, „Czereja” 1995, 5, s. 12–16. 
446 Annie Sprinkle, dz. cyt., s. 10. 
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mężczyzn. Odchodziła więc od binarnie zdefiniowanego podziału płci i podważała model 

patriarchalnego społeczeństwa. Swoją opowieść przeplatała wątkami dotyczącymi 

sadomasochistycznych zachowań, wracała także do swych doświadczeń pracy 

seksualnej, którą podjęła, by zyskać siłę i wykorzystywać finansowo mężczyzn. 

Odwołując się do pochodzenia swojej matki – Greczynki ze Sparty – przytaczała 

przykłady spartańskich moirologów skierowanych do zmarłych, wygłaszanych przez 

pogrążone w żałobie spartańskie kobiety posługujące się krzykiem i stosujące wobec 

siebie cielesną autoagresję. Gniew był dla Galas bardzo istotny. W wywiadzie przywołała 

fragment jednego ze swych utworów:  

Którzyśmy odeszli nie spoczywamy w spokoju 
Którzyśmy zmarli nie spoczniemy w nim 
Pamiętaj o mnie niepogrzebanym 
Skamlę w palących rusztach piekieł…  
Chwili oddechu nim nie ścichnie bój447.  

Jak dodawała: 

nie jest to ckliwa, ciepło/liberalna mowa pod hasłem „Lituj się nad 
okrutnym losem ofiar AIDS/Roń łzy nad nieszczęsnymi 
homoseksualistami…” – nikt z moich, będących w szpitalach 
przyjaciół, nie chce tych bzdur. […] Protekcjonalna sympatia 
[współczucie – przyp. aut.] jest ohydna, nie ma nic wspólnego z grecką 
tragedią, czy z środkowowschodnim sposobem przeżywania żałoby, 
wyrażającej nie tylko smutek rodziny, lecz przede wszystkim – 
wściekłość zmarłych448.  

To za pośrednictwem tych wywiadów poruszono na łamach „Czerei” zagadnienia HIV i 

AIDS. Gest ich opublikowania rozpatruję jako taktyczną, bowiem zawoalowaną i 

niebezpośrednią, wypowiedź Kozyry. Rozumiem ją jako jedną z towarzyszących 

wystawie narracji, oferującą feministyczną perspektywę, zarówno w kontekście uznania 

pracy seksualnej i przyjemności, jak i podważania wzorców oczekiwanych zachowań. Tę 

ostatnią problematyzowała Galas, opowiadając się za wyrażaniem wściekłości zamiast 

ubolewania lub poczucia rezygnacji, postulując zerwanie z biernością na rzecz 

radykalnego działania wobec kryzysu HIV i AIDS. Poruszała przy tym kwestię 

„właściwego politycznie dyskursu”, który wiązał się według niej z uległością. 

 
447 Diamanda Galas, dz. cyt., s. 14. 
448 Tamże. 
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Prócz przytoczonych wywiadów, w piątym numerze „Czerei” opublikowano 

również rozmowę z Bożeną Umińską, przybliżającą i wyjaśniającą kategorię feminizmu 

i charakteryzującą jego nurty. Autorka ta – wraz z Jarosławem Mikosem – w 1993 roku 

przetłumaczyła na język polski Słownik teorii feminizmu Maggie Humm449, co z dużym 

prawdopodobieństwem przyczyniło się do podjęcia przez nią tego tematu na łamach 

„Czerei”. Tekst sąsiadował z autobiograficznymi rozważaniami Moniki Osieckiej-

Leczew, studentki Kowalni, opisującej doświadczenie i trudy porodu oraz połogu, 

zmiany zachodzące w ciele i nieustanny fizyczny ból, poruszającej także wątki 

niedostatecznej opieki medycznej i nieempatycznego, niewspierającego zachowania 

personelu szpitala. Zagadnienia te zostaną podjęte także na wystawie Ja i AIDS, co 

ponownie wskazuje na alternatywny wobec samej ekspozycji sposób rozwijania narracji 

wokół HIV i AIDS.  

Szósty, ostatni numer zina, w założeniach miał przyjąć formę katalogu wystawy 

Ja i AIDS – ostatecznie, z nieznanych powodów, zamysł ten nie został zrealizowany450. 

Nie zamieszczono w nim też żadnej informacji o ekspozycji. Opublikowano go dopiero 

w 1998 roku, choć prace nad nim rozpoczęto już dwa lata wcześniej. Opóźnienie to mogło 

być spowodowane koniecznością sprostania wymogom nałożonym na redakcję „Czerei” 

przez Fundację Pro Helvetia, która w 1996 roku zdecydowała się dofinansować 

powstanie tego wydania451. Projekt wykonał Eugeniusz Osipczuk, a więc osoba 

niewspółpracująca wcześniej z redakcją. Zmieniono układ treści, ujednolicono krój 

pisma, wykorzystano dobrej jakości fotografie, które często zajmowały całe strony lub 

rozkładówki (Il. 23). Do stopki redakcyjnej dodano szczegółowe informacje, dołączono 

też wzmianki o autorach zdjęć. Pismo było też znacznie obszerniejsze, składało się z 

sześćdziesięciu ośmiu stron. Symptomatycznym zabiegiem było zamieszczenie na 

pierwszej wewnętrznej stronie znaku wodnego „Czereja”, a dokładniej napisu 

składającego się ze znacznie powiększonej względem całości litery „C” w okręgu, co 

budzić może skojarzenia z abrewiaturą „©”, oznaczającą prawa autorskie (copyright). 

Dalsza część napisu przechodziła przez okrąg, w pewnym sensie przekraczając chroniony 

obszar. Poniżej, na dole strony, można odnaleźć mniejszych rozmiarów i nie tak 

wyeksponowany zapis „©copyright by CZEREJA” (Il. 24). Taki zabieg, w kontekście 

 
449 Maggie Humm, Słownik teorii feminizmu, Warszawa 1993. 
450 Tamże. 
451 Karol Sienkiewicz, Konflikt…, dz. cyt., s. 188. 
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przytoczonych powyżej rozważań związanych z kategorią mediów alternatywnych, 

wydaje się szczególnie wymowny.  

Pismo otwierał esej Brzoskwinki z utraconego raju Anny Niesterowicz, 

poruszający problematykę dojrzewania, opisujący moment przekraczania granicy 

pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w którym wykształcają się kolejne biologiczne 

cechy płciowe. Autorka wyrażała fascynację tym etapem: „W chłopcach zachodzi proces 

o zapachu nęcącym moją podświadomość. Jestem ofiarą wielokrotnego wizualnego 

gwałtu, a zapłatą zań jest permanentny mentalny orgazm”452. Stawiała siebie w roli 

obserwatorki, twierdząc, że jest to „namiętność bez biologicznego zabarwienia. Pozostaje 

na poziomie zmysłowości, rozpalonego ducha”453. Towarzyszące tekstowi zdjęcia, 

przedstawiające wykonane przez artystkę portrety, można interpretować jako podobny 

rodzaj obserwacji. Na jednym z nich, spoglądająca w stronę odbiorcy kilkunastoletnia 

osoba kuca i obejmuje swe kolana. Łuk jej zgiętych pleców, o dość dziecięcej budowie, 

bez wyraźnie zarysowanych mięśni, domykany jest przez znacznie masywniejsze ramię i 

dłoń. Zdają się one przynależeć do innej osoby, znacznie starszej, co podkreśla też 

założony na nadgarstek elegancki zegarek (Il. 25). Dwoistość powyższej fotografii 

akcentują zamieszczone obok słowa:  

Nieświadomi nadchodzących zniekształceń, które na zawsze określą 
ich płeć. Zawieszeni w procesie przejścia, uświęceni swym pięknem 
siedemnastoletni. Już nie dzieci, jeszcze nie mężczyźni, uosabiają dla 
mnie ideał androgynicznej pełni454. 

Z tekstem sąsiadował wywiad pt. Homoartysta, przeprowadzony przez Kozyrę i 

Żmijewskiego z Andrzejem Karasiem, dotyczący jego realizacji dyplomowej obronionej 

w pracowni wspomnianego już Stanisława Słoniny. Karaś stworzył instalację, której 

częścią był wykonany z papier-mâché odlew ciała, ustawiony na szklanym postumencie 

– akwarium wypełnionym wodą – wśród żywych róż (Il. 26–27). Nad figurą rozpięty 

został metalowy, sześcienny stelaż okryty prześcieradłami, a podziurawienie płatów 

tkaniny umożliwiało zaglądanie do jego wnętrza. Praca ta była dla artysty formą 

publicznego coming outu. Został on jednak podczas obrony dyplomu zignorowany przez 

pedagoga – zastąpiły go rozważania dotyczące kwestii warsztatowych, anatomii, 

 
452 Anna Niesterowicz, Brzoskwinki z utraconego raju, „Czereja” 1998, 6, s. 3. 
453 Tamże, s. 4. 
454 Tamże, s. 3. 
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właściwego oddania proporcji czy trafności uchwycenia pozy455. Jak przyznawał Karaś: 

„próbowałem rozmawiać z moim profesorem o homoseksualnych kontekstach mojej 

rzeźby. Pokazywałem rysunki, próbowałem tłumaczyć… Na próżno”456. I dalej: 

„Chciałem, żeby mnie zrozumiał i nie był przeciwny mojej pracy. A tymczasem on 

niczego nie pojął. Powiedział nawet, że robię dekorację”457.  

Coming out przybrał formę publicznego ujawnienia nagości, która stała się 

widzialnym elementem tej pracy. „Użyłeś w dyplomie odlewu swojego ciała. Jesteś nim 

zafascynowany…”458, „zbudowałeś sobie ołtarz”459, stwierdzali przeprowadzający 

rozmowę Kozyra i Żmijewski. Skupiali zatem uwagę na zachwycie artysty nad własnym 

ciałem, nie na transgresyjnych wymiarach tej pracy. Jak odpowiadał Karaś, „Róże to 

piękne kwiaty, którymi można się skaleczyć. To tak oczywista przenośnia, że nic nie 

trzeba wyjaśniać”460. Trafne w tym kontekście wydają się słowa Jacka Kochanowskiego:  

O istotnym przekroczeniu granic ustanowionych przez normatywne 
mechanizmy wytwarzania cielesności możemy mówić dopiero w 
sytuacji publicznej widzialności pożądania, publicznego ujawnienia 
prawdy ciała pożądającego. Normy dotyczące nagości nie są 
wymierzone w gruncie rzeczy przeciw pokazywaniu nagiego ciała, ale 
przeciw pełnej widzialności pożądania seksualnego461.  

Doświadczenie skaleczenia może być rozumiane jako metafora naruszania owych norm: 

bez zranienia nie byłoby obostrzeń lub, jak pisał Georges Bataille, „bez trwogi nie byłoby 

zakazu”462. Instalacja Karasia, jak sądzę, ma wymiar o wiele głębszy, niż dotyczący tylko 

walorów fizyczności czy przejawu uwielbienia dla własnego ciała. Jest uzewnętrznieniem 

nieakceptowanej społecznie tożsamości, a także ukazuje moment przekroczenia, wyjścia, 

samoakceptacji. Oczywiście nie sposób mówić tu o trwałym efekcie tego działania czy o 

zupełnym wyzwoleniu, czego potwierdzeniem może być kolejny cykl jego prac (omówię 

 
455 Informacje te zamieszczono we wprowadzeniu do wywiadu z Andrzejem Karasiem, które nie znalazło 
się w „Czerei”, lecz zostało opublikowane w zbiorze Drżące ciała. Rozmowy z artystami.  Zob. Andrzej Karaś, 
Homoartysta, rozm. przepr. przez Katarzynę Kozyrę i Artura Żmijewskiego, w: Drżące…, dz. cyt., s. 128. 
456 Andrzej Karaś, Homoartysta, rozm. przepr. przez Katarzynę Kozyrę i Artura Żmijewskiego, „Czereja” 
1998, 6, s. 5. 
457 Tamże. 
458 Tamże. 
459 Tamże, s. 6. 
460 Tamże. 
461 Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, Warszawa 2013, s. 97. 
462 Georges Bataille, Erotyzm, tłum. Maryna Ochab, Gdańsk 2007, s. 79.  
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go podczas analizy wystawy Ja i AIDS, na której został zaprezentowany). Cytując 

Kochanowskiego raz jeszcze:  

Mechanizmy normatywnej konkwisty, jakie zostały osadzone w 
naszym ciele w procesie jego społecznego przetwarzania, są 
mechanizmami, które nigdy nie przestają działać i nieustannie dążą do 
naprawienia »szkód«, jakie zostały wyrządzone przez akt 
niesubordynacji463.  

W takiej perspektywie celowe nieposłuszeństwo nie stanowi uniwersalnej strategii czy 

jednolitego działania. To wykorzystanie okazji, jaką jest obrona dyplomu, by zyskać 

tymczasowe miejsce, z którego można się wypowiedzieć. Nie polega też na 

unieważnieniu czy usunięciu danej normy, lecz na jej zakłóceniu, na wykonaniu gestu w 

skali mikro, nie zaś na operacji w skali makro. 

Wywiadowi towarzyszyły wykonane przez Kozyrę fotografie: akty Karasia 

pochodzące z serii Polaroidy czarno-białe i Karaski w pościeli. Kadr jednego ze zdjęć 

obejmował dolną część klatki piersiowej, genitalia i uda, a ukazany fragment ciała 

spowijała półprzezroczysta, delikatna draperia (Il. 28). Kierunki i układ rozpostartych 

ramion artysty, niejako odciętych przez górną, dłuższą krawędź fotografii, powtarzały 

stopniowe, rytmiczne zagięcia znajdującej się na dalszym planie tkaniny, rozwieszonej 

pomiędzy lewą i prawą ręką. Przyjęta przez niego poza oraz wykonywany gest 

przywodziły na myśl zarówno akt otwarcia, jak i prezentacji. Status obu nie był jednak 

oczywisty. Mleczna, przejrzysta zasłona powlekała niewielki obszar ciała, co więcej, nie 

pełniła zakrywającej funkcji, lecz jedynie wizualnie je rozmywała. Była jednak wciąż 

obecna – nie została zrzucona z ramion, dając możliwość częściowej osłony. Gest 

otwarcia nie był pełny, podobnie jak wspomniana czynność prezentacji. Nagie ciało, choć 

wystawione na ogląd, było bezbronne. Mogło stać się obiektem pożądania, ale też zostać 

odrzucone. Ponadto, w centrum kompozycji, starannie zbalansowanej poprzez 

równowagę poziomów (ramion i zagnieceń tkaniny) oraz pionów (wyznaczonych przez 

część torsu i nóg oraz układ draperii), znajdowały się męskie genitalia. Obserwacja ta 

prowadzi do poruszanych już wątków: związanych z uzewnętrznieniem społecznie 

nieakceptowanej tożsamości seksualnej i do wychodzenia z ukrycia, czyli procesu 

ujawniania, który nigdy nie jest ostateczny.  

 
463 Tamże, s. 101.  
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W tym samym numerze znalazły się także dwa teksty poruszające problematykę 

crossdressingu. Jeden z nich, krótki artykuł Jędrzeja Niestroja, dotyczył twórczości 

Mariana Henela464. Niestrój odwiedził jego opuszczoną pracownię w Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, w którym Henel przebywał do śmierci. 

Opisywał tworzone przez artystę wiązane gobeliny przedstawiające nagie kobiety w 

towarzystwie zwierząt, a także autoportrety, na których Henel często pojawiał się 

przebrany za kobietę – pielęgniarkę oraz fotografie lalek, dla których samodzielnie 

przygotowywał stroje (Il. 29–30). Z tekstu przebija poczucie osamotnienia, społecznego 

wykluczenia artysty, jego podwójnej nieprzystawalności do narzuconych norm: z 

powodu życia z chorobą psychiczną i w związku z nieakceptowanym społecznie 

wyrażaniem siebie poprzez crossdressing. W tym kontekście ciekawie wybrzmiewa 

praca dyplomowa samego Niestroja. Do udziału w wideo, wyświetlanym na ekranie 

zanurzonego w akwarium telewizora, artysta zaprosił swego przyjaciela, Jarosława 

Knabla. Jak pisze Grzegorz Kowalski, Knabel pojawił się w projekcji w charakterze alter 

ego artysty, zaś sens samej pracy dotyczyć miał stopniowego kształtowania się ludzkiej 

tożsamości: od samopoznania fizyczności, przez zyskanie świadomości, możliwość 

komunikacji, po odkrycie sfery związanej z metafizyką465. W nawiązaniu do badawczych 

zainteresowań Niestroja dotyczących Henela i crossdressingu, ważna wydaje się zarówno 

kategoria podmiotowej dwoistości, jak i swego rodzaju izolacji – oglądamy, a być może 

podglądamy obraz oddzielony szybą oraz wypełniającą szczelne akwarium wodą. Kilka 

stron dalej zamieszczony został wywiad z Krzysztofem Czerwińskim – biznesmenem i 

crossdresserem, znanym również jako Tootsie466. Rozmowa dotyczyła w głównej mierze 

życia codziennego. Jej wydźwięk był zupełnie inny – była ona wyrazem spełnienia i 

zadowolenia z osiągniętej pozycji materialnej i społecznej. W wywiadzie poruszano 

również kwestie działań aktywistycznych podejmowanych przez Czerwińskiego, w tym 

na rzecz osób żyjących z HIV i AIDS. Krytykował on brak rozwiązań systemowych, co 

istotne, skierowanych do homoseksualnych mężczyzn. Niedostateczne działania 

przeciwstawiał skutecznej, jego zdaniem, opiece nad seropozytywnymi osobami w 

kryzysie uzależnienia od substancji psychoaktywnych przyjmowanych poprzez iniekcje. 

 
464 Jędrzej Niestrój, Branickie Arrasy. O Marianie Henelu i jego dziełach, „Czereja” 1998, 6, s. 14–19. 
465 Galeria a.r.t…., dz. cyt., s. 129–130. 
466 Ciocia Kris [Krzysztof Czerwiński], Królowa delikatesów, rozm. przepr. przez Katarzynę Kozyrę i Artura 
Żmijewskiego, „Czereja” 1998, nr 6, s. 54–61. 
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„Ich leczenie jest finansowane ze środków organizacji pana Kotańskiego i MZiOS”467, 

dodawał.  

Jeśli zastanowić się nad celem zamieszczenia tych tekstów na łamach ostatniego 

numeru „Czerei”, szczególnie w kontekście krytycznego charakteru zina, to jednym z 

powodów wydaje się ukazanie innych, możliwych sposobów życia. Rozmyta i niestabilna 

tożsamość ilustruje bowiem erozję skonwencjonalizowanych ról płciowych i podważa 

istniejący porządek. Było to ważne także dla wystawy Ja i AIDS, a odniesienie się do 

tych wątków ex post można rozpatrywać jako formę retrospektywnej narracji. Należy 

jednak zaznaczyć, że pojawienie się tego rodzaju treści nie było przejawem teoretycznych 

rozważań nad homoseksualnością czy nieheteronormatywnością w ogóle. Jak wynika z 

powyżej omówionych przykładów, kwestie te traktowane były jako zagadnienia 

wpisujące się w krytykę społeczną. Przywołując słowa Karola Sienkiewicza: „»Czereja« 

obrazowała stan zastany. A Żmijewski zadawał takie pytania, które osoby 

niezaznajomione z tematem pewnie chciałyby zadać”468.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
467 Tamże, s. 56. 
468 Karol Sienkiewicz, Zatańczą…, dz. cyt. 
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3. Tekst kuratorski 

„AIDS – choroba dotycząca wszystkich nie spotkała się jak dotąd w Polsce ze znaczącym 

odzewem na polu sztuki, co nie znaczy, że problem ten nie nurtuje artystów” – głosi jedna 

z anonimowych notatek z okolic połowy lat dziewięćdziesiątych, przedstawiająca zarys 

koncepcji wystawy469. Ja i AIDS określone zostaje w niej jako „personalnie 

sformułowany temat”. Dowiadujemy się także, iż w pierwotnym zamyśle artystki i artyści 

mieli stworzyć rodzaj odautorskiego komentarza, który współtowarzyszyłby ich pracom. 

Charakter tej indywidualnej relacji z AIDS został przez autorów notatki 

uszczegółowiony: mógł objawić się pod postacią zagrożenia i lęku, jako „problem 

społeczny”, czy też stanowić „metaforę irracjonalnego fatum, wyroku losu, winy i kary”. 

Mógł być też „próbą oswojenia” bądź „zobaczenia problemu w wymiarze ludzkiego 

doświadczenia”.  

Powyższe wątki zyskały swoją wizualną reprezentację w dwóch towarzyszących 

wystawie grafikach: autorstwa Piotra Młodożeńca i Marka Sobczyka470. Motyw 

graficzny przygotowany przez Młodożeńca można uznać za formę identyfikacji 

wizualnej wystawy: wykorzystywano go w materiałach zapowiadających otwarcie 

pokazu471; umieszczono go także na okładce broszury, w której opublikowano tekst 

kuratorski. Przedstawiał ludzką postać w zgeometryzowanej formie (Il. 31). Z jednej 

strony przywodzi on na myśl schematyczne, uproszczone sylwetki ze znaków 

komunikujących ostrzeżenia, zakazy, nakazy bądź informacje, a więc opartych na 

skodyfikowanych normach i regulujących społeczne zachowania. Szablonowość tego 

wyobrażenia i brak charakterystycznych cech pozwalają również na pewien rodzaj 

uniwersalizacji, utożsamienia – AIDS jawi się tu jako zagrożenie powszechne, 

obejmujące swym zasięgiem wszystkich. Z drugiej zaś strony sylwetka budzi skojarzenia 

z papierową wycinanką, zwłaszcza takim jej wariantem, który opiera się na 

symetrycznym zwielokrotnieniu form. Ukazanie tylko jednego elementu można rozumieć 

zarówno jako odwołanie do kuratorskiej propozycji przyjęcia osobistej perspektywy, jak 

 
469 AFGF, niezadatowana, anonimowa notatka. 
470 Obaj artyści są absolwentami warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspólnie założyli m.in. studio 
projektowe Zafryki. Warto również zaznaczyć, że Młodożeniec realizował także inne projekty dla Kowalni i 
wywodzących się z niej osób, m. in. do wystawy Katarzyny Górnej pt. 10 panien otwartej w 1995 roku w 
kinoteatrze Tęcza w Warszawie (07.04–04.05.1995 r.) czy do ekspozycji Sexxx zorganizowanej w 
warszawskim Teatrze Academia (25–29.11.2000r.) i Galerii a.r.t. w Płocku (8.12.2000–13.01.2001).  
471 Do zapisu tytułu wystawy wykorzystano krój pisma „Baby Teeth”, przeznaczony do fotoskładu, 
zaprojektowany w 1968 roku przez Miltona Glasera.  
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i jako odniesienie do społecznego wyobcowania. Przedstawiona postać zdaje się 

rozrywać umieszczony na białym polu napis „AIDS”, niejako zmagając się z chorobą: 

indywidualnie bądź/i w osamotnieniu. Oddziałujące na białe pole siły postrzeżeniowe 

kierują się jednak dośrodkowo: figura dąży do ponownego złączenia, a nieregularne i 

zaostrzone krawędzie wewnętrzne konotują potrzask. I ten element niepozbawiony jest 

zatem ambiwalencji, a kategorie dystansowania się i zbliżania zostaną podjęte – jak 

wykażę – także w tekście kuratorskim. Dwa białe pola znajdują się w miejscach, w 

których odbiorcy mogliby wyobrażać sobie postaci okalające sylwetkę: na każdym z nich 

napis „AIDS”, choć przerwany, wciąż możliwy jest do odczytania. Poczucie zagrożenia, 

zobrazowane za pomocą poszarpanych i ostro zakończonych boków przepołowionej 

figury, ulega podwojeniu, wiążąc się w warstwie znaczeniowej z rozprzestrzenianiem się 

epidemii strachu. 

Grafikę przygotowaną przez Sobczyka można uznać za kolejny wariant 

identyfikacji wystawy. Z jedynej dostępnej fotografii warszawskiej odsłony pokazu Ja i 

AIDS wynika, że była ona częścią zapowiadającego ekspozycję plakatu, który został 

zawieszony w kinowym holu (Il. 32). Przedstawiała krwawiące serce (ukazane jako 

symbol), ściskane w dłoni (Il. 33). Wyobrażenie serca funkcjonuje w kulturze jako 

ekwiwalent intensywnych uczuć, dlatego też wśród możliwych odczytań tego projektu 

najsilniej zaznaczają się te związane ze sferą afektywną. Za interpretacyjną wskazówkę 

mogą posłużyć tu – narzucające się – frazeologizmy somatyczne, między innymi: 

„chwytać za serce, „ściskać serce” czy „serce krwawi”. Odnoszą się one do przeżywania 

silnych reakcji emocjonalnych, takich jak wzruszenie, lęk, niepokój, strach, żal i smutek. 

Nakierowane są na doświadczenie jednostki, ale wynikają także z interakcji z otoczeniem. 

Relacyjność została tu podkreślona poprzez przedstawienie ściskającej serce dłoni – 

pracę tę można rozpatrywać także w kontekście ryzykowności kontaktów 

międzyludzkich. Zagadnienia te podobne są do tych podejmowanych w realizacji 

Młodożeńca. Obie prace odczytuję jako kolejne obszary rozwijanych wokół pokazu Ja i 

AIDS narracji, pozostające jednak w relacji zależności od prymarnej narracji wystawy. 

Ich funkcją jest bowiem wizualna reprezentacja założeń formułowanych przez osoby 

kuratorujące ekspozycję.  

W kategorię kuratorstwa etymologicznie wpisana jest dwoistość. Łacińskie curo 

odnosi się do opieki i uzdrawiania, ale także do organizowania i rozporządzania. W 
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słowie tym, jak zaznacza Kate Fowle, mieści się zarówno troska, jak i kontrola472. Tym, 

co łączy obie te kategorie, jest pewna niesymetryczność usytuowania podmiotów 

będących w jakiejś relacji. Można powiedzieć, że kontrola przyjmuje formę kurateli, 

nadzoru, a więc zbliża się do stosunków władzy. Natomiast oparte na trosce473 

kuratorstwo to we współczesnym rozumieniu nie tyle zabieganie o dobro kolekcji, co 

odpowiedzialność względem uczestników ekspozycji, pracowników instytucji czy 

publiczności. Efektem dbałości o międzypodmiotowe relacje i poszukiwania innych niż 

hierarchiczne układów może być na przykład zaprojektowanie wystawy jako miejsca 

aktywizacji, negocjacji i dyskusji474. Warto jednak zauważyć, że troską obejmowani są 

ci, którzy zajmują niższą pozycję w ramach jakiejś struktury – wykazują ją na przykład 

organizatorzy ekspozycji względem odbiorców. Podobną optykę przyjmuje Boris Groys, 

gdy stwierdza, że praca artystyczna nie może zaistnieć przed widzem samodzielnie, lecz 

wymaga, by to kurator wystawił ją na widok publiczny. W takim rozumieniu rolą kuratora 

jest zarządzanie przestrzenią wystawienniczą w imieniu odbiorców, w tym wprowadzanie 

obiektów sztuki jej w ramy475. Groys odwołuje się do tej etymologicznej podstawy 

omawianego pojęcia, która związana jest z leczeniem: 

U swoich podstaw dzieło sztuki jest chore, bezradne; by widzowie 
mogli je zobaczyć, muszą zostać do niego przyprowadzeni, tak jak 
odwiedzający są przyprowadzani do obłożnie chorego pacjenta przez 
personel szpitala. To nie przypadek, że słowo „kurator” jest 
etymologicznie związane z „leczeniem”: kuratorować [curating] 
znaczy leczyć. Kuratorowanie leczy bezsilność obrazu, jego 
niezdolność do samoprezentacji. Praktyka wystawiennicza jest więc 
lekarstwem, które uzdrawia pierwotnie schorowany obraz, uobecnia 
go, uwidacznia; prezentuje go przed publicznością i przekształca go w 
przedmiot publicznego osądu476. 

 
472 Kate Fowle, Who cares? Understanding the Role of the Curator Today, w: Cautionary Tales: Critical Curating, 
eds. Steven Rand, Heather Kouris, New York 2010, s. 26. Za: Helena Reckitt, Support Acts: Curating, Caring 
and Social Reproduction, „Journal of Curatorial Studies” 2016, 5(1), s. 8. W kontekście troski kuratorskiej 
zob. też Sibyl Annice Fisher, Curare: to care, to curate. A relational ethic of care in curatorial practice, 
rozprawa doktorska, The University of Leeds, School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, 2013, 
https://etheses.whiterose.ac.uk/6867/ (21.06.2022). 
473 Zob. m.in. publikacje z lat osiemdziesiątych zapoczątkowujące debatę na temat etyki troski: Carol 
Gilligan, In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development, Cambridge-London 1982; Nel 
Noddings, Caring. A Relational Approach to Ethics & Moral Education, Los Angeles-London 1986.  
474 Victoria Horne, Kirsten Lloyd, Jenny Richards, Catherine Spencer, Taking Care: Feminist Curatorial Pasts, 
Presents and Futures, rozmowa, „OnCurating” 2016, 29, s. 124. 
475 Boris Groys, Politics of Installation, „e-flux” 2009, 02, https://www.e-flux.com/journal/02/68504/politics-
of-installation/ (16.06.2022)  
476 Tamże. 
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Nieprzypadkowo badacz zastosował tu metaforę choroby – jej zadaniem jest 

odzwierciedlenie nierówności pozycji, dysproporcji sił między kuratorami, artystami i 

dziełami. Przestrzeń wystawy rozpatruje on ponadto jako symboliczną własność 

publiczności, która od kuratora wymaga uzasadnienia dokonanego wyboru, wyjaśnienia 

klucza stanowiącego podstawę selekcji prac – ich kurowania. Działania kuratorskie 

ujmowane są więc jako relacyjne, ale w relacyjności tej zawarta jest równocześnie 

przewaga – „kurator uważany jest za kogoś, kto ciągle znajduje się pomiędzy dziełem 

sztuki a odbiorcą, dezawuuje zarówno artystę, jak i odbiorcę”477. W swych rozważaniach 

o wyborze Groys odnosi się do kategorii wolności, nie tylko tej artystycznej, w tym 

modernistycznej koncepcji autonomii i niezależności sztuki, ale także do jej politycznego 

znaczenia, gdy zastanawia się nad demokratycznym wymiarem relacji publiczność-

artysta-dzieło. Zagadnienia te można rozpatrywać jednak w szerszym ujęciu – pytanie o 

zasadność wyboru to również pytanie o jego etyczność. Jest ono istotne zwłaszcza wtedy, 

gdy w ramy wystawy włączone zostają doświadczenia konkretnych podmiotów – wprost 

lub w sposób zapośredniczony.  

Miejscem, w którym można odnaleźć uzasadnienie przyjętej na wystawie 

perspektywy oraz opis jej problematyki, jest tekst kuratorski. Oferuje on kuratorom 

możliwość częściowo autonomicznej wypowiedzi, choć należy podkreślić, że nie jest 

jedynym medium służącym uzewnętrznianiu decyzji organizacyjnych. Te prześledzić 

można poprzez analizę innych obszarów, między innymi aranżacji, doboru artystów i 

dzieł, wydarzeń towarzyszących czy tekstów katalogowych. Ostateczny kształt 

ekspozycji nie jest jednak wynikiem wyłącznie kuratorskich ustaleń. Skłaniam się tu 

bardziej ku poglądowi rozwijanemu przez Charlesa Eschego, który podkreśla, że 

praktyka kuratorska to przestrzeń zarządzania, negocjacji i kompromisu, a zaplanowany 

program nigdy nie daje się zrealizować w pełni, lecz jest uzależniony od innych 

okoliczności, w tym finansowych i instytucjonalnych478. Przy tym sam fakt istnienia 

takiej kategorii, jak projekt kuratorski, wskazuje, że głos kuratora nie jest równy innym, 

wybrzmiewającym na wystawie. Ustala on spajający działania program, przyjmuje 

konkretne założenia, podejmuje starania w celu ich pomyślnej realizacji. Analiza tekstu 

pozwala natomiast na ich zrekonstruowanie i zrozumienie. Umożliwia także wskazanie 

 
477 Tamże. 
478 Charles Esche, Coda: The Curatorial, w: The Curatorial: A Philosophy of Curating, ed. Jean-Paul Martinon, 
London 2013, s. 241. 
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pominiętych obszarów oraz tych fragmentów, w których przyjęta koncepcja rozmija się 

z artystycznymi realizacjami.  

Tym, co interesuje mnie w tekście kuratorskim szczególnie, są pozycje 

wypowiadających się w nim podmiotów, a także usytuowanie tych, których wypowiedź 

ta dotyczy. W trakcie analiz będę zwracać szczególną uwagę na dwie płaszczyzny, w 

których można je zaobserwować – dyskursywną, związaną z aktami komunikacyjnymi 

oraz przestrzenną, dotyczącą konfiguracji pozycji i występujących pomiędzy nimi 

zależności. Nie traktuję ich jednak rozdzielnie, lecz raczej jako uzupełniające się wymiary 

narracji. Podobną typologię przedstawia Magdalena Rembowska-Płuciennik, gdy pisze o 

perspektywie nadawcy kodowanej na dwóch poziomach wypowiedzi językowej. Jednym 

z nich jest warstwa komunikacyjna, którą autorka określa jako sferę „stosunku nadawcy 

do przedmiotu wypowiedzi”, drugim – relacje przestrzenne zachodzące „między nadawcą 

a odbiorcą oraz nadawcą i przedmiotem jego wypowiedzi”479. Wskazuje przy tym na 

niestabilny charakter perspektywy narracyjnej. Jak stwierdza, „każda narracja jest 

systemem dynamicznych zmian perspektywy (akomodacji i efektu zoomu), systemem 

zbliżeń i oddaleń między figurą opowiadającego o innym podmiocie a tym 

reprezentowanym podmiotem”480. Sądzę, że wprowadzenie kategorii przestrzeni do 

analizy narracji rozwijanej w tekście kuratorskim jest ważne dla rozpoznania możliwych 

znaczeń wystawy Ja i AIDS w kilku obszarach – na poziomie samego projektu 

kuratorskiego i artystycznego, osadzenia w kontekście społeczno-politycznym, a także w 

polu sztuki. W odniesieniu do pierwszego z nich tak sprecyzowana analiza umożliwia 

ujawnienie przyjmowanych na wystawie punktów widzenia i pozycji, na przykład 

artystycznych bądź politycznych. Relacje przestrzenne są również kluczowe dla szerszej, 

wykraczającej poza tekst kuratorski refleksji nad aranżacją ekspozycji, a także ważne dla 

jej odbioru, organizują bowiem procesy percepcyjne. Przyjmując taką optykę, możemy 

zapytać także o to, co ujęcie relacji międzypodmiotowych w kategoriach przestrzennych 

– bliskości i dystansu – może powiedzieć o usytuowaniu podmiotów określających siebie 

mianem zdrowych i podmiotów żyjących z HIV lub AIDS, o praktykach 

emancypacyjnych i praktykach wykluczenia, o społecznościach i społeczeństwie. 

 
479 Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza 
XX wieku, Toruń 2012, s. 125–126. Rembowska-Płuciennik w swojej rozprawie przyjmuje optykę 
kognitywistyczną, umożliwiającą powiązanie narracji z kategorią intersubiektywności i oddalenie się od 
teorii opartych na językoznawstwie. 
480 Tamże, s. 126. 
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Natomiast w odniesieniu do historyczno-artystycznego dyskursu warte rozważenia 

wydaje się potencjalne znaczenie tak ukierunkowanej analizy dla rozważań o sztuce 

krytycznej, która, cytując Piotra Piotrowskiego, „stawiała sobie za cel podejmowanie 

analizy systemów społecznych, sposobów myślenia i obrazowania, stawiała sobie za cel 

rozbijanie naszych nawyków, automatycznie formułowanych sądów”481. Wydaje się 

bowiem, że działania oparte na kategoriach dystansowania się i zbliżania odzwierciedlać 

mogą postawę krytyczną, nieustannie kwestionującą i rewidującą swoją pozycję. 

Powstaje pytanie, czy w przypadku analizowanej wystawy można uznać je za rodzaj 

krytyki społecznej. 

Tego rodzaju topograficzna perspektywa daje zatem możliwość uchwycenia 

różnych międzypodmiotowych układów, między innymi hierarchicznych, 

odzwierciedlających zróżnicowanie poziomów i strukturalne nierówności, ale i 

koncentrycznych, odśrodkowych lub dośrodkowych – zbliżanie się lub oddalanie 

zachodzi bowiem zawsze względem jakiegoś punktu odniesienia.  

Gdyby dokonać próby ogólnego zarysowania występującej w przywoływanym 

tekście kuratorskim sytuacji narracyjnej, scharakteryzować mówiące ja, które opowiada 

o innym, o obiekcie swojego zainteresowania, i dalej, o problematyce wystawy – AIDS, 

można by powiedzieć, że jest to głównie narracja auktorialna, w której narrator zajmuje 

nadrzędną wobec bohaterów i zdarzeń pozycję482. Do obrazu tego nie pasują jednak 

pierwsze zdania, w których przybiera ona formę wieloosobową, a podmioty mówiące 

równocześnie czynnie uczestniczą w opisywanym przez siebie wydarzeniu. Narrator 

ujawnia się także w pierwszej osobie, choć w jednym tylko fragmencie, ogniskującym 

się na cielesności i ryzyku kontaktu fizycznego. Liczbę mnogą przyjmuje zaś jeszcze w 

kilku przypadkach, które łączy odwoływanie się do szerszej perspektywy, na przykład 

swego rodzaju utożsamienie ze społeczeństwem – „wiemy, kto jest zdrowy, a kto 

zakażony”, czy też z odbiorcami – „porozmawiajmy o przedmiotach z wystawy”483. 

Sytuacji tej nie można zatem określić jako jednoznacznie ustalonej, a narratora jako 

wszechwiedzącego. Wykorzystując ukutą przez Rembowską-Płuciennik metaforę, 

można powiedzieć, że narracja staje się rodzajem amalgamatu, w którym możliwe jest 

„równoczesne współwystępowanie wielu podmiotowych oglądów świata”484. Moim 

 
481 Piotr Piotrowski, dz. cyt., s. 106. 
482 Tekst kuratorski znajduje się w Aneksie rozprawy. 
483 AMSN, AK, 2652, dz. cyt., k. 2–3. Kolejne cytaty z tekstu kuratorskiego pochodzą z tego źródła. 
484 Magdalena Rembowska-Płuciennik, dz. cyt., s. 124. 
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zamiarem jest dokładniejsze prześledzenie zachodzących w jej ramach przeskoków i 

reorientacji perspektyw.  

Choć początek tekstu kuratorskiego należy traktować raczej jako chwyt 

retoryczny, którego wydźwięk jest przejaskrawiony, to zawarte w nim znaczenia wydają 

się organizować dalsze jego fragmenty. Opis wystawy otwierają bowiem słowa: „Dzień 

dobry! Z przyjemnością witamy Państwa na wystawie dedykowanej śmiertelnej 

chorobie”. Można je rozpatrywać jako rodzaj oficjalnego powitania, wystosowanego do 

odbiorców przez organizatorów wydarzenia. Celem użycia takich formuł, jak „dzień 

dobry” i „z przyjemnością witamy”, jest nawiązanie porozumienia z publicznością, ale 

także zaznaczenie usytuowania wypowiadających je podmiotów. Odbiorcy wkraczają 

bowiem do miejsca, które osoby przygotowujące wystawę tymczasowo zajmują i w 

którym formułują swoją wypowiedź. W wielu przypadkach nie stanowi ono własności 

organizatorów, lecz jest użyczone lub przejmowane, na różnych warunkach i z różnymi 

ich konsekwencjami. Niekiedy, jak w przypadku odsłony w kinie Stolica, uwikłanie w 

instytucjonalne relacje i zależności skutkować może jego utratą.  

W drugiej części zdania nakreślona została ogólna problematyka ekspozycji – 

śmiertelna choroba. Warto zaznaczyć, że ujmowanie AIDS w kategoriach terminalności 

obecnie postrzegane jest jako stygmatyzujące, choć należało ono do wykorzystywanego 

wówczas powszechnie słownika. Natomiast zamknięcie przyjemności i śmierci w 

granicach jednego zdania, współobecność przyjemnego wydarzenia i śmiertelnej 

choroby, wyraża zarówno pewną skrajność, jak i nieprzystawalność. Sprzeczność obu 

tych pojęć to także sprzeczność dwóch płaszczyzn wystawy – tej związanej z oglądaniem 

i zwiedzaniem, z formą życia towarzyskiego i zawodowego, a więc reakcjami 

wartościowanymi pozytywnie oraz tej dotyczącej podejmowanego na niej problemu, jej 

treści. Zaznaczenie niezgodności między sensem słów a dającą się odczytać z kontekstu 

intencją, swoista podwójność, stanowi natomiast cechę ironii485. Jej istotą jest również 

budowanie „dystansu pomiędzy podmiotem wypowiedzi a wypowiedzią samą”, w 

wyniku którego mówiący podmiot „nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa”486. 

Zatem miejsce, z którego wypowiadają się w tym fragmencie narratorzy, znajduje się 

niejako ponad przedmiotami ich wypowiedzi, dzięki czemu możliwe jest przyjęcie 

 
485 Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 
1986, s. 126. 
486 Tamże. 
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zdystansowanej wobec nich pozycji, a także, podążając za definicją ironii, traktowanie 

ich lekceważąco bądź z mniejszą powagą487.  

Natomiast gdy narrator przybiera formę auktorialnego, oddziela się także od 

artystów i artystek, między innymi za pośrednictwem takich sformułowań, jak: „autorzy, 

których prace zobaczycie na wystawie”, czy „jest odpowiedzią wystawiających”. 

Wchodzi zatem w rolę kuratora, ale charakteryzowaną bardziej przez znajomość faktów 

i dostęp do doświadczeń, a więc kontrolę, niż czynne uczestnictwo i relacyjność, czyli 

troskę. Powstaje jednak pytanie, czy utożsamianie narratora z autorem tekstu 

kuratorskiego jest uprawnione. Z analizy towarzyszących wystawie materiałów wynika, 

co zaznaczyłam już wcześniej, że kuratorami, a posługując się oryginalnym i 

znamiennym zapisem, komisarzami tej wystawy, były trzy osoby: Grzegorz Kowalski, 

Katarzyna Kozyra i Artur Żmijewski. Zasadniczo nie znajduje to odzwierciedlenia w 

prowadzonej w tekście narracji. Co więcej, został on podpisany – jego autorstwo 

przypisano Malinie Weiss. Tekst kuratorski opublikowano w rozszerzonej wersji w 

„Magazynie Sztuki”, gdzie opatrzono go imieniem i nazwiskiem Artura 

Żmijewskiego488. Mimo że możliwe jest zidentyfikowanie autora – kuratora, to jest on 

zawieszony pomiędzy realnym podmiotem a fikcyjnym bohaterem, podmiotowością i 

anonimowością. Jak w swej książce poświęconej wspólnym, kolektywnym 

pseudonimom zaznacza Marco Deseriis, „w przeciwieństwie do właściwego imienia 

[proper name – przyp. aut.], którego główną funkcją jest ustalenie referenta w ramach 

działania systemu znaków, imię niewłaściwe [improper name – przyp. aut.] jest 

skonstruowane tak, aby zatuszować zarówno tożsamość, jak i liczbę referentów”489. 

Autor odwołuje się tu do pojęcia proper [un propre – przyp. aut.] wykorzystywanego 

przez de Certeau, oznaczającego własność, na przykład miejsca, które mogłoby być 

„podstawą do regulowania stosunków z zewnętrznością”490. Tej przynależnej strategiom 

kategorii przeciwstawia określenie improper, oznaczającej nie tylko nieodpowiedniość, 

ale także coś nie na miejscu. Przywodzi to na myśl non-lieu, łączący się z taktycznością 

brak miejsca, zamiast własności oferujący mobilność i zmienność, wiążący się z ciągłym 

poszukiwaniem i wykorzystywaniem nadarzających się okazji i sposobności. 

 
487 Tamże. 
488 Artur Żmijewski, Und morgen die ganze Welt… O wystawie „Ja i AIDS”, „Magazyn Sztuki” 1996, 2(10), s. 
262-267. 
489 Marco Deseriis, Improper Names. Collective Pseudonyms from the Luddites to Anonymous, Minneapolis-
London 2016, s. 3. 
490 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 36. 
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„Niewłaściwe imię funkcjonuje jako otwarta wielość, której nie da się zdemaskować i 

przypisać pojedynczego referenta”, zaznacza Deseriis491. Pseudonim nie odwołuje się 

więc jednoznacznie i bezpośrednio do realnego podmiotu, nie posiada właściciela i 

funkcjonuje poza prawem własności. Zastąpienie danych pozwalających na identyfikację 

tożsamości pseudonimem wydaje się szczególnie znamienne w powiązaniu z 

ówczesnymi kontekstami HIV i AIDS. Przywołać można tu zarówno fakt odejścia w 1995 

roku od imiennego rejestru osób seropozytywnych i wprowadzenia możliwości 

anonimowego zgłaszania zakażeń, w ramach której imię i nazwisko zastępowane jest 

inicjałami lub hasłem492, jak i procesy stygmatyzacji czy wykluczania z różnych 

obszarów życia społecznego oraz ukrywania, w reakcji na nie, na przykład swojego 

statusu serologicznego. Użycie pseudonimu można ponadto wiązać ze wspomnianym 

przeze mnie wcześniej problemem separacji kategorii autora i narratora, a także 

polityczności aktu wypowiedzi. Skutkiem tego działania może być przeniesienie 

odpowiedzialności za kuratorską koncepcję, ale także szerzej, za wyrażone poglądy, na 

abstrakcyjny podmiot mówiący w tekście, a w następstwie rozmycie jej. Prócz wymiarów 

społeczno-politycznych tego zabiegu, dostrzegam w nim również element taktyki 

artystycznej Żmijewskiego, który pod pseudonimem publikował na przykład teksty w 

zinach. Na omawianej wystawie pełnił on rolę podwójną – był zarówno jednym z jej 

kuratorów, jak i uczestnikiem. Użycie pseudonimu umożliwiało jej rozdzielenie, jednak 

nie było ono całkowite. Dystans i bliskość, spotkanie i zderzanie się ciał stanowiły istotne 

środki wyrazu również w przygotowanej przez niego na tę wystawę pracy wideo. Można 

zatem powiedzieć, że opis kuratorski i realizacja artystyczna – warstwa tekstualna i 

wizualna – wzajemnie się uzupełniały, a ich teoretyczne podstawy były tożsame. 

„Po co więc wystawa?”, pyta narrator, by ujawnić jej kuratorskie założenia. 

Opisuje początkowo, co nie jest jej celem – edukacja zdrowotna, określana w tekście 

mianem „propagandy” (a więc, jak można wnioskować, promowanie pewnych 

określonych stylów życia), a także „przyniesienie ulgi chorym” czy „uspokojenie 

zdrowych”. Jak wynika z kolejnych zdań, artyści i artystki mieli „do czynienia z 

wymyślonym tematem, a nie doświadczeniem choroby”. W kolejnych akapitach można 

odnaleźć wyraźne wskazanie, że „jest to wystawa robiona przez ludzi zdrowych”. HIV i 

AIDS przyjmują tu postać odległego „w perspektywie egzystencjalnej” artystów i 

 
491 Marco Deseriis, dz. cyt., s. 4. 
492 Niedozwolone jest jednak zastrzeżenie danych o płci i obywatelstwie. 
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artystek, mało prawdopodobnego, majaczącego w oddali niebezpieczeństwa. 

Odzwierciedla to ówczesne, dominujące w społeczeństwie przekonania. Zawarte w 

tekście kuratorskim odniesienie do egzystencji, a zatem do pewnych warunków życia, 

przywodzi na myśl powszechnie wykorzystywaną pod koniec lat osiemdziesiątych i w 

ciągu lat dziewięćdziesiątych koncepcję grup ryzyka, łączącą HIV i AIDS z 

przynależnością do danej społeczności493. Choć w zrekonstruowanym przez Sylwię 

Breczko dyskursie publicznym lat dziewięćdziesiątych problematyka HIV i AIDS 

funkcjonowała jako „stałe zagrożenie”, to dotyczyła ona „głównie środowisk już 

marginalizowanych”, co, jak sądzę, pozwalało części społeczeństwa skutecznie się od 

niej odseparować494. Mimo że język ten jest reprezentacją swoich czasów i dominujących 

wówczas poglądów, jego przywołanie wymaga też współczesnego komentarza. 

Skierowaną na wybrane społeczności uwagę odwraca bowiem stosowana obecnie 

perspektywa behawioralna, odnosząca się do konkretnych, wiążących się z ryzykiem 

zakażenia praktyk, takich jak kontakty seksualne bez zabezpieczenia czy używanie 

niesterylnego sprzętu do iniekcji. Nie jest ona jednak pozbawiona pewnych obciążeń, to 

wciąż perspektywa dość krótkowzroczna, wynikająca z neoliberalnej indywidualizacji 

winy, zauważająca podmioty mniejszościowe i słabe – w większości czasu pozostające 

poza polem widoczności – tylko wówczas, gdy winę tę można im przypisać. Uznanie 

zakażenia za bezpośrednią konsekwencję indywidualnych działań to równocześnie 

przeniesienie odpowiedzialności na jednostkę i zdjęcie tejże odpowiedzialności z 

czynników systemowych495.  

W założeniach wystawy nie tylko rozdzielono doświadczenia artystów i osób 

żyjących z HIV lub AIDS, lecz także odwrócono stosunek między seropozytywnym a 

seronegatywnym podmiotem i skierowano uwagę na przeżycia tego drugiego, na jego 

strach. Możliwym celem tego rodzaju przemianowania może być próba 

usprawiedliwienia nieufności i negatywnych reakcji tych, którzy określają siebie mianem 

zdrowych. Natomiast jego warunkiem jest dysproporcja pozycji. Na podobne działania 

wskazuje Sara Ahmed w swym tekście dotyczącym afektów i ich przepływu. Choć opiera 

ona swoje rozważania na modelu ekonomicznym, odwołując się do krytyki kapitalizmu 

 
493 Słownik pojęć, w: Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych, red. 
Magdalena Mijas, Marta Dora, Maria Brodzikowska, Stanisław Żołądek, Kraków 2016, s. 149–150. 
494 Sylwia Breczko, dz. cyt., s. 142–143. 
495 Zob. Jacek Zwierzyński, Odporność i jej niedobory między medycyną a biopolityką. Dwie pandemie, w: 
Kreatywne…, dz. cyt., s. 291–303. 
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Karola Marksa i psychoanalitycznych pojęć różnicy i przemieszczenia w odniesieniu do 

języka, to sądzę, że w znacznym stopniu dotyczą one też relacji przestrzennych. Autorka 

przytacza przykłady analogicznego odwrócenia stosunków między podmiotami, na 

przykład między ofiarą a przestępcą czy też, odnosząc się do rasizmu, roszczenia sobie 

prawa przez podmioty uprzywilejowane do zajmowania pozycji poszkodowanego lub 

zaatakowanego496.  

Ujawniająca się w analizowanym tekście na wielu poziomach kwestia strachu i 

dystansu wskazuje, że relacja pomiędzy tymi, którzy uznawani są za zdrowych i tymi, 

których określa się mianem chorych, opiera się na nierówności. Podkreślone zostaje 

uprzywilejowanie tych pierwszych, reprezentowanych przez kuratorów, uczestników i 

odbiorców. Dysproporcję ich pozycji wyrażają dwie kluczowe dla wystawy czynności – 

wypowiadanie się i obserwowanie. W analizowanym przypadku, to wypowiedź na temat 

i obserwacja dedykowanej mu wystawy. Trafne wydają się w tym kontekście słowa 

Lauren Berlant, według której relacja zachodząca pomiędzy świadkiem cierpienia a 

cierpiącym jest niesymetryczna i związana z przywilejem, a wynikające z niej 

współczucie to w głównej mierze doświadczenie podmiotu obserwującego traumatyczne 

przeżycie497. Okoliczności wystawy, w tym czynność oglądania i wypowiadania się na 

jakiś temat, są w zasadzie jej egzemplifikacją. Przywołaną na wstępie kategorię 

przyjemności można odnieść w świetle rozważań Berlant do ulgi wywoływanej przez 

współczucie, pojawiającej się, gdy uprzywilejowany podmiot wypełni swój społeczny 

obowiązek rozpoznania cierpienia498. W tym przypadku, obserwowanego nie 

bezpośrednio, lecz poprzez artystyczną wypowiedź.  

W tekście nie zawarto jednak głosu osób seropozytywnych, a brak jego 

uwzględnienia w koncepcji wystawy pogłębił sytuację strukturalnej nierówności. 

Przejawia się ona w szczególności we wspomnianym akcie obserwowania, we władzy 

spojrzenia. Przekształcając metaforę wykorzystaną przez Elżbietę Janicką w kontekście 

obserwacji uczestniczącej i Zagłady, można powiedzieć, że „czujne oko” zdrowej, 

uprzywilejowanej większości, którego zadaniem jest sprawowanie kontroli, w przypadku 

 
496 W polskim tłumaczeniu pominięto fragmenty, w których autorka porusza kwestie polityki migracyjnej i 
antyterrorystycznej i odnosi się do związanych z nimi wydarzeń politycznych.  
497 Lauren Berlant, Introduction. Compassion (and Withholding), w: Compassion. The Culture and Politics of 
Emotion, ed. taż, New York-London 2004, s. 1. 
498 Tamże, s. 1–13. 
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HIV nie jest w stanie dostrzec źródła zagrożenia, co potęguje społeczny lęk499. „Ryzyko 

tej obecności przypomina pojedynek szpiegów, świat zaludnia się utajonymi wrogami”. 

Dopiero, gdy niebezpieczeństwo staje się widzialne, gdy owo „czujne oko” zauważa 

fizyczne symptomy choroby, „inne, zakażone ciało”, ogniskuje na nim swe spojrzenie. 

Przenosi je wówczas na plan dalszy, dystansuje się od niego. Nie znika ono jednak z pola 

jego widzenia, przeciwnie, pozostaje jednoznacznie nacechowane i poddawane 

obserwacji, podlega nieustannej kontroli.  

Jako przyczyny wyrażanego na wystawie strachu wymieniono w tekście dwa 

elementy: „wirus” oraz właśnie „kontakt z drugim człowiekiem”. Oznaczono je jako 

zagrożenie poprzez zastosowanie antytetycznych zestawień. Nie jest to zabieg 

przypadkowy, lecz odzwierciedlający działanie strachu, w szczególności mechanizm 

oddzielania się podmiotu od wywołującego strach obiektu. Afekt ten powoduje, jak pisała 

Ahmed, „efekt odseparowania się podmiotu od tego, »czym nie jest« – odwraca się on w 

afekcie od obiektu, […] nie wymaga więc obrony istniejących granic, raczej je wyznacza, 

ustanawiając pewne obiekty jako te, od których podmiot ma się trzymać z daleka, które 

stają się jego zaprzeczeniem i przed którymi należy uciekać”500. Przyjmuje zatem, że 

afekty te wywołują potrzebę separacji, postawienia nowej granicy, nie zaś strzeżenia tych 

już wytyczonych. By się oddzielić, podmiot musi zidentyfikować innych jako różnych od 

siebie. Odgraniczenie jest zatem pewną reakcją na strach, jest wobec niego wtórne – nie 

tyle boimy się tego, co za granicami, lecz stawiamy granice przed tym, czego się 

obawiamy. Znaczenie zagrożenia nadawane jest wymienionym powyżej pojęciom – 

wirusowi i międzyludzkiemu kontaktowi – poprzez łączenie w pary określeń dotyczących 

bliskich relacji, takich jak spotkanie, przeżycia seksualne czy odczuwana obecność, z 

opisami ich możliwych rezultatów: dramatu, zakażenia, obawy o życie. Ponadto, z jednej 

strony mowa tu o bezpośrednim kontakcie, z drugiej zaś wobec osoby żyjącej z HIV lub 

AIDS wyrażana jest nieufność, między innymi poprzez takie sformułowania, jak „inny” 

lub „utajony wróg”. Umieszczenie obok siebie elementów o przeciwstawnych 

znaczeniach może służyć, zgodnie z definicją antytezy, podkreśleniu ekspresywności 

wypowiedzi i jej emocjonalnego charakteru. Przekłada się ono także na konceptualizację 

strachu jako źródła zintensyfikowanego odczuwania czyjejś fizycznej obecności i – 

 
499 Elżbieta Janicka, Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie 
opisu polskiego kontekstu Zagłady, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2018, 3, s. 140–
141. 
500 Sara Ahmed, Ekonomie afektywne, tłum. Monika Glosowitz, „Opcje” 2013, 2(91), s. 22. 
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równocześnie – powodu dystansowania się od niej. Fizyczny wymiar kontaktu wydaje 

się tu kluczowy. Podmiot opisywany jest w kategoriach „zakażonego ciała”, co prowadzi 

do jego ukonkretnienia, a w następstwie umożliwia identyfikację obiektu zagrożenia. 

Poczucie niebezpieczeństwa, jak zwraca uwagę Ahmed, wywoływane jest „obecnością 

obcych, których bliskość staje się zbrodnią zarówno przeciw osobie, jak i miejscu, […] 

bliskość odczytywana jest jako źródło negatywnych odczuć”501.  

Przyjęcie optyki „zakażonego ciała” skutkuje także przesunięciem znaczenia 

zakażenia – z infekcji w stronę skażenia, zanieczyszczenia. Jest ono złączone z kategorią 

choroby przenoszonej drogą płciową. Jak czytamy, „Wiadomo, […] z jaką wydzieliną 

można sobie pofolgować, a jaką długo zmywać strumieniem ciepłej wody i mydłem”. 

Zdrowy jest tu „czystym ciałem”, które w wyniku kontaktu z „ciałem zakażonym” 

wymaga natychmiastowego odkażenia. Nawiązanie do wydzielin odnajdujemy również 

w zacytowanym fragmencie Kosmosu Witolda Gombrowicza: „primum wąchanie 

secundum lizanie, tertium wsadzanie, quartum zabawki z językiem, ze ślinką”. W 

oryginalnej wersji stanowi on, co być może zaskakujące, rodzaj instrukcji dotyczącej 

jedzenia karmelka. Wyliczenie etapów jego konsumpcji nie zostało w tekście kuratorskim 

przywołane w całości, pominięto bowiem te części, które utrudniają przekształcenie 

sensu tego zdania, ujednoznaczniają je: „quintum wyplucie na rękę, przypatrzenie się, 

sextum rozpęknięcie za pomocą zęba”502. Cytat ten osadzony został też w innym 

kontekście – stanowi tu opis międzyludzkiej relacji i posiada seksualne asocjacje. Nie są 

to skojarzenia dalekie, jak bowiem zaznaczała Aleksandra Okopień-Sławińska, czynność 

jedzenia, nasycania się, rozłożona na „szereg zamierzonych posunięć”503, przekształcała 

się u Gombrowicza w seksualną satysfakcję504. Jednak w obu przypadkach analizowana 

wypowiedź powiązana została z pojęciem rozkoszy. W Kosmosie towarzyszący 

wyliczeniom neologizm „rozkosznisium” stanowi synonim epikureizmu, a w zasadzie 

szczególnego jego rozumienia, w którym przyjemność motywuje wszystkie działania, 

jednak, w odróżnieniu od etyki Epikura, jest to zwłaszcza przyjemność zmysłowa505. W 

tekście kuratorskim ujmowana jest ona podobnie, jako przeżycie fizyczne, związane ze 

 
501 Tamże, s. 17–18. 
502 Witold Gombrowicz, Kosmos, Kraków 2013, e-book. 
503 Aleksandra Okopień-Sławińska, Hipoteza jedności. (Glosa do interpretacji „Kosmosu”), „Teksty: teoria 
literatury, krytyka, interpretacja” 1976, 3(27), s. 110–111. 
504 Tamże, s. 111. 
505 Zob. Kazimierz Pawłowski, Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według 
Listu do Menojkeusa, „Kwartalnik Filozoficzny” 2016, XLIV, 1, s. 51–74. 
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sferą seksualności. Do takiej interpretacji skłania też dodane przez narratora rozwinięcie 

cytatu: „quintum – czy w tej ślince, w tej wydzielince nie ślizga się wirus, już po moim 

języku”. To także jeden z nielicznych momentów, w których zewnętrzna narracja 

przekształca się w pierwszoosobową. Tym samym zdystansowana perspektywa zmienia 

się w uczestniczącą, ujawniając bliskość ryzyka i ryzykowną bliskość.  

Tym, co wzmagało poczucie zagrożenia, była niewidzialność wirusa, brak 

możliwości jego obserwacji. Jak zaznacza narrator, „istotą nie jest sama choroba, lecz jej 

niewidzialna obecność – wirus, upostaciowienie zagrożenia. Wirus – stężona groźba”. 

Przetransponowanie osobistych obaw w pracę artystyczną miało być natomiast dla 

twórców i twórczyń rodzajem terapii: „nawykli do obłaskawiania zjawisk i nadawania im 

formy – ARTYŚCI FORMUJĄ WŁASNY STRACH, nadając mu atrakcyjny wizualnie kształt. 

Miejmy nadzieję, że to przynosi im ulgę”. Obiekty sztuki w tekście kuratorskim 

przedstawione zostały zatem jako obiekty strachu, a jego wyobrażenie i przeniesienie na 

artystyczną realizację scharakteryzowane jako metoda lecznicza. To jednak troska o 

siebie, nieprzyjmująca relacyjnego wymiaru. Leczniczym przejawem twórczości 

artystycznej byłaby możliwość uchwycenia i umiejscowienia w jej ramach różnych 

indywidualnych afektywnych reakcji, na przykład strachu. Odnosząc się do pokrewnej 

strachowi i dystansowi kategorii nienawiści, Ahmed podkreślała, że afekt ten „nie jest 

przypisany jednej tylko postaci, ale kształtuje zarys różnych figur i obiektów nienawiści, 

sprzymierzonych tak, by ukonstytuowały się jako powszechne zagrożenie”506. Można 

zatem powiedzieć, że strach nie stanowi części składowej podmiotu, ale „skleja się”507, a 

więc zachowuje w złączeniu pewną odrębność, a przy tym wciąż się przemieszcza i krąży. 

Potęgowany jest przez brak punktu zaczepienia, „wzmacniany […] przez niemożliwość 

przypisania go konkretnemu obiektowi”508. Stąd potrzeba uczynienia go postrzegalnym. 

W dość skrajnej formie mechanizm ten wyraża zakończenie tekstu: „pewne jest jedno: 

dzisiaj niektórzy należą już do AIDS, a może »Und morgen die ganze Welt«”.  

Zapisane w języku niemieckim słowa pochodzą z refrenu jednej z 

najpopularniejszych nazistowskich pieśni Es zittern die morschen Knochen [Drżą 

zmurszałe kości lub Drży świata zbutwiały szkielet509]. Zarówno jej tekst, jak i 

okoliczności towarzyszące jej powstaniu, odzwierciedlają proces rozprzestrzeniania się i 

 
506 Sara Ahmed, Ekonomie…, dz. cyt., s. 18. 
507 Tamże, s. 18. 
508 Tamże, s. 20. 
509 Za: Victor Klemperer, LTI Notatnik Filologa, tłum. Juliusz Zychowicz, Warszawa 1989, s. 264. 
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przekraczania granic, a także niemożliwość zatrzymania jakiegoś zjawiska. To odwołania 

często wykorzystywane w odniesieniu do obiektu identyfikowanego jako zagrożenie, 

przejawiające się na przykład w takich sformułowaniach, jak zalewająca Europę fala 

imigrantów, fala epidemii koronawirusa, fala terroryzmu, zalew rynku towarami 

importowanymi. W treści analizowanego utworu, zamieszczonego poniżej w tłumaczeniu 

dosłownym oraz w przekładzie literackim autorstwa Tomasza Fiałkowskiego, 

rozprzestrzenianie się wyrażone zostało poprzez zastosowanie zmiany perspektywy, z 

jednostkowej – „Niemcy” na ogólną – „cały świat”, będące zapowiedzią podboju i 

podporządkowania coraz większych obszarów, a także poprzez przywołanie czynności 

wspólnego maszerowania: 

[…] Wir werden weiter marschieren 
Wenn alles in Scherben fällt, 
Denn heute gehört [da hört – dop. aut.] uns Deutschland 
Und morgen die ganze Welt. 

 
[…] Będziemy dalej maszerować 
kiedy wszystko się rozpadnie, 
bo dzisiaj należą do nas [słyszą nas – dop. aut.] Niemcy 
a jutro cały świat. [tłum. aut.] 
 
[…] Ten marsz powiedzie nas dalej,  
gdy zwali się stary ład, 
bo dzisiaj nasze są Niemcy, 
a jutro cały świat. [tłum. Tomasz Fiałkowski510] 

Jak dowodzi Wolfgang Herbst, pieśń tę napisał Hans Baumann w okresie czynnego 

uczestnictwa w katolickim ruchu młodzieżowym511. Wyrażała ona potrzebę zburzenia 

dotychczasowego porządku i odbudowania go przez młode pokolenie. Odzwierciedlała 

więc charakterystyczne dla narodowego ruchu młodzieżowego połączenie entuzjazmu i 

bojowości, które wyrażano także w innych powstających w jego ramach pieśniach 

marszowych. Niejednoznaczność utworów z początkowego okresu narodowego 

socjalizmu wykorzystywało kierownictwo Hitlerjugend. Wiersz Es zittern die morschen 

Knochen wydano dzięki staraniom Antona Stonnera, byłego jezuity. Herbst wskazuje 

przy tym na istotne w tym kontekście poglądy polityczne Stonnera, który do swych 

rozważań teologicznych włączał myśl nacjonalistyczną512. Postulował między innymi, że 

 
510 Tamże, s. 265. 
511 Wolfgang Herbst, Das Lied von den „morschen Knochen“ und sein theologischer Ziehvater Anton Stonner, 
„Kirchliche Zeitgeschichte” 2006, 19(2), s. 472. 
512 Tamże, s. 474–475. 
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w kategorii niemieckości przenikają się wzajemnie germańska i chrześcijańska natura. 

Tego rodzaju publikacje, powstające u początków rządów NSDAP, wzmacniały postawy 

antysemickie i rasistowskie. Wiersz Baumanna, wraz z innymi jego utworami, 

opublikowano w tomie Macht keinen Lärm już w kolejnym roku, w katolickim 

wydawnictwie Josef Kösel & Friedrich Pustet513. Gdy Baumann skomponował do 

napisanego przez siebie tekstu marszową muzykę, pieśń zyskała tak dużą popularność, 

także wśród członków nazistowskich organizacji, że w rezultacie został on zaproszony 

do współpracy przez Baldura von Schiracha, przywódcę Hitlerjugend. Nabierała ona 

jednak nowych znaczeń, które wykraczały poza te przez niego zamierzone. Podejmował 

w związku z tym próby stonowania jej przekazu, zmieniając słowa i dodając kolejne 

strofy, jednak bez powodzenia514.  

Victor Klemperer w wydanym w 1947 roku semantycznym studium 

wykorzystywanego w ramach NSDAP języka zaznaczał, że w 1943 roku, po przegranej 

bitwie stalingradzkiej, przeformułowano treść jednego wersu pieśni. W wyniku 

modyfikacji jednej sylaby, a dokładniej, zmiany czasownika gehört na wyrażenie da hört, 

zdanie „należą do nas Niemcy, a jutro cały świat” przekształcono na „słuchają nas 

Niemcy, a jutro cały świat”515. Herbst dowodził, że zmiany dokonano już w 1936 roku i 

była ona związana z odbywającymi się wówczas w Berlinie Letnimi Igrzyskami 

Olimpijskimi516. Za cel tego propagandowego działania obrano złagodzenie 

imperialistycznego wydźwięku utworu. Utrzymanie nad nim całkowitej kontroli było 

jednak niemożliwe, w rezultacie obie jego wersje funkcjonowały równolegle. Znamienny 

wydaje się fakt, że podczas procesów norymberskich von Schirach został 

skonfrontowany ze stworzoną przez Baumanna pieśnią i oskarżony o szerzenie 

imperialistycznych idei. W treści zarzutów odwołano się właśnie do tego fragmentu 

refrenu, który zakładał rozszerzenie zasięgu władzy nazistów.  

Ten wariant refrenu przywołany został również w tytule i ostatnim zdaniu tekstu 

kuratorskiego. Odwołuje się on do przyszłości, a jego niejednoznaczny i otwarty 

charakter rozszczelnia granice tekstu. Jest groźbą, która zapowiada nadchodzące 

niebezpieczeństwo: AIDS, nieuchronne i niemożliwe do powstrzymania zagrożenie 

życia. Zastąpienie pojęcia „Niemiec” – z dzisiejszej perspektywy „nazistowskich 

 
513 Tamże, s. 475. 
514 Tamże, s. 478. 
515 Victor Klemperer, dz. cyt., s. 264–265. 
516 Wolfgang Herbst, dz. cyt., s. 477. 
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Niemiec” – pojęciem „AIDS” wytworzyło opartą na skojarzeniu relację i przyczyniło się 

do przesunięcia ich znaczeń. Przyjęcie w tekście kuratorskim perspektywy zdrowego jako 

ofiary sprawiło, że z osobą żyjącą z HIV lub AIDS również „zlepia się”, zgodnie ze 

stosowaną przez Ahmed terminologią, stygmatyzujące znaczenie zagrożenia. Mimo że 

skojarzenia z II wojną światową uruchamiano także w innych geograficznych i 

politycznych kontekstach, to za kluczową uznawano zazwyczaj pozycję osoby 

seropozytywnej. Poza kanonicznymi już rozważaniami Susan Sontag o militaryzacji 

wykorzystywanego do opisu HIV i AIDS języka517, przywołać można tu jedną z bardziej 

nośnych metafor: AIDS jako Holocaustu. „W przypadku AIDS choroba była traktowana 

jako inwazja obcych sił zagrażających społeczeństwu”, wskazuje Grzegorz Niziołek518. 

Czyni to w tekście poświęconym porównaniom AIDS do Zagłady, które uznaje za jedne 

z najbardziej politycznie nośnych i zaangażowanych metafor, choć zapomnianych we 

współczesnym dyskursie, wciąż nieopracowanych519. Za ich główny potencjał uznaje 

zdolność do mobilizowania. Jako pierwsi do tych znaczeń odwoływali się bowiem 

amerykańscy aktywiści i publicyści gejowscy żydowskiego pochodzenia520. Larry 

Kramer w swym eseju zatytułowanym Reports from the Holocaust porównywał 

stygmatyzację osób homoseksualnych z sytuacją Żydów w czasie wojny521, zestawiał 

niedostateczne zaangażowanie polityczne grup aktywistycznych na przykład z 

działalnością Judenratów522, a powolne tempo badań określał mianem ludobójstwa przez 

zaniedbanie523. Różowy trójkąt – forma oznaczenia homoseksualnych mężczyzn w 

obozach koncentracyjnych – został wybrany na symbol aktywistycznej grupy ACT UP, 

której Kramer był współzałożycielem. By zaakcentować potrzebę walki, przejęty symbol 

odwrócono, a wierzchołek trójkąta skierowano ku górze. Podobną retorykę 

wykorzystywano też w ramach francuskiego oddziału ACT UP. Była ona nie tylko 

środkiem politycznym, ale tropem obecnym także w kulturze, na przykład w 

 
517 Susan Sontag nie przywołuje metafor związanych z Holocaustem. Grzegorz Niziołek sugeruje dwa 
możliwe powody tego pominięcia. Jednym z nich jest ciążący na tego typu rozważaniach zarzut 
trywializacji Holocaustu, drugim, uznawanym przez autora za bardziej prawdopodobny, przyjęcie przez 
Sontag optyki nakierowanej na społeczną opresję osób żyjących z HIV i AIDS. Zob. Grzegorz Niziołek, 
Zapomniana metafora AIDS, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2018, 2, s. 357. 
518 Tamże, s. 354. 
519 Tamże, s. 367. 
520 Tamże, s. 361. 
521 Larry Kramer, Reports from the Holocaust: the making of an AIDS activist, New York 1990, s. 233. 
522 Tamże, s. 261. 
523 Tamże, s. 270. 
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autobiograficznej powieści Le protocole compasionnel Hervé Guiberta czy w Rat 

Bohemia Sary Schulman524. 

Występujące w kuratorskiej wypowiedzi odwołanie do totalitaryzmu wyrażone 

jest nie tylko bezpośrednio, ale także, jak sądzę, za pomocą bardziej ukrytych konstrukcji 

intertekstualnych. Mam tu na myśli powiązanie z rozważaniami nad dychotomią popędu 

życia i śmierci, zawartymi w eseju Ericha Fromma Wojna w człowieku: Psychologiczne 

studium istoty destrukcyjności. Prócz zbieżności tego konkretnego sformułowania: 

„wojna w człowieku”, użytego w tytule publikacji i w tekście kuratorskim, podobieństwa 

zauważyć można też w refleksji nad sprzecznymi, obecnymi w sferze psychicznej 

instynktami. W tekście kuratorskim, repertuarowi norm i zasad społecznych, 

reprezentującemu pewną ogólną, szerszą skalę, przeciwstawiono indywidualną reakcję 

podmiotu, której charakter jest silnie emocjonalnie nacechowany. Odwoływano się przy 

tym do kategorii „nakazowej moralności”, uznając ją za rodzaj osłony przed strachem i 

rzeczywistą dynamiką międzyludzkich relacji, za normatywny system, którego wynikiem 

są „fikcyjne przykazania wbrew potrzebie wyrażania istotnych emocji”. Jak więc 

czytamy, wystawa pozwala artystom i artystkom „przyznać się do lęku, mówić z 

nieufnością o chorych i zakażonych, akceptując strach przed nimi i przed chorobą”. Tego 

rodzaju reakcje, których społeczna ocena jest negatywna, nie powinny być, jak 

dowiadujemy się z tekstu, tłumione, lecz nadzorowane – „lepiej chyba mieć tę swoją 

wściekliznę i własne draństwo na uwięzi, i chodzić z nimi jak z psem na smyczy”. Ich 

wygłuszanie może natomiast prowadzić do „niekontrolowanych wybuchów ordynarnego, 

a często i krwawego świństwa”. Nie zostały one jednak uwidocznione na wystawie, by 

nie narażać artystów i artystek „na upublicznienie nie akceptowanego społecznie ZŁA”. 

Warto zauważyć, że afekty nie przynależą wyłącznie do sfery indywidualnych reakcji, 

lecz krążą pomiędzy „ciałami i znakami”525, pośredniczą pomiędzy „psychicznym a 

socjalnym, indywidualnym a kolektywnym”526, wywołują więc społeczne konsekwencje. 

W przypadku analizowanej problematyki, mogą się przerodzić na przykład w procesy 

deprecjonowania osób żyjących z HIV lub AIDS.  

Fromm, bazując na freudowskich pojęciach Erosa i Tanatosa, w swojej koncepcji 

proponuje, by instynkt życia uznać za podstawowy, a instynkt śmierci za zjawisko 

 
524 Zob. John Charles Goshert, The Aporia of AIDS and/as Holocaust, „Shofar” 2005, 23(3), s. 48–70. 
525 Tamże, s. 17. 
526 Tamże, s. 18. 
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patologiczne. Rozwijając teorię Freuda, w ramach której obie te motywacje stanowią 

nieodłączną, wrodzoną część ludzkiej psychiki, opowiada się on za poglądem, w którym 

popęd śmierci „pojawia się wtedy, gdy człowiekowi nie udaje się rozwinąć swoich 

instynktów życia”527. Pojawienie się tendencji nekrofilnych uzależnione jest jego 

zdaniem od pewnych określonych czynników, jak „wzrastanie wśród ludzi miłujących 

śmierć, brak pobudzania, lęk, warunki, które czynią życie pełnym rutyny i nie 

interesującym, porządek biurokratyczny zamiast porządku określanego przez 

bezpośrednie i ludzkie związki między osobami”528. Tytułowa wojna zachodzi zaś 

pomiędzy pierwotną motywacją biofilną, związaną z życiem, a rozwijającym się, w 

wyniku pewnych okoliczności, popędem śmierci.  

Mimo że w tekście kuratorskim odnaleźć możemy postulat, by wartościowane 

negatywnie postawy i reakcje uznać, obok postaw pozytywnych, za „konstytutywne 

cechy osobowości”, co w większym stopniu odpowiada koncepcjom freudowskiej 

psychoanalizy, to metafora ich wzajemnej walki zbliża tego rodzaju przemyślenia do 

studiów Fromma. Przywołana zaś kilkukrotnie kategoria porządku i przedstawienie HIV 

i AIDS jako systematyzujących życie i relacje międzyludzkie, przeciwstawione są 

swobodzie funkcjonowania: „Wiemy, kto jest zdrowy, a kto zakażony (szkodliwy dla 

zdrowia). Wiadomo kogo można dotykać, a kogo nie. Krank ordnung!”. Tego rodzaju 

uporządkowanie może być rozpatrywane jako element wywołujący nekrofilne instynkty.  

Esej Fromma wydano w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, choć w 

oryginale opublikowano go już w 1963 roku. Jest on osadzony w kontekście 

zimnowojennym, wyraża panującą wówczas atmosferę niepokoju i obaw przed 

nuklearnym konfliktem. Tekst ten to w zasadzie manifest antywojenny529, a w jednym z 

jego rozdziałów – Przemoc w epoce nuklearnej – autor wprost odwołuje się do 

politycznych kontekstów, zastanawiając się nad psychologicznymi motywacjami 

wojny530. Towarzyszący temu krążącemu widmu użycia broni atomowej lęk przed 

 
527 Erich Fromm, Wojna w człowieku: Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, tłum. Piotr Kuropatwiński, 
Piotr Pankiewicz, Jadwiga Węgrodzka, Warszawa 1994, s. 23–24. 
528 Tamże, s. 25. 
529 Zob. Joan Braune, Erich Fromm and Thomas Merton, w: Reclaiming the Sane Society: Essays on Erich 
Fromm’s Thought, eds. Seyed Javad Miri, Robert Lake, Tricia M. Kress, Rotterdam-Boston-Taipei 2014, s. 
137–146. 
530 Erich Fromm, dz. cyt., s. 29–33. 
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całkowitym zniszczeniem i śmiercią znajduje swe częściowe odzwierciedlenie w 

kategorii strachu, przepełniającej tę kuratorską wypowiedź.  
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ROZDZIAŁ VI 

Ja i AIDS. Ekspozycje 

 

 

 

1. Ja i AIDS w Galerii Czereja 

Powstanie Galerii Czereja w warszawskim kinie Stolica531 zainicjował Artur Żmijewski. 

W okresie swoich studiów wynegocjował z dyrekcją obiektu, że kinowy hol, a niekiedy 

też inne ogólnodostępne pomieszczenia, będą okresowo użyczane na potrzeby działań 

wystawienniczych532. To umowne wypożyczenie wiązało się jednak z pewną 

przypadkowością odbioru, bowiem widzami i widzkami organizowanych w ramach 

Galerii Czereja przedsięwzięć były też osoby zatrudnione w kinie oraz oczekujące na 

filmowy seans. Galeria miała więc charakter przejściowy: tymczasowy i przechodni. 

Trafnym sformułowaniem do opisu sposobu jej funkcjonowania wydaje się to użyte przez 

de Certeau, odnoszące się do używania obowiązującego porządku: „sztuka trwania 

»pomiędzy«”533. 

W marcu 1994 roku odbyła się tam ekspozycja Rzeźba ruchliwa. Okazja do 

posunięć, na której swoje prace wystawili studenci i studentki związani z Kowalnią. 

Głównym jej zagadnieniem był ruch, definiowany zarówno jako zjawisko fizyczne, jak i 

biologiczne, dotyczące mechanizmów fizjologicznych. Jak czytamy w tekście 

zamieszczonym w ulotce: „oto na jednej wystawie spotyka się perypatetyczna wizja 

świata z perystaltyczną”534. Niedługo po jej zamknięciu zorganizowano dwa 

indywidualne pokazy: przestrzennego obiektu Moniki Zielińskiej535 i performansu 

Justyny Łagowskiej536 (Il. 34). Ich realizacje były odpowiedzią na pracowniane zadanie, 

 
531 Kino funkcjonuje obecnie pod nazwą Iluzjon. 
532 Karol Sienkiewicz, Zatańczą…, dz. cyt. 
533 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 31. 
534 AMSN, AK, 2359, Ulotka dotycząca wystawy „Rzeźba Ruchliwa. Okazja do posunięć”, k. 1. 
535 AMSN, AK, 2392, Ulotka dotycząca wystawy Moniki Zielińskiej „Metamorfozy przestrzeni”, k. 1. 
536 AMSN, AK, 3984, Metamorfozy przestrzeni, k. 1; Karol Sienkiewicz, Zatańczą…, dz. cyt. 
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które polegało na artystycznej interakcji – poprzez „dowolne formy wypowiedzi i środki 

wyrazu”537 – z wydzieloną przez metalową siatkę przestrzenią. Na przełomie maja i 

czerwca otwarto kolejną wystawę: Na pięknej łące puszczam w kosmos seryjne białe 

stolce (Il. 35)538. W korytarzu i toaletach kina zaprezentowano instalacje oraz wiersze 

pochodzące z zinów współtworzonych przez Żmijewskiego. Mimo że Kowalski odnosił 

się do tego wydarzenia z rezerwą i rozdzielał ten pokaz od działań pracowni oraz 

programu uczelni, to żywił uznanie dla radykalności i intelektualnej prowokacyjności 

przejawianej przez artystów i artystki539.  

Wystawę Ja i AIDS planowano otworzyć jesienią 1995 roku. Przygotowania 

okazały się jednak znacznie bardziej czasochłonne. Jak wynika z korespondencji 

prowadzonej pomiędzy Grzegorzem Kowalskim a Markiem Bartelikiem – mieszkającym 

w Nowym Jorku krytykiem i historykiem sztuki – początkowo zakładano, że pokaz Ja i 

AIDS odbędzie się w październiku. Bartelik w czerwcu 1995 roku oznajmiał:  

Cieszę się, że przygotowania do wystawy „Ja i AIDS” w pełnym toku. 
Oczywiście bardzo zainteresowany jestem slajdami. Wydaje mi się 
jednak, że lepiej będzie jeżeli jeden z komisarzy wystawy zbierze je od 
poszczególnych artystów i prześle w przesyłce na mój adres. 
Październik wydaje się być dla mnie dobrym terminem na przyjazd do 
Polski, jakkolwiek dzisiaj jest mi trudno obiecać, że będę w Warszawie 
w tym momencie540.  

Na opóźnienia mogły wpływać inne uczelniane zobowiązania, a także organizacja roku 

akademickiego i wpisana w nią przerwa wakacyjna. W kolejnej wiadomości, z września, 

odnajdujemy poniższy fragment:  

Piszę, by poinformować Pana, że mój przyjazd do Warszawy muszę 
przełożyć z października na grudzień. Jeżeli wystawa „Ja i AIDS” 
otwarta zostanie jesienią, proszę o poinformowanie mnie o jej 
przebiegu (recenzjach, itd.)541. 

Listowny kontakt pomiędzy Kowalskim a Bartelikiem służył wymianie nie tylko 

informacji organizacyjnych, ale także tych dotyczących aktualnych zjawisk w sztuce. W 

liście z czerwca 1995 roku Bartelik, prawdopodobnie w odpowiedzi na pytanie bądź 

 
537 AMSN, AK, 2323, Program na rok akademicki 1993/94, k. 1. 
538 AMSN, AK, 2384, Ulotka dotycząca wystawy „Na pięknej łące puszczam w kosmos seryjne białe stolce“, k. 1. 
539 Katarzyna Bielas, Instalacja z toaletą, „Gazeta Wyborcza”, 28–29.05.1994. 
540 AFGF, List od Marka Bartelika do Grzegorza Kowalskiego, Nowy Jork, 27.06.1995, k. 1. 
541 AFGF, List od Marka Bartelika do Grzegorza Kowalskiego, Nowy Jork, 08.09.1995, k. 1. 
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refleksję Kowalskiego – treść poprzedniej wiadomości nie jest znana – nawiązywał do 

kontrowersji wokół spektaklu Still/Here Billa T. Jonesa, mającego swą premierę rok 

wcześniej542. Sprzeciw krytyków i krytyczek wywołało wykorzystanie w przedstawieniu 

wywiadów z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, z którymi seropozytywny artysta 

współpracował podczas prowadzonych przez siebie warsztatów. Szeroką debatę na 

łamach prasy zapoczątkowała Arlene Croce: 

Pracując z umierającymi ludźmi, Jones stawia się poza zasięgiem 
krytyki. […] Przekracza granicę między teatrem a rzeczywistością – 
uważa, że bycie ofiarą samo w sobie jest wystarczające do stworzenia 
spektaklu artystycznego543.  

Uprzywilejowanie w sztuce wartości formalnych i stawianie ich ponad wymiarem 

biograficznym czy aktywistycznym danej pracy było zauważalne zarówno u Croce, jak i 

u Bartelika. Zdawał się on podzielać jej opinię:  

[…] niektóre tematy (AIDS na przykład) weszły do sztuki na zasadzie 
mody, w sumie niewiele do niej wnosząc. Ja nazywam to »zalewem 
pamiętnikarstwa«; każdemu wydaje się, że jego historia jest ważna i 
musi być opowiedziana544.  

Bartelik odnosił się przy tym do artykułu AIDS, sztuka i postęp Andrzeja Osęki, 

opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” pod koniec maja 1995 roku, omawiającego 

recepcję tego przedstawienia w Stanach Zjednoczonych. W konkluzji swojego tekstu 

Osęka określił takie działania artystyczne jako łączenie „tragedii z modą artystyczną”545, 

popierając głosy zarzucające choreografowi przekroczenie granicy pomiędzy sztuką 

teatralną a realnym życiem546. Uwagę zwraca też zawarte w tytule słowo »postęp«. Autor 

za „postępowe podejście do AIDS” w twórczości amerykańskiej, które wartościował w 

swoim tekście negatywnie, uznawał niczym niezapośredniczone relacjonowanie 

egzystencjalnych doświadczeń osób seropozytywnych, opowiadając się za potrzebą 

zachowania autonomiczności sztuki. Podkreślał brak dystansu twórcy spektaklu 

Still/Here, który można tu rozumieć jako literalne przekazywanie, nieobleczone w 

artystyczną formę – parafrazę. W podobny sposób kwestię angażowania problematyki 

HIV i AIDS w działalność artystyczną rozpatrywał Bartelik. Choć w materiałach 

 
542 AFGF, List od Marka Bartelika do Grzegorza Kowalskiego, Nowy Jork, 27.06.1995, k. 1. 
543 Arlene Croce, Writing in the Dark, Dancing in „The New Yorker”, Gainesville 2006, s. 709. 
544 AFGF, List od Marka Bartelika do Grzegorza Kowalskiego, Nowy Jork, 27.06.1995, k. 1. 
545 Andrzej Osęka, AIDS, sztuka i postęp, „Gazeta Wyborcza”, 27–28.05.1995. 
546 Zob. Jakub Dąbrowski, dz. cyt., s. 182. 
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archiwalnych nie zachowała się odpowiedź Kowalskiego, to założenia 

współkuratorowanej przez niego wystawy, w tym silny nacisk na udział osobistego 

doświadczenia w pracy artystycznej, znacznie różniły się od scharakteryzowanego 

powyżej podejścia. Zbliżały się raczej do ujęcia rozwijanego przez adwersarzy Croce, 

dostrzegających polityczny wymiar praktyki artystycznej i jej społeczny potencjał. Warto 

zauważyć, że w archiwum Kowalni znajduje się kserokopia tekstu Osęki547. Zarówno 

dyskusja o spektaklu, jak i zachowanie prasowego wycinka, mogą świadczyć o 

zainteresowaniu Kowalskiego problematyką HIV i AIDS w kontekście amerykańskim, a 

także sztuką w sposób zaangażowany komentującą rzeczywistość społeczną. Dyskusje te 

wpisują się również w rozwijaną na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce debatę 

nad sposobami ramowania działań artystycznych o politycznym i społecznym wymiarze, 

w tym nad znaczeniami pojęcia postmodernizmu548. 

Wystawę Ja i AIDS ostatecznie otwarto 9 stycznia 1996 roku. W liście do 

Magdaleny Ujmy, napisanym nazajutrz po wernisażu, Kowalski relacjonował: 

Wystawę Ja i AIDS otworzyliśmy właśnie wczoraj, we wtorek 9-ego. […] 
Było bardzo fajnie i alternatywnie (w stosunku do dętych oficjalnych 
wernisaży). Jeśli jest Pani zainteresowana to informuję, że powtórzymy 
wernisaż jako prasowy, gdzieś około 19 stycznia lub 23 stycznia, gdy 
przybędzie prac (dwie są stale w robocie) i wystawa będzie kompletna549.  

Poprzednie wiadomości i ta przywołana powyżej dowodzą, że do kwestii 

organizacyjnych podchodzono z pewną dozą dezynwoltury. Kowalski, wspominając o 

niekompletności wystawy, odnosił się do realizacji Ryszarda Lecha i Jędrzeja 

Niestroja550. Podczas wernisażu zaprezentowano więc jedenaście dzieł, autorstwa 

studentów i studentek Wydziału Rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz 

dyplomantów i dyplomantek Kowalni551: Pawła Althamera, Edyty Daczki, Katarzyny 

Górnej, Andrzeja Karasia, Grzegorza Kowalskiego, Katarzyny Kozyry, Krzysztofa 

Malca, Małgorzaty Minchberg, Jacka Markiewicza, Moniki Osieckiej-Leczew i Artura 

Żmijewskiego. Odtworzenie układu warszawskiej wystawy nie jest możliwe ze względu 

 
547 AMSN, AK, 2566, Andrzej Osęka „AIDS, sztuka i postęp“, k. 1. 
548 Zob. Wojciech Włodarczyk, Rok 1989 – wokół pojęcia modernizmu, „Artium Quaestiones” 2019, 30, s. 
415–428; Hal Foster, O idei..., dz. cyt., s. 124–133. 
549 AFGF, List od Grzegorza Kowalskiego do Magdaleny Ujmy, 10.01.1996, k. 1. 
550 Iwona Lewandowska, Ja? AIDS?, „Gazeta Wyborcza”, 13.02.1996. 
551 Artyści i artystki biorący udział w wystawie, realizujący prace dyplomowe w pracowni Grzegorza 
Kowalskiego: Paweł Althamer (rok akademicki: 1992/93), Katarzyna Kozyra (1992/93), Jędrzej Niestrój 
(1993/94), Katarzyna Górna (1993/94), Edyta Daczka (1994/95), Artur Żmijewski (1994/95). 
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na brak dostępu do materiałów archiwalnych. Najprawdopodobniej jedyną formą jej 

dokumentacji były zdjęcia wykonane przez fotografa „Rzeczpospolitej”, jednak nie 

zachowały się one w archiwum tego pisma552. Realizacjom artystów i artystek przyjrzę 

się w dalszej części rozprawy, rekonstruując dobrze udokumentowaną, bydgoską odsłonę 

wystawy. Wybrane prace – Katarzyny Kozyry, Katarzyny Górnej, Andrzeja Karasia, 

Jacka Markiewicza i Małgorzaty Minchberg – poddam szerszej analizie i interpretacji. 

Ekspozycja Ja i AIDS, która w założeniu miała trwać przez miesiąc, została zamknięta 

po kilku dniach w wyniku decyzji dyrektora kina, Jarosława Karaszewskiego. Przytoczona na 

początku wymiana wiadomości pomiędzy Kowalskim i Ujmą obrazuje nagłość i 

niespodziewaność tego postanowienia. Uzasadniono je potrzebą kierowania się „dobrem 

instytucji”, podkreślając, że zaprezentowane na wystawie prace mogą gorszyć szkolną 

młodzież biorącą udział w przedpołudniowych projekcjach filmowych553. Jak dowiadujemy 

się z prasowej notki autorstwa Andrzeja Przywary, „przykrywanie prac do południa i 

odsłanianie ich na seanse wieczorne, byłoby, według dyrektora, absurdalne. Na to nie zgadzają 

się też młodzi artyści”554. Warto przywołać tu wypowiedź dyrektora programowego kina 

Stolica, Witolda Górki, wygłoszoną przez niego podczas pokazu Na pięknej łące puszczam w 

kosmos seryjne białe stolce, na którym zaprezentowano prace operujące abiektalnością: 

„Wasza instalacja nie powinna zagrażać zdrowiu i życiu publiczności – uczucia estetyczne i 

dobry smak możecie obrażać”555. Owo „zagrażanie zdrowiu i życiu” wydaje się w kontekście 

omawianej ekspozycji bardzo wymownym sformułowaniem.  

Niezgoda władz kina na kontynuowanie wystawy zapisała się w dyskursie 

polskiej historii sztuki: pokaz ten omawia się najczęściej w odniesieniu do zjawiska 

cenzury artystycznej. Przywołuje się przy tym dwa różne, choć się niewykluczające, 

sposoby uzasadnienia decyzji o jego zamknięciu: jedno nakierowane na społeczne 

postawy wobec HIV i AIDS, a drugie skoncentrowane wokół kategorii cielesności. Artur 

Żmijewski tłumaczył to postanowienie społeczną niechęcią do konfrontacji z 

problematyką HIV i AIDS556. Podobną – choć wcześniej sformułowaną – perspektywę 

przyjmowała Izabela Kowalczyk, która w książce Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna 

 
552 Zgodnie z informacją udzielona przez pracowników Fundacji Galerii Foksal w dniu 09.11.2017. 
553 Andrzej Przywara, Wystawa „Ja i AIDS” opuszcza „Stolicę”, „Rzeczpospolita”, 11–14.01.1996. 
554 Tamże. 
555 Katarzyna Bielas, dz. cyt. 
556 Artur Żmijewski, Strażnicy tabu?, rozm. przepr. przez Grzegorza Jankowicza i Piotra Kosiewskiego, „Tygodnik 
Powszechny” 2010, nr 7, (4–5), https://www.tygodnikpowszechny.pl/straznicy-tabu-144412 (16.06.2022). 
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lat 90. wskazywała, że zamknięcie wystawy wynikało ze społecznej niechęci do 

poruszania drażliwych problemów. Rozpatrywała to zjawisko jako wyraz nierównych 

stosunków społecznych, a ściślej rzecz ujmując, jako akt kontroli i cenzury pewnych 

treści przez uprzywilejowane grupy społeczne557. Drugie uzasadnienie zaproponował 

Grzegorz Kowalski, który zaznaczał, że dyrektor kina znał założenia kuratorskie 

wystawy, a jego decyzja była podyktowana sprzeciwem personelu technicznego 

wyrażanym wobec werystycznego przedstawienia ciała w Akcie autorstwa Krzysztofa 

Malca558. „Kasjerki, bileterki i sprzątaczki zespołowo okryły posąg jakąś płachtą i 

zażądały jego usunięcia. Występowały, jak stwierdziły, w imię moralności publicznej”, 

relacjonował559. Tym tropem podążał też Jakub Dąbrowski w swym monograficznym 

opracowaniu dziejów cenzury w sztuce polskiej, stwierdzając, że „wiele prac [na 

wystawie – przyp. aut.] w bezpośredni sposób eksplorowało nagość i cielesność”560. 

Połączenie obu powyższych linii argumentacji ujawnia opisany przeze mnie wcześniej, 

społeczny konstrukt, w którym z HIV i AIDS splata się perspektywa moralna, w tym 

przypadku operująca kategorią obsceniczności.  

Niezależnie od szczegółowych przesłanek, można powiedzieć, że wystawiający, 

pozbawieni środków do realizacji swoich zamierzeń, wykorzystywali wszelkie sposobności, 

by osiągnąć obrane cele. Wkraczając do instytucji, „kreślili niejasne […] trajektorie, 

nieprzystające do zbudowanej, napisanej i sztucznej przestrzeni”561. Prezentowane przez 

nich, nieprzystawalne do jej specyfiki prace były w gruncie rzeczy „nieoczekiwanymi 

zdaniami pojawiającymi się w miejscu uporządkowanym przez techniki organizujące 

systemy”562. Istniejąca pomiędzy nimi a dyrekcją kina relacja, która polegała na 

tymczasowym użyczaniu przestrzeni wystawienniczej, opierała się na pewnej nierówności 

posiadania – miejsca, pozycji, kapitału. Pojawienie się nieprzewidzianych lub niestosownych 

prac-wypowiedzi oraz nieproporcjonalny stosunek sił przyczyniły się do decyzji o 

zamknięciu wystawy. Przeniesiono ją do innych miejsc, w których być może by się nie 

pojawiła, gdyby nie fakt jej ocenzurowania. „Nasze leprozorium okazało się być za blisko 

miasta, więc usunięto nas na peryferia”, stwierdzał Żmijewski, odnosząc się z perspektywy 

 
557 Izabela Kowalczyk, dz. cyt., s. 89. 
558 Jakub Dąbrowski, dz. cyt., s. 189–190. 
559 Grzegorz Kowalski, Odniesienia do klasyki, w: Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
1944–2004, red. tenże, Maryla Sitkowska, Jolanta Gola i in., Warszawa 2004, s. 93.  
560 Jakub Dąbrowski, dz. cyt., s. 189. 
561 De Certeau, dz. cyt., s. 35. 
562 Tamże.  
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czasu do powodów nieplanowanego zamknięcia wystawy Ja i AIDS563. Choć użyte przez 

niego wyrażenie „usunięto nas” może kojarzyć się z nakazem przeniesienia wystawy do 

innych, odgórnie wybranych instytucji, to odnosi się tutaj do samego aktu cenzury. Kolejne 

odsłony ekspozycji zorganizowano bowiem w galeriach z Kowalnią zaznajomionych: w 

płockiej Galerii a.r.t (10.02–04.03.1996), galerii Stowarzyszenia Artystycznego Wieża 

Ciśnień w Bydgoszczy (08–19.05.1996) i Galerii Wyspa w Gdańsku (25.05–06.1996). 

Zastosowana przez Żmijewskiego metafora „leprozorium” w interesujący sposób 

splata się z charakterem budynków, w których otwarto trzy kolejne odsłony wystawy Ja 

i AIDS. Nadwiślańską kamienicę, umiejscowioną tuż przy brzegu rzeki, bydgoską wieżę 

ciśnień, która stanowiła element sieci wodociągów i gdańską Łaźnię Miejską łączą 

kategorie: higieny oraz zanieczyszczenia i zmywającej je wody. Szczególnie wymowna 

staje się tu stojąca za dawną Łaźnią Miejską w Gdańsku historia. W latach 

osiemdziesiątych, w związku z planowaną – i ostatecznie niezrealizowaną – budową 

elektrowni atomowej nad jeziorem Żarnowiec, podjęto kroki w celu zaadaptowania 

obiektu na „punkt dezaktywacji skażeń radioaktywnych”564. Jakub Szczepański 

wyjaśniał: „W wypadku poważnej awarii elektrowni obrona cywilna miała odkażać w 

Łaźni ofiary katastrofy”565. Wątki te wydają się znamienne w kontekście 

problematyzowanej przez wystawę choroby. Odzwierciedlają bowiem sposoby jej 

mitologizowania: jako zarazy, plagi czy fizycznego i moralnego skażenia. Zofia 

Kuratowska566, a za nią Monika Sznajderman567, zagadnienia te dostrzegały już w samej 

etymologii słowa «wirus». Łaciński rzeczownik virus oznacza trującą substancję, sok 

roślinny i cuchnący płyn568. Jak dodawała Sznajderman, „W wirusie można zatem 

widzieć samą kwintesencję nieczystości, kwintesencję czegoś zarażającego, kalającego, 

brudzącego”569. Choć wybór miejsc ekspozycji podyktowany był możliwościami 

pojawiającymi się w polu sztuki i nie towarzyszyły mu tego rodzaju konceptualizacje, to 

wyłaniające się z tej przypadkowości znaczenia wydają się – w kontekście HIV i AIDS 

– bardzo sugestywne. 

 
563 Artur Żmijewski, Strażnicy..., dz. cyt. 
564 Jakub Szczepański, Dolne Miasto i jego Łaźnia, w: Łaźnia. Architektura, sztuka i historia, red. Paweł 
Leszkowicz, Gdańsk 2008, s. 73. 
565 Tamże. 
566 Zofia Kuratowska, AIDS. Nowa choroba, Warszawa 1987, s. 48. 
567 Monika Sznajderman, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Warszawa 1994, s. 118. 
568 www.etymonline.com/word/virus#etymonline_v_7825 (16.06.2022). 
569 Monika Sznajderman, dz. cyt., s. 118. 
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2. Niezamierzona strategia 

W lutym 1996 roku, około miesiąca po warszawskim wernisażu, wystawę Ja i AIDS 

otwarto we wspomnianej Galerii a.r.t. w Płocku. Mieściła się ona w starej kamienicy, tuż 

przy brzegu Wisły (Il. 36). W 1992 roku założył ją Jacek Markiewicz. Miejsce to miało 

początkowo służyć za siedzibę jego firmy: hurtowni opakowań, jednak, jak stwierdzał 

pomysłodawca: „szkoda mi było przeznaczyć piękne wnętrza z pretensjonalnymi 

stiukami na magazyn hurtowni”570. Organizował tam głównie indywidualne i zbiorowe 

pokazy prac osób związanych z Kowalnią: Pawła Althamera (1992, 1993, 1994, 1997), 

Krzysztofa Malca (1992, 1995), Katarzyny Kozyry (1993, 1994), Andrzeja Karasia 

(1994), Katarzyny Górnej (1994, 1995, 1996), Artura Żmijewskiego (1995, 1996), 

Grzegorza Kowalskiego (1997) i własnych (1992, 1994)571. W 1993 roku wynajął 

dodatkową przestrzeń wystawienniczą – w płockiej wieży ciśnień. Ekspozycja Ja i AIDS 

odbyła się jednak w pomieszczeniach kamienicy. Przeniesienie tej wystawy, po jej 

ocenzurowaniu w publicznej instytucji, do prywatnej galerii prowadzonej przez jednego 

z jej uczestników, wydaje się decyzją podyktowaną przez stosunki własności i sytuuje się 

bardziej w polu strategii niż taktyki. Wspierane było bowiem tym, co własne: miejscem 

posiadanym przez jedną z zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób. Mimo to płockiej 

wystawie, której lokalizację Żmijewski określił mianem peryferyjnej, można przypisać 

znacznie mniejszy kapitał symboliczny, niż tej zorganizowanej w Warszawie. 

Wskazywany przez de Certeau „podmiot woli i władzy”572, wyodrębniany w polu 

strategii, w przypadku Płocka funkcjonował na przecięciu tego, co publiczne i tego, co 

prywatne. Choć wernisaż był otwarty dla publiczności, a w prasie pojawiło się kilka 

wzmianek na temat wystawy, to w kolejnych dniach otwierano ją po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu wizyty573. Nie odwiedzały jej więc osoby postronne, 

przypadkowi, oczekujący na seans widzowie. Definiując pojęcia strategii i taktyk, de 

Certeau wykorzystywał kategorię o ekonomicznej i militarnej proweniencji: „rachunek 

stosunków sił”574. Odnosił ją do relacji pomiędzy zajmowanym miejscem a 

zewnętrznością. W związku ze swego rodzaju ekskluzywnością płockiej odsłony, a także 

prywatnym charakterem galerii, można tu mówić o bilansie operującym znacznie 

 
570 Galeria a.r.t…, dz. cyt., s. 3. 
571 Tamże, s. 188–191. 
572 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 36. 
573 AFGF, Informacja o wystawie Ja i AIDS w Galerii a.r.t. w Płocku, k. 1. 
574 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 36 
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niższymi wartościami, niż w przypadku ekspozycji zorganizowanej w kinie Stolica. 

Metafory te odzwierciedlają sposoby działania podmiotów o słabszej pozycji w polu 

władzy instytucjonalnej i dalej, obierane przez nie metody „lawirowania” pomiędzy tym, 

co narzucone. Co w tym kontekście interesujące, już na etapie organizacji wystawy w 

Płocku zaplanowano kolejne jej odsłony w innych miastach575. 

Wśród uczestniczek i uczestników ekspozycji znalazły się te same osoby, które 

wzięły udział w pokazie w kinie Stolica576. Mimo kontaktu z dysponującym archiwum 

galerii artystą nie uzyskałam dostępu do materiałów innych, niż powstałe w związku z 

wystawą teksty recenzenckie w codziennej prasie. Umożliwiają one bardzo podstawową 

rekonstrukcję układu ekspozycji: wchodzący do galerii widzowie napotykali na instalację 

Pawła Althamera, ulokowaną w mniejszym pomieszczeniu, natomiast w kolejnej, 

znacznie większej sali, rozmieszczono pozostałe obiekty. Znamienny jest fakt, że w 

przeciwieństwie do odsłony warszawskiej, wystawa nie wywołała kontrowersji, lecz 

spotkała się z raczej przychylnym odbiorem krytyki. Zarówno Agnieszka Kaniewska w 

recenzji opublikowanej w „Tygodniku Płockim”577, jak i Iwona Lewandowska w artykule 

z „Gazety Wyborczej”578 skupiały się w głównej mierze na kwestiach formalnych, 

zaznaczając zróżnicowanie prezentowanych dzieł. Jak stwierdzała Kaniewska: „Ma się 

wrażenie nawet, że awangarda formy i antyklasycyzm było jednym z założeń”579. Obie 

autorki odnosiły się też do opisanej w tekście kuratorskim koncepcji wystawy, 

koncentrując się zwłaszcza na kategorii strachu. Kaniewska wyrażała przy tym 

wątpliwość wobec postulowanego przez Żmijewskiego terapeutycznego wymiaru 

ekspozycji. „»Ja i AIDS« potęguje strach i bezradność, jeżeli może być terapią, to chyba 

tylko dla samych twórców”, pisała580. Mimo że warstwę znaczeniową uznała za 

„standardową i konwencjonalną”, to w podsumowaniu swoich rozważań zaznaczyła, że 

„wystawę warto zobaczyć i przeżyć”581. Zwłaszcza ostatnie słowo wydaje się tu 

znaczące, nie tylko w związku z jego konotacjami z chorobą: autorka odwoływała się, 

jak sądzę, do afektywnego wymiaru opisywanego przez siebie pokazu.  

 
575 Iwona Lewandowska, dz. cyt. 
576 Tamże. Ryszard Lech i Jędrzej Niestrój nie ukończyli swych prac. 
577 Agnieszka Kaniewska, Adam i Ewa z XX wieku, „Tygodnik Płocki”, 27.02.1996. 
578 Iwona Lewandowska, dz. cyt. 
579 Agnieszka Kaniewska, dz. cyt. 
580 Tamże. 
581 Tamże. 
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Wystawa trwała do początku marca. W pierwszej połowie maja otwarto ją w 

bydgoskiej wieży ciśnień. Obecnie mieści się w niej Muzeum Wodociągów. Ta 

specyficznie ukształtowana ze względu na pełnioną do 1990 roku użytkową funkcję 

przestrzeń wystawiennicza wynajmowana była przez Stowarzyszenie Artystyczne Wieża 

Ciśnień, działające od 1993 roku, współprowadzone przez osoby związane z 

kuratorstwem, historią sztuki i twórczością artystyczną: Wacława Kuczmę, Małgorzatę 

Winter, Dorotę Kuczmę, Elżbietę Kantorek i Dorotę Podlaską. Szczegółowego opisu tej 

odsłony ekspozycji dokonam w dalszej części pracy. Pod koniec marca 1996 roku 

przeniesiono ją do dawnej Łaźni Miejskiej w Gdańsku, która w latach 1992–1998 

funkcjonowała jako przestrzeń wystawiennicza i warsztatowa. Przez pierwsze dwa lata 

działalności mieściły się tam pracownie artystyczne, tzw. „Otwarte Atelier”, będące 

wspólnym przedsięwzięciem Galerii Wyspa, grupy TOTART oraz Galerii C14
582. Po 

konflikcie ze związanym z Galerią C14 Markiem Rogulskim, pozostali w Łaźni: Grzegorz 

Klaman, Piotr Wyrzykowski, Jarosław Bartołowicz i Jacek Niegoda, powołali w 1994 

roku Fundację Wyspa Progress583. Kluczowa w kontekście Gdańska wydaje się specyfika 

tamtejszego środowiska artystycznego i postawa Grzegorza Klamana: spajało je dążenie 

do twórczej i kuratorskiej niezależności584. Klaman opisywał działalność w ramach 

dawnej Łaźni jako „opozycję do white cube’ów, skorelowanych ze scentralizowanymi 

instytucjami sztuki a następnie z rynkiem”585. Opowiadał się za twórczością pozostającą 

„w ciągłej relacji do rzeczywistości586”, a zatem – zaangażowaną. Początkowa aktywność 

wystawiennicza Fundacji Wyspa Progress oscylowała wokół takich zagadnień, jak 

multimedialność, przestrzeń publiczna i postindustrialność, a jak zaznaczał Klaman, „Już 

wówczas interesowało nas sieciowanie się, robienie wystaw dotyczących niezależnych 

miejsc sztuki, wzajemne zapraszanie się”587. W kontekście nawiązywania 

niesformalizowanych relacji w polu sztuki wymienił między innymi organizację wystawy 

Ja i AIDS588. Artysta nie udostępnił jednak jej dokumentacji. 

 
582 Projekt Otwarte Atelier, ulotka, Gdańsk, 10.05.1992, www.wyspaart.pl/pl/kategoria/laznia-1992-1998 
(13.06.2022) 
583 Grzegorz Klaman, Od Galerii Rotacyjnej do Instytutu Sztuki Wyspa. Ryzyko aktywnego uczestnictwa, rozm. 
przepr. przez Romę Piotrowską, „Artpunkt. Opolski Kwartał Sztuki” 2013, 16, s. 3–5. 
584 Maksymilian Wroniszewski, Galeria Wyspa (1990–2002), „Sztuka i Dokumentacja” 2018, 19, s. 213–216. 
585 Grzegorz Klaman, dz. cyt., s. 5.  
586 Tamże. 
587 Tamże. 
588 Tamże. 
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Lista osób uczestniczących w bydgoskiej i gdańskiej odsłonie wystawy, w 

stosunku do wcześniejszych, nie uległa zmianie589. Obu ekspozycjom nie towarzyszyły 

też negatywne reakcje590. Co więcej, w Bydgoszczy wzbudziła ona zaciekawienie wśród 

społeczności medycznej, a krótką informację na jej temat zamieszczono w miesięczniku 

„Primum Non Nocere”, wydawanym przez Bydgosko-Pilską Izbę Lekarską591. Podobnie 

jak w przypadku Galerii a.r.t. prowadzonej przez artystę, wystawiennicze przestrzenie w 

Bydgoszczy i Gdańsku, kierowane przez stowarzyszenie i fundację, funkcjonowały poza 

obiegiem instytucji publicznych. Grzegorz Klaman, opisując sposób pracy w dawnej 

Łaźni, stwierdzał: „Ten, kto miał czas i był w stanie przyjść, ten pilnował wystawy. 

Czasami trzeba było specjalnie umówić się na oglądanie”592. I tutaj więc ekspozycja była 

dostępna jedynie dla zainteresowanych nią osób.  

Tymczasowe zajęcie przestrzeni wystawienniczej należącej do instytucji – kina 

Stolica – rozpatrywać można w perspektywie taktycznego działania, wynikającego z 

braku miejsca własnego. Nieplanowane zamknięcie ekspozycji skłoniło jej uczestników 

do poszukiwania innych rozwiązań. Decyzją quasi-strategiczną – biorąc pod uwagę 

stosunki własności – okazało się przeniesienie pokazu do miejsca na poły własnego: 

galerii należącej do jednej z zaangażowanych w jego powstanie osób. Co jednak ważne, 

funkcjonowało ono poza instytucjonalną siecią. Kolejne odsłony zorganizowano 

natomiast w miejscach należących do innych podmiotów, choć również cechujących się 

sporą niezależnością wobec oficjalnych ośrodków. Dawały one pewną dowolność 

postępowania, jednak wciąż: nie było to miejsce własne. Działania podejmowane przez 

organizatorów wystawy oscylowały więc pomiędzy strategicznością a taktycznością, 

pomiędzy świadomym zamysłem a wykorzystywaniem nadarzających się okazji. 

Przybierały raczej formę „niezamierzonej strategii”: opierały się na pewnej 

przypadkowości, jak i stanowiły realizację powziętego wcześniej planu. 

 

 

 
589 AFGF, Informacja o wystawie Ja i AIDS w wieży ciśnień w Bydgoszczy, k. 1; Informacja o wystawie Ja i 
AIDS w dawnej łaźni miejskiej w Gdańsku, k. 1. 
590 Zob. K.K., Fallus, trumny i AIDS, „Dziennik Bałtycki”, 27.05.1996. 
591 Małgorzata Maniszewska, Gdzie można, gdzie warto, „Primum Non Nocere” 1996, 5(63), s. 18. 
592 Grzegorz Klaman, dz. cyt., s. 6. 



147 
 

3. Odsłona bydgoska i jej narracja 

Wieża ciśnień w Bydgoszczy, w której w maju 1996 roku otwarto ekspozycję Ja i AIDS, 

już rok wcześniej posłużyła Kowalni za przestrzeń wystawienniczą. W kwietniu 1995 

roku, na zaproszenie związanego z tym miejscem artystycznego stowarzyszenia, 

zorganizowano tam przywołany powyżej pokaz Dwoistość przedmiotów, czyli klucz do 

Wieży Ciśnień. Zaprezentowane prace odpowiadały na postawiony przez Kowalskiego 

problem: podwójności przedmiotu, jego istoty oraz wyzwalanej w nim – poprzez relację 

z podmiotem – aktywności593. Zagadnienia te były również związane z kategoriami czasu 

i przestrzeni, a zainteresowanie tą ostatnią miało charakter nie tylko teoretyczny. Wśród 

materiałów archiwalnych zachowały się opatrzone notatkami szkice i fotografie budynku, 

w którym odbył się pokaz (Il. 37–39). Architektoniczny układ budowli był już zatem, 

przed zorganizowaniem ekspozycji Ja i AIDS, dobrze rozpoznany. 

Z analizy planu Dwoistości przedmiotów wynika, że wyznaczenie „przestrzeni 

widza” było aspektem bardzo istotnym dla Kowalskiego oraz osób związanych z jego 

pracownią – została ona wyrysowana wokół wszystkich prezentowanych obiektów. Jego 

podejście do przestrzeni wystawienniczej przybliża też treść skierowanego do Jacka 

Markiewicza listu, dotyczącego prezentacji pracy Lekcja kaligrafii z 1997 roku w 

płockiej wieży ciśnień: 

[…] gdy zastanawiałem się, co chciałbym pokazać w wieży ciśnień, 
pierwszą myślą było wykorzystać sytuację: wspinanie się po schodach, 
zwiedzanie kolejnych pięter. Im wyżej się wejdzie, tym szerzej się 
widzi, a jeśli patrzy się nie przez okno, lecz po ścianach, to powinien 
znaleźć się tam jakiś ekwiwalent poszerzającego się horyzontu; cztery 
piętra są kolejnymi etapami poznania (jeśli pięcie się w górę ma mieć 
sens pozytywny). 

I dalej: 

Twarze będą się przesuwały z dołu do góry ekranu. Na każdym piętrze 
wieży ciśnień ustawimy po dwa monitory, jeden nad drugim. W ten 
sposób powstanie pionowa struna na wskroś pięter, zbudowana z 
przesuwających się do góry twarzy […]. Na każdym piętrze – kolejne 
„zdanie” […]594. 

 
593 AMSN, AK, 2450, Grzegorz Kowalski, tekst do katalogu wystawy „Dwoistość przedmiotów, czyli klucz do 
wieży ciśnień”, k. 1. 
594 Galeria a.r.t…, dz. cyt., s. 59. 
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Przestrzeń stanowi jeden z istotniejszych elementów narracji wystawy. Jak pisał de 

Certeau, „Można powiedzieć, że struktury narracyjne mają status składni 

przestrzennych”595. Pojęcie przestrzeni definiował on jako „krzyżowanie się ciał w 

ruchu”596, podkreślając przy tym jego związki z działaniem i odróżniając je od kategorii 

miejsca, którą rozumiał jako „tymczasową konfigurację położeń”597, cechującą się 

stabilnością. Narrację wystawy można zatem opisać jako „praktykowanie miejsca”598. W 

takim ujęciu, układ architektoniczny pomieszczeń stanowi element zastany, jest swego 

rodzaju ramą dla ekspozycji. Rozplanowanie wystawy można rozumieć jako formę 

czynienia z niego użytku. Takie decyzje kuratorskie, jak rozmieszczenie prac, sposób 

montażu czy przemyślenie kierunków przemieszczania się, umożliwiają zawiązanie 

relacji ze strukturą architektoniczną budynku.  

Warto zaznaczyć, że pierwotnym przeznaczeniem bydgoskiej wieży ciśnień nie 

była organizacja wystaw sztuki. Sposób jej ukształtowania wynika z jej wcześniejszych 

techniczno-użytkowych funkcji. Podobnie jak w przypadku Dwoistości przedmiotów, 

wystawa Ja i AIDS objęła dwie kondygnacje wieży: przyziemie oraz pierwsze piętro (Il. 

40–46). Wyeksponowanie prac na dwóch poziomach wpływało na warstwę znaczeniową 

wystawy: osłabiało relacje pomiędzy realizacjami umieszczonymi na różnych piętrach, 

ale także wzmacniało związki między pracami w obrębie poszczególnych kondygnacji. 

Powiązania intensyfikował również układ wieży na planie koła: powodował, że obiekty 

zwrócone były koncentrycznie, ku osi budynku i jednocześnie ku sobie nawzajem. W 

warstwie skojarzeń, okrągłe sale wieży ciśnień łączyły się z wnętrzami rotundy kina 

Stolica, w której znajdował się wspominany już kasowy hol.  

Wnętrze wieży ciśnień było bardzo dookreślone, a pewne jej elementy 

architektoniczne miały istotne znaczenie dla aranżacji i odbioru wystawy. 

Nieotynkowana cegła nie stanowiła neutralnego tła dla obiektów, nie była 

niezauważalnym, dalszym planem. Przeciwnie, przez swą niejednolitość stawała się 

cechą charakterystyczną. Z zachowanych materiałów z lat dziewięćdziesiątych wynika, 

że ściany na pierwszym piętrze, w odróżnieniu od przyziemia, były pomalowane na biało 

– jednak nawet taki zabieg nie pozbawił ich niejednorodnego charakteru. Wizualnie 

pogłębiał on podział obu poziomów wieży, a tym samym: ekspozycji. Elementem 

 
595 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 115. 
596 Tamże, s. 117. 
597 Tamże. 
598 Tamże. 
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organizującym były też ostrołukowe okna, przepruwające partię przyziemia i górną 

kondygnację. Otwory okienne na piętrze, umieszczone w równych odstępach i w 

niewielkiej odległości od poziomu posadzki, rytmicznie dzieliły wnętrze, a ich 

usytuowanie w dużym stopniu warunkowało prezentację prac na ścianach.  

Oparta na rzucie koła konstrukcja budynku oddziaływała na sposoby poruszania 

się odbiorców i odbiorczyń we wnętrzu: ruch ten można przyrównać do krążenia po 

okręgu. Wpływ wywierały także umiejscowione na środkowej osi wieży elementy 

konstrukcyjne – ustawiona na wysokim cokole kolumna w przyziemiu i schody na 

pierwszym piętrze – które uniemożliwiały swobodne przejście przez środek. Podobnie, 

choć w mniejszym stopniu, drogi zwiedzania kształtowały rury usytuowane we 

wschodniej części, prowadzące do zbiornika na wodę u szczytu wieży. Na pierwszym 

piętrze znacznie się one rozwidlały. Charakterystycznym elementem tej kondygnacji było 

sklepienie w kształcie odwróconej czaszy: powyżej znajdował się kulisty zbiornik na 

wodę. Prowadziły do niego spiralne schody, które wzmacniały wrażenie cyrkularności. 

Układ budynku dawał też wiele możliwości oglądu. W związku ze znacznym obniżeniem 

parteru względem terenu i wyniesieniem części wejściowej ponad jego poziom, 

wkraczające na wystawę osoby mogły objąć wzrokiem część przyziemia, a dopiero 

później zbliżyć się do poszczególnych dzieł i dostrzec ich szczegóły. Z poziomu 

otwartych schodów biegnących wzdłuż ściany, umiejscowionych w części zachodniej, 

roztaczał się widok na parter, pozwalający spojrzeć na rozmieszczone tam obiekty z góry.  

Pierwszą pracą, z którą stykali się odbiorcy i odbiorczynie schodzący do 

przyziemia, była instalacja Jacka Markiewicza, w której odbył się również jego 

performans (Il. 47–49). Składała się z metalowego stelażu, na którym rozpięto welurową 

tkaninę. Obiekt ten, konstrukcyjnie przypominający parawan lub namiot, znajdował się 

tuż przy schodach. Markiewicz podczas wernisażu przebywał w nim nago, a jego 

działanie polegało na bezpośrednim, cielesnym kontakcie z odbiorcą. Z perspektywy 

narracji wystawy zarówno instalacja, jak i performans, pełniły dwojaką funkcję. 

Stanowiły jednocześnie zaproszenie, otwarcie, jak i były rodzajem zamknięcia, w 

związku z wygrodzeniem przestrzeni i ograniczeniem kontaktu do spotkania „twarzą w 

twarz”. Wynikające z układu pracy przeciwstawne znaczenia: początek i koniec, otwarcie 

i zamknięcie, przestronność i stłoczenie, w swoim charakterze podobne są do tych 

wykorzystanych w tekście kuratorskim, na przykład dotyczących zdrowia i choroby, 

dystansu i bliskości.  
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Konkurencyjną dla tego sposobu odczytania może być propozycja zakładająca, że 

pracą otwierającą pokaz był Akt Krzysztofa Malca. Rzeźbę umieszczono bowiem na osi 

wejścia, naprzeciwko drzwi (Il. 50–51). Dostępny materiał wizualny sugeruje, że to 

właśnie przy tej realizacji rozpoczął się wernisaż. To także jedyne dzieło, które 

wymieniono w tekście kuratorskim. Wyodrębniono je również wizualnie, poprzez 

ustawienie na postumencie oraz doświetlenie strony frontalnej. Światło zintensyfikowało 

kontrasty, a także uwypukliło cechy materiału – biel i gładką powierzchnię gipsu, które 

na zachowanych fotografiach wyraźnie odcinały się od ciemnego tła: ceglanej i 

niejednolitej w swej strukturze ściany. W takim wyodrębnieniu rzeźby można 

dopatrywać się również odniesienia do sytuacji ocenzurowania wystawy. Wśród cech 

formalnych tej pracy istotne są nie tylko jej szczególne związki z Dawidem Michała 

Anioła, ale także mimetyczne oddanie strefy genitaliów. Stawała się ona nie tylko 

centrum kompozycyjnym, ale też semantycznym. Paweł Leszkowicz i Tomasz Kitliński 

zauważają, że prezentacja tak „erotycznie dookreślonej do kresu” rzeźby wiążącej się z 

homoseksualnością, podczas pokazu związanego z problematyką AIDS, scalała obie te 

kwestie w sposób stereotypowy599. Biorąc pod uwagę przywołany już kontekst 

polityczno-społeczny w Polsce lat dziewięćdziesiątych można dodać, że przyjęta forma 

wyeksponowania tej pracy odzwierciedlała dominujące wówczas przekonania. Zgadzając 

się z wyrażonym przez autorów poglądem, chciałabym przywołać inne możliwe 

znaczenia wynikające z prezentacji Aktu na tej konkretnej wystawie. Działanie to można 

postrzegać również jako próbę przechwycenia i przeformułowania stereotypu, osłabienia 

ściśle negatywnych konotacji poprzez ich zaakcentowanie i przesunięcie znaczeń w 

stronę samoidentyfikacji. W kontekście HIV i AIDS taki potencjał tkwi w 

przedstawieniach witalnego ciała, nieprzystających do obrazów choroby, które 

dominowały w dyskursie publicznym600.  

W stworzonym przez siebie Akcie Malec eksplorował cielesność w sposób, który 

ją estetyzował. Modelując powierzchnię rzeźby, skupiał się na oddzielającej wnętrze ciała 

zewnętrznej powłoce. Nieprzepuszczalna powierzchnia nie ujawniała tego, co w środku. 

Stabilność, niewzruszoność i ponadczasowość tej figury uwypuklały płynność i 

organiczność cechującą umiejscowioną nieopodal instalację Małgorzaty Minchberg (Il. 

52–53). Szklany zbiornik, w którym w obiegu zamkniętym krążyła czerwona ciecz 

 
599 Paweł Leszkowicz, Tomek Kitliński, dz. cyt., s. 173. 
600 Zob. Douglas Crimp, Portraits of people with AIDS, w: Cultural Studies, eds. Lawrence Grossberg, Cary 
Nelson, Paula A. Treichler, New York-London 1992, s. 117–131. 
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pobierana przez pompę, umieszczono na prostopadłościennym, białym postumencie. 

Wyrzucany pod ciśnieniem płyn uderzał w pokrywę, a następnie spływał po ściankach 

bocznych. Tempo działania pompy odtwarzało rytm uderzeń serca. Choć było ono 

miarowe, to wytryskujący płyn mógł powodować u odbiorców i odbiorczyń reakcję 

zdumienia. Zastosowane w pracy rozwiązania formalne znów, jak w przypadku realizacji 

Markiewicza, opierały się na pewnym dualizmie. W prostopadłościennym obiekcie o 

ściśle wytyczonych granicach przelewała się abiektalna ciecz. Tafle przezroczystego 

szkła nie ograniczały jej widoczności, ale stanowiły rodzaj bariery. Dzieło skupiało się 

na organicznej wnętrzności, ale problematyzowało też granice pomiędzy wnętrzem a 

otoczeniem.  

Usytuowana w niedalekiej odległości realizacja Adam i Ewa Pawła Althamera 

angażowała przestrzeń w sposób szczególny (Il. 54). Składała się ze skonstruowanych z 

metalowej siatki, półprzezroczystych figur. Ażurowa struktura obiektów umożliwiała 

przyjrzenie się ich wewnętrznej, szkieletowej konstrukcji, ale pozwalała też dostrzec 

otoczenie: inne prace znajdujące się w przestrzeni wystawienniczej, zwiedzających, jak i 

elementy architektoniczne budynku. Pewnego rodzaju odwrotnością stawały się tu 

lustrzane okulary, w które wyposażona została figura Adama: spoglądający na nie 

odbiorcy mogli się natknąć na własne odbicie (Il. 55). Transparentne sylwetki były też 

negatywem zwartej bryły rzeźbiarskiego Aktu. Różniła je nie tylko struktura użytego 

materiału, ale także barwa i sposób odbijania światła. Przeciwwagę dla metalicznej 

faktury stanowiła również welurowa tkanina zastosowana w pracy Markiewicza oraz 

konotujący krew czerwony płyn, wypełniający instalację Minchberg.  

Przenikanie się kilku przestrzennych porządków można rozumieć jako nakładanie 

się na siebie różnych sekwencji czasu, ich symultaniczne współwystępowanie. W tym 

miejscu istotne wydaje się odwołanie do temporalnych wątków obecnych w samej pracy. 

Instalacja Adam i Ewa nie odzwierciedlała wizualnych schematów przedstawiania 

starotestamentowej opowieści o pierwszych ludziach. Jak podkreślał Andrzej Przywara, 

„Ta dwójka z raju przynależy do świata, w którym żyją już tylko przedmioty 

mechaniczne: »chodzi« zegarek elektroniczny na przegubie Adama i »działa« radio przy 

łóżku polowym, na którym leży Ewa”601. Gdyby podążać tropami judeochrześcijańskimi, 

można by powiedzieć, że w realizacji tej przeplata się wizja początku świata i jego 

 
601 Andrzej Przywara, Ja – widz – AIDS, „Rzeczpospolita”, 12.01.1996. 
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apokaliptycznego końca, kategoria winy i kary, retrospekcja i antycypacja. Tę 

skomplikowaną relację czasu wikła też ujawniające się poprzez figury otoczenie, 

wplatając weń teraźniejszość. Zagęszcza ją również jej architektoniczna oprawa. Dla 

wchodzących do budynku osób praca ta nie była w pełni widoczna, jej całościowy ogląd 

był dostępny dopiero po zejściu na parter. Z perspektywy możliwej do uchwycenia tuż 

przy schodach, na poziomie przyziemia, tło instalacji stanowiły schody prowadzące na 

górną kondygnację oraz ściana umieszczonego tuż pod nimi pomieszczenia przepruta 

drzwiami o ostrołukowej formie. Gdy jednak odbiorcy i odbiorczynie znajdowali się na 

osi biegnącej od wejścia, przez kolumnę, ku rzeźbie Krzysztofa Malca, funkcję tła 

przejmowała rozbudowana, architektoniczno-dekoracyjna struktura, ze ślepymi arkadami 

zamkniętymi łukiem ostrym oraz umieszczoną nad nimi balustradą. Po pierwsze 

zmienność tła, a po drugie pewna jego stylowa nieprzystawalność, anachroniczność 

względem realizacji Althamera, powodowały jeszcze większe spiętrzenie czasowych 

porządków. Relacja pomiędzy instalacją a otoczeniem ujawniała zagrożenie dla 

czasoprzestrzennego ładu, dla regulujących je norm. Ich zakłócenie lub zniesienie mogło, 

jak przekonywała praca, skutkować całkowitą destrukcją rzeczywistości. 

Prace usytuowane w przyziemiu korespondowały ze znajdującą się w jego 

centrum kolumną. Przyjmujące kierunek wertykalny figury z pracy Malca i Althamera 

powtarzały jej układ. Do jej cokołu nawiązywał też postument, na którym ustawiono Akt, 

betonowa donica, z której niejako wyrastała figura Adama oraz polowe łóżko, na którym 

znajdowało się przedstawienie Ewy. Pewne wyjaśnienie tych relacji oferują przywołane 

już słowa Kowalskiego, dotyczące co prawda innej wystawy, zorganizowanej w płockiej 

wieży ciśnień, jednak przybliżające jego podejście do tego typu przestrzeni. 

Sformułowanie o „pionowej strunie na wskroś pięter” ujawnia potrzebę zachowania 

kompozycyjnej ciągłości pomiędzy kondygnacjami602. W przypadku ekspozycji Ja i 

AIDS funkcję takiego łącznika mogła pełnić właśnie wspomniana kolumna, 

pośrednicząca pomiędzy pracami i w pewien sposób je spajająca. Podobną rolę 

odgrywały prowadzące na piętro schody, z poziomu których możliwe było objęcie 

spojrzeniem całości dolnej części ekspozycji, zobaczenie jej w ogólnej, choć z każdym 

stopniem się zmieniającej perspektywie.  

 
602 Galeria a.r.t…, dz. cyt., s. 59. 
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Po wejściu na górną kondygnację odbiorcy napotykali na kolaże Andrzeja Karasia 

(Il. 56–61). Trzy oprawione w ramy z czerwonego pluszu603 plansze zawieszono na osi 

okna. W wyniku takiego symetrycznego umiejscowienia, zintegrowano element 

architektoniczny z prezentowanym dziełem. Podkreślenie partii centralnej wzmocniło 

tryptykowy układ tej pracy. Warto w tym miejscu wspomnieć o efekcie, jaki mógł 

wywołać taki sposób jej wyeksponowania. Umieszczenie prac w ciągu komunikacyjnym 

wymagało od zwiedzających uwzględnienia innych osób – ustępowania i schodzenia im 

z drogi, przesuwania się, zmiany własnej pozycji. By kogoś przepuścić, musimy go 

najpierw zauważyć, ale i zdać sobie sprawę z własnego usytuowania, a zatem przenieść 

uwagę na cielesność, własną i cudzą – oraz na jej granice. Wtórują temu liczne 

przedstawienia ciała w kolażach. Pozycjonowanie siebie wobec innych odwiedzających 

ekspozycję osób, jak i wobec pracy, wiąże się także z kategorią bliskości i dystansu. 

Ponadto, obecność innych osób mogła oddalać odbiorców od samego dzieła i utrudniać 

jego odbiór. Niekomfortowa pozycja, umożliwiająca jedynie fragmentaryczny ogląd, 

łączy się tu z kategorią wstydu, którą, jak sądzę, problematyzowała ta praca, 

wykorzystująca wycinki z pornograficznych pism. Afektywne doświadczenie i pojęcie 

granicy tematyzowała też umieszczona obok, pomiędzy kolejną parą okien, instalacja 

Moniki Osieckiej-Leczew (Il. 62). Składała się z trzech półek w kształcie rynien, z 

których jedną wypełniała nieznana substancja o lepkiej konsystencji. Haptyczne jej 

doświadczenie wywoływało reakcję wstrętu, konkretyzującą podział pomiędzy 

jednostkowym podmiotem a otoczeniem. Kleista maź zagrażała bowiem snutemu przez 

podmiot wyobrażeniu o swojej skończoności: wstręt to rodzaj alarmu, który ostrzega 

przed przenikającym do wnętrza zewnętrzem. W tej interpretacyjnej optyce praca 

Osieckiej-Leczew stawała się zbieżna z realizacjami Minchberg i Markiewicza.  

Większość dzieł na pierwszym piętrze zawieszono przy ścianie, co dawało 

odbiorcom i odbiorczyniom swobodę ruchu. Jednocześnie taki konwencjonalny sposób 

ekspozycji przekształcał relacje i stosunki sił pomiędzy obserwatorami a obiektami. W 

zaprezentowanej w ten sposób realizacji Nosiciele Katarzyny Górnej (Il. 63), 

zwielokrotnione, ciasno ułożone i stłoczone sylwetki, wycięte z wielkoformatowych 

fotografii, zostały przytwierdzone do przezroczystych plansz. Gdyby transparentne płyty 

traktować jako zabezpieczającą barierę, to zdjęcia nagich ciał znajdowałyby się po tej 

odgrodzonej, wyizolowanej stronie pomieszczenia. Jak medyczne preparaty 

 
603 Artur Żmijewski, Und morgen..., dz. cyt., s. 265. 
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eksponowane za szkłem, wystawione były przy tym na właściwie niczym nieograniczony 

ogląd. Co znamienne w tym kontekście, fotografie te, wykonane przez Górną, 

przedstawiały poznane przez nią podczas wizyt na warszawskim Dworcu Centralnym 

osoby żyjące z HIV lub AIDS, w kryzysie uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

Wypreparowanie z tła sylwetowych przedstawień to zabieg zbliżony do rozwiązania 

zastosowanego przez Grzegorza Kowalskiego w fotograficznym tableau, usytuowanym 

nieopodal (Il. 64–65). Składały się na nie cztery plansze podzielone na dwadzieścia cztery 

mniejsze kwadraty. Budziły one skojarzenia ze standaryzacją: układami współrzędnych, 

tabelami, systemem rachuby dni czy też sterylnymi wnętrzami, których ściany pokrywają 

ceramiczne kafle. Po bokach i w centrum pracy artysta umieścił fotografie: przy 

krawędziach wizerunki nagiego mężczyzny, a w partii środkowej bliskie ujęcie 

przedramienia. Przywodziły one na myśl serie zdjęć ukazujących sekwencje ruchu. Na 

bocznej fotografii można zaobserwować roślinne kłącze na wierzchu dłoni, a na 

zobrazowanym w części środkowej przedramieniu spływające strużki krwi. Elementy te 

stanowiły swego rodzaju połączenie z pracą Górnej, skoncentrowaną wokół problematyki 

iniekcji. Jednak zawarty w katalogu Galerii a.r.t. fragment odautorskiego komentarza 

umożliwia głębsze ich zrozumienie: 

Poniedziałek    Ja. 
Wtorek    Ja? Nie! 
Środa    Ja czy Ty? 
Czwartek    Tak. 
Piątek    Ja a aids. 
Sobota    Ja i aids. 
 
W niby-pamiętniku 
Modern Nature Dereka 
Jarmana niesamowite 
zdjęcie jego ogrodu. 
Na kamienistym 
gruncie, w domyśle, 
chłostanym przez 
wiatry, rosną pustynne 
rośliny zasadzone przez 
reżysera – ogrodnika. 
Przy każdej z nich 
cztery otaczające  
patyki, nieżywi strażnicy 
z osobliwymi głowami: 
muszlą, ptasią czaszką, 
szczypcem kraba, 
kością?… 
A w dalekim tle 
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w pustkowiu ogromne 
budynki atomowej 
elektrowni. 
Ogród Śmierci604. 

Kowalski przywoływał tu postać Dereka Jarmana, który po zdiagnozowaniu zakażenia 

HIV przeprowadził się na południowe wybrzeże Anglii, na przylądek Dungeness. 

Doświadczenie choroby przekładał on na prowadzenie ogrodu. Opublikowanym w 1994 

roku fragmentom pamiętnika reżysera towarzyszyły fotografie: do jednej z nich 

odwoływał się w swej wypowiedzi Kowalski (Il. 66–67). Jak pisał Jarman: „Mój ogród 

jest pomnikiem, a każda okrągła rabata to prawdziwy węzeł kochanków – obsadzony 

lawendą, kocanką i santoliną”605. Stąd, jak sądzę, wykorzystanie motywu rośliny, która 

w przywołanym kontekście mogłaby oznaczać formę terapii, ale i upamiętnienia. Jako 

element wizualny, kłącze pozostawało też w relacji do przedstawień róż, wypełniających 

kolaże Karasia. 

 Choć tableau Kowalskiego składało się z czterech plansz, to umieszczone w jej 

ramach trzy fotograficzne przedstawienia wpisywały się w dominującą na pierwszym 

piętrze wystawy symetrię układów, opartą na trójdzielności. Taką formę przyjmowała też 

praca Katarzyny Kozyry pt. Krzysztof Czerwiński (Il. 68–69). Artystka na biało-

czerwonym tle zamieściła trzy fotografie, które obrazowały pobitego mężczyznę. 

Odwołania do narodowych barw Polski, a także czerwieni krwi, w zestawieniu z 

poturbowanym i opuchniętym ciałem, silnie splatały ten tryptyk z ówczesnym 

kontekstem społeczno-politycznym: sytuacją podmiotów w obliczu ustrojowych 

przemian. Aspekty te korelowały z problematyzowanym przez ekspozycję zagadnieniem 

normatywności i funkcjonowania w ramach społeczeństwa.  

Jedynie dwie ukazane na piętrze prace wymykały się trójpodziałowi. Jedną z nich 

był stworzony przez Edytę Daczkę przestrzenny obiekt, przyjmujący falliczną formę (Il. 

70). Na drewnianym stelażu artystka rozpięła elastyczną tkaninę, pozyskaną z pociętych 

pończoch. Tego rodzaju środki wyrazu wykorzystywała w swej twórczości 

konsekwentnie. Podobne zabiegi zastosowała w swej pracy dyplomowej: konary ściętych 

drzew, ustawione w półokręgu, spowiła materiałem przywodzącym na myśl organiczną, 

gęstą sieć (Il. 71). Umiejscowienie tego przestrzennego obiektu na pierwszym piętrze 

 
604 Galeria a.r.t…, dz. cyt., s. 63. 
605 Derek Jarman, Modern Nature, Minneapolis 2009, s. 55. 
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można rozpatrywać jako próbę wizualnego powiązania obu poziomów wystawy. Był on 

także elementem zaskakującym, dopełnieniem i kontrastem, ewokującym poczucie 

zagrożenia. Drugą pracą, której sposób ekspozycji różnił się od tego dominującego na 

górnej kondygnacji, była realizacja Artura Żmijewskiego: wideo Ja i AIDS (Il. 72–74). 

Kineskopowy telewizor ustawiono na podwyższeniu, tuż przy spiralnych schodach 

znajdujących się na środku pomieszczenia. W filmie, odtwarzanym w zwolnionym 

tempie, ukazano trzy nagie osoby, które zderzały się ze sobą w biegu. Siłę tych kolizji, 

skutkujących często upadkiem, podkreślał dźwięk podobny do odgłosu wybuchu. Artysta 

wyjaśniał, że jego realizacja dotyczy bólu, jaki mogą powodować międzyludzkie 

spotkania606. Wykorzystanie nagości wskazuje szczególnie na sferę seksualności, choć 

pojęcie kontaktu może być tu rozumiane znacznie szerzej: jako relacja z wszelkiego 

rodzaju innością. W kontekście narracji wystawy, usytuowanie tej pracy przy schodach, 

podobnie jak opisywanych kolaży Karasia, uzmysławiało obecność innych podmiotów i 

wzajemne pomiędzy nimi zależności, a przy tym umożliwiało uświadomienie sobie 

własnej pozycji w relacji z innymi. 

Podobne wątki ujawnia analiza tej wystawy przeprowadzona w ogólniejszej 

perspektywie: biorąca pod uwagę jej prymarną warstwę kompozycyjną i znaczeniową. 

Mimo że układ prac w przyziemiu znacznie różnił się od tego przyjętego na pierwszym 

piętrze, to oba tematyzowały, jak sądzę, relację podmiotu do norm, i dalej, pozycję wobec 

HIV i AIDS, tak silnie związanych z regułami społecznego funkcjonowania. Spoglądając 

na zakomponowanie ekspozycji w przyziemiu można stwierdzić, że cztery 

zaprezentowane tam prace wchodziły ze sobą w relacje oparte na binarności. Bal określa 

tego rodzaju napięcie pomiędzy parą wykluczających się znaczeń mianem osi 

semantycznej607. Jej krańcowe punkty wyznaczają ekstrema: najwyraźniejsze, 

charakterystyczne cechy. Sądzę, że w przypadku tej konkretnie części wystawy można 

takich osi wytyczyć wiele, na przykład pomiędzy kategoriami: stałość-zmienność, życie-

śmierć, zdrowie-choroba czy pożądanie-wstręt. Według badaczki, skutkiem przyjęcia 

takiej konstrukcji myślowej jest redukcja znaczeń do tych najbardziej oczywistych. Ma 

ona też, jej zdaniem, charakter ideologiczny. Biorąc pod uwagę tematykę tej ekspozycji, 

za której egzemplifikację można uznać sam tytuł Ja i AIDS, ta logika przeciwieństw może 

odzwierciedlać wytyczane przez nakazy i zakazy granice zachowań.  

 
606 Artur Żmijewski, If it happened…, dz. cyt., s. 188. 
607 Mieke Bal, Narratologia..., dz. cyt., s. 129. 
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Układ większości zaprezentowanych prac na pierwszym piętrze nie wynikał 

jedynie z wybranej przez artystów i artystki formy wypowiedzi. Ten akt odsunięcia 

obiektów – odnoszących się do reguł społecznych i międzypodmiotowych relacji – od 

centrum pomieszczenia ku jego obrzeżom, dawał widzom i widzkom możliwość 

spojrzenia z dystansu i określenia swojego do nich stosunku. Zmiana kompozycji 

wystawy, z przestrzennie angażującej odbiorcę w przyziemiu, na demonstrującą pewne 

wątki w oddaleniu na pierwszym piętrze, mogła skłaniać do przemyślenia własnej pozycji 

zarówno w ramach wystawy, jak i w stosunku do AIDS. W ogólnym zarysie narracja 

ekspozycji problematyzowała kategorię granicy, która w kontekście społecznym 

oznaczała ogólnie przyjęte zasady i obowiązujące wymagania: normy. W tej 

przestrzennej opowieści były one zarówno ustanawiane, jak i poddawane krytycznej 

refleksji. Narratorami i adresatami pozostawali jednak głównie ci, którzy sprawnie w ich 

ramach funkcjonowali. Poprzez wystawę nie formułowano jednak spójnego komunikatu 

– prace obfitowały w różne przekazy. W dalszej części rozprawy, poprzez analizę 

wybranych realizacji, postaram się uchwycić tę wielogłosowość. 
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ROZDZIAŁ VII 

Ja i AIDS. Analizy wybranych prac 

 

 

 

1. Transformacja. Krzysztof Czerwiński Katarzyny Kozyry 

Gdy w 1995 roku Katarzyna Kozyra pracowała nad kontrowersyjnymi – jak się miało 

wkrótce okazać608 – Więzami krwi (Il. 75), zrealizowała równolegle dwa inne cykle 

fotograficzne: tryptyk Krzysztof Czerwiński i dyptyk Krzysztof Czerwiński II (Il. 76–77). 

Sportretowała w nich mężczyznę, który w okolicach Starego Miasta w Warszawie, na 

Wisłostradzie, wyrósł niespodziewanie przed maską jej samochodu609. Uwagę artystki 

przykuła zwłaszcza jego twarz, opuchnięta i zasiniała, o rysach zniekształconych przez 

urazy. Kozyra podążyła jego tropem. Odnalazła go nad brzegiem rzeki. Był 

zdezorientowany. Fascynacja artystki jego fizjonomią okazała się bardzo silna: 

zaproponowała, by pozował jej do zdjęć. Przedstawiający się jako Krzysztof Czerwiński 

mężczyzna pojawił się następnego dnia w użytkowanej przez nią pracowni na Akademii 

Sztuk Pięknych. Przygotowaną do Więzów krwi scenografię, składającą się z symboli 

greckiego krzyża i półksiężyca – emblematów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 

Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – oraz rozsypanych główek kalafiora i kapusty, 

wykorzystała również do stworzenia jego portretów. Obiekty, które miały się odwoływać 

do procesu rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, krwawych walk 

o podłożu religijnym i etnicznym oraz zbrodni wojennych, w nowej pracy i w nowym 

kontekście wybrzmiewały zupełnie inaczej. 

Jak zaznaczała Kozyra, prace z udziałem Krzysztofa Czerwińskiego odnosiły się 

do „kondycji RP w połowie lat dziewięćdziesiątych”610. Określenie, które użyła, 

 
608 Jakub Dąbrowski, dz. cyt., s. 251–262. 
609 http://katarzynakozyra.pl/projekty/krzysztof-czerwinski/ (16.06.2022). 
610 Tamże. 
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odzwierciedla splatające się w jej pracy wątki, dotyczące z jednej strony uwarunkowań 

politycznych, a z drugiej problematyki zdrowia i choroby. Jedno z możliwych znaczeń 

słowa kondycja dotyczy ogólnej sytuacji, stanu, położenia. W przypadku omawianej 

realizacji, tego rodzaju kontekstem byłaby transformacja ustrojowa – zmieniający się 

system norm politycznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, do którego muszą 

się dopasować osoby chcące funkcjonować w jego ramach. Łacińskie condicio łączy się 

też z wprowadzanymi do umowy zastrzeżeniami, od których spełnienia zależy jej 

realizacja. Termin kondycja może prowadzić również w stronę znaczeń związanych z 

warunkami życiowymi i stanem fizycznym organizmu. Artystka nawiązuje do nich nie 

tylko poprzez umieszczenie w pracy wizerunków nagiego, pobitego ciała, ale także przez 

kontekst wystawienniczy. Stworzony przez siebie fotograficzny tryptyk po raz pierwszy 

zaprezentowała bowiem na wystawie Ja i AIDS, czyli ekspozycji podejmującej refleksję 

nad pozycją podmiotów wobec choroby. 

Opis położenia lub stanu jakiegoś elementu wymaga osadzenia go w większej 

strukturze, odnalezienia właściwego układu odniesienia, porównania z wzorcem. 

Condico, czyli „mówienie razem”, bycie w jakiejś wspólnocie, zbiorowości, przenika się 

tu ze wspomnianym condicio: umową, warunkami. Pojęcie kondycji jest więc zarówno 

relacyjne, jak i związane z normatywnością. Te dwa wymiary można przyłożyć także do 

analizowanej realizacji. Formalne składniki pracy, czyli wyizolowane sylwetki i barwne, 

jednolite płaszczyzny, są w relacji, choć bardzo specyficznej. Portrety wydają się 

nałożone na tło, niezłączone z nim, a jednak obie te warstwy składają się na jakąś całość. 

W dużym uproszczeniu związek ten odpowiada temu istniejącemu pomiędzy 

jednostkowością i mnogością, indywidualnością i zbiorowością. To, co ogólne, stanowi 

punkt odniesienia dla tego, co pojedyncze, zatem to, co pojedyncze, jest ewaluowane 

poprzez porównanie z ogólnym. Idąc dalej, można te układy odczytywać jako obrazujące 

relacje pomiędzy podmiotem a zbiorem norm regulujących jego aktywność w różnych 

obszarach. Chciałabym się tym układom przyjrzeć z trzech normatywnych perspektyw, 

konstytuujących „nowy ład” lat dziewięćdziesiątych: systemu norm wytyczanych w 

dialogu władzy państwowej i Kościoła katolickiego, zasad narzucanych w wyniku reform 

gospodarczych, a także tych regulujących cielesność, niejako wynikających z 

powyższych politycznych i ekonomicznych wzorców.  

Tłem dla wyciętych za pomocą cyfrowej obróbki sylwetek są dwie aple białego i 

czerwonego koloru (Il. 69). Zwłaszcza dla odbiorców i odbiorczyń w Polsce takie 
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zestawienie barw jest narzucającym się odniesieniem do polskiej flagi państwowej. Jego 

sugestywność jest na tyle duża, że nie zaburza go użyta w pracy odmiana czerwieni, 

różniąca się od heraldycznego karmazynu. Ciemna i wpadająca w brąz, zbliża się raczej 

do odcienia przybieranego przez odtlenowaną krew. W większym stopniu dotyczy tego, 

co symboliczne, na przykład poczucia przynależności narodowej, niż odpowiada 

ustawowo przyjętym standardom, które można tu powiązać z kategorią państwa. 

Oscylująca wokół pojęcia narodu narracja przecina się z kolejną, choć nie tak wizualnie 

oczywistą warstwą znaczeń, związaną z religią chrześcijańską. Wykorzystane przez 

artystkę barwy są bowiem analogiczne do tych, których użyła w Więzach krwi. Biały i 

czerwony prostokąt można postrzegać jako bliski kadr greckiego krzyża, będącego tłem 

w tamtej realizacji. Figury te zachodzą na środkową planszę i stykają się ze sobą w 

miejscu centralnej, pionowej osi, akcentowanej również przez kontrast barwny. 

Wyeksponowanie środkowego pionu nie wydaje się przypadkowe: upozowanie ciała na 

centralnym portrecie jest zbieżne z wyobrażeniem ukrzyżowania, utrwalonym w pasyjnej 

ikonografii. Podobieństwa te sprawiają, że główna, środkowa oś przejmuje niejako 

funkcję pełnioną przez pionową belkę łacińskiego krzyża. Do tak ukierunkowanej 

interpretacji nakłaniają również umieszczone po bokach, ułożone dośrodkowo sylwetki. 

Te trójdzielne układy są powtórzeniem dwóch ikonograficznych motywów: obrazujących 

postaci opłakujące Chrystusa i te wraz z nim ukrzyżowane. Nasuwające się w zetknięciu 

z zakomponowaniem pracy religijne skojarzenia pogłębia sama jej konstrukcja – forma 

tryptyku. Szczególnie gdy eksponuje się ją tak, jak w przypadku bydgoskiej odsłony 

wystawy Ja i AIDS, gdzie pracę ustawiono na podłodze, a jej części boczne skierowano 

ukośnie, upodobniając je do skrzydeł retabulum. 

Przeplatające się odniesienia narodowe i religijne wydają się bliskie tradycjom 

polskiego martyrologicznego mesjanizmu, sięgającym do światopoglądu 

chrześcijańskiego i w nim ugruntowującym doświadczenia historyczne i poczucie 

narodowej tożsamości611. Wyrastające z okresu powstaniowego, dające się prześledzić w 

literaturze i sztuce romantyzmu, uaktywniały się w momentach wymagających 

mobilizacji do wspólnej walki, także w latach osiemdziesiątych XX w., gdy 

podejmowano działania na rzecz zmiany ustroju politycznego. W niepewnej wówczas 

sytuacji Kościół katolicki pełnił szczególnie aktywną rolę: udzielał, w warstwie ideowej, 

 
611 Zob. m.in. Maria Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007, s. 275–280. 
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gwarancji ciągłości. Odwołanie do propagowanych w jego ramach wartości widziano 

jako jedną z form obrony przed komunistycznym systemem. Przenikały one także 

katalizującą przemiany ustrojowe „Solidarność”. Religijność stanowiła istotny składnik 

nie tylko kreowanej i wykorzystywanej przez nią sfery symbolicznej – towarzyszących 

strajkom mszy, zbiorowych modlitw czy wizerunków Matki Boskiej i przedstawicieli 

władz Kościoła – ale także podstawy ideowej tego ruchu612. W jednym z dokumentów 

programowych z 1981 roku czytamy:  

Krzyż obok orła, wiszący w wielu lokalach związkowych – 
przypomina naszym członkom ich rodowód moralny i napełnia wiarą 
w słuszność naszej sprawy. Będziemy kontynuować ten nurt inspiracji, 
nie rezygnując bynajmniej ze świeckiego charakteru naszej 
organizacji613. 

Sformułowanie „krzyż obok orła” mówi nie tylko o silnych związkach „Solidarności” z 

religią katolicką i z wywodzącym się z niej systemem moralnym, ale stanowi także 

odwołanie do specyficznych elementów powstaniowej, mesjanistycznej ikonografii. 

Tego rodzaju podobieństwo jest również dostrzegalne w przekonaniu o kluczowej roli, 

jaką polskie społeczeństwo miało odegrać, by ustrzec Zachód przed komunizmem. Jak 

zaznaczała Maria Janion, etos tego ruchu:  

odwoływał się […] do silnie zakorzenionego w świadomości polskiej 
zespołu wartości heroiczno-romantycznych, posługiwał się wzorcem 
szlachetnego polskiego idealizmu poświęcającego wszystko dla walki 
o wolność614.  

Współbrzmiące głosy polityczne i religijne nie ucichły wraz z początkiem kolejnej 

dekady, wciąż istniały, choć w zmienionej wraz z okolicznościami formie. W latach 

dziewięćdziesiątych religia katolicka nadal stanowiła nieodłączną część życia 

społecznego i sfery politycznej. Mimo że aktywizujący potencjał Kościoła uległ 

przytłumieniu, to wciąż pełnił on funkcję gwaranta tożsamości, który choć nie jednoczył 

już przeciwko komunistycznej władzy, to odgradzał od komunistycznej przeszłości. 

Katolicka nauka społeczna i jej system moralny zostały zaangażowane w budowę nowej 

 
612 Zob. Krzysztof Brzechczyn, O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980–1981. 
Studium z filozofii społecznej, Poznań 2012, s. 78. 
613 Krajowa Komisja Porozumiewawcza, Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji, 
Oświadczenia, uchwały, komunikaty i korespondencja Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ 
„Solidarność” 7 III 1981 (posiedzenie KKP w Warszawie), Warszawa 1981, za: Krzysztof Brzechczyn, dz. cyt., 
s. 96. 
614 Maria Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Gdańsk 2000, s. 7. 
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normatywności, jako wytyczne postępowania zapewniające poczucie stałości w 

zmieniającej się rzeczywistości. Odwoływały się do nich ugrupowania 

postsolidarnościowe i chrześcijańsko-demokratyczne, czego dobitnym 

odzwierciedleniem, choć niejedynym przykładem, może być przemowa Lecha Wałęsy, 

wygłoszona podczas zaprzysiężenia na urząd prezydenta w 1990 roku. Jak podkreślał, 

„Europa bez chrześcijaństwa nie byłaby sobą. Podobnie Polska, która wchodząc do 

Europy nie chce tracić swoich korzeni”615. Sygnalizował też, że ślubowanie w związku z 

objęciem urzędu prezydenta złożył podwójnie, wobec Zgromadzenia Narodowego oraz 

wobec Boga, na Jasnej Górze. Znaczące w warstwie wizualnej wydaje się oficjalne 

nagranie z tej uroczystości, w tym przeskoki kadrów: z przemawiającego na tle pionowej, 

biało-czerwonej flagi prezydenta, na przedstawicieli Episkopatu Polski616. Były to relacje 

obustronne: również przedstawiciele Kościoła wkraczali w pole polityczne, a świadomi 

siły swego oddziaływania wywierali wpływ na obszary związane z dystrybucją władzy i 

ustawodawstwem. Można tu wymienić między innymi wspieranie uregulowań 

ograniczających możliwość przerywania ciąży i utrudniających rozwody, wprowadzenie 

konkordatu, udział Kościoła w kampanii wyborczej, zwłaszcza tej w 1991 roku, czy 

religijną oprawę uroczystości państwowych. Religia katolicka regulowała jednak nie 

tylko pole polityczne – w zasadzie była jego częścią – ale także, pośrednio, sferę 

etycznych i moralnych zasad społeczeństwa. Badająca samowiedzę obyczajową w Polsce 

okresu przemian Małgorzata Szpakowska wyróżniła takie obszary obecności wyznania 

katolickiego w polu społecznym, jak „powszechność obchodzenia świąt kościelnych”, 

czy „uczestnictwo w mszy i innych praktykach religijnych traktowane często jako 

oczywistość”617.  

Kozyra w swej pracy wskazuje na ukształtowaną w dialogu dwóch ośrodków 

władzy: państwa i Kościoła katolickiego, polityczno-społeczną rzeczywistość, 

regulowaną przez system norm prawnych i religijnych. Ukazuje ją jako uabstrakcyjnioną 

i symboliczną, a w konsekwencji – nieodzwierciedlającą tego, co realne. Z jednolitymi 

płaszczyznami bieli i czerwieni kontrastują bowiem drobiazgowo zarejestrowane 

zasinienia, zadrapania, oparzenia, dermatologiczne zmiany i blizny, widoczne na ciele 

pozującego do zdjęć mężczyzny. Mimo że przedstawienia jego ciała są modelowane 

 
615 Lech Wałęsa, Warszawa, Gmach Sejmu RP, 22 grudnia 1990. 
616 https://www.youtube.com/watch?v=0DtmXY-nkno (16.06.2022) 
617 Małgorzata Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 
2003, s. 185–187. 
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przez światło, to w wyniku ich wycięcia z pierwotnego tła, same w sobie nie rzucają 

cienia. Mężczyzna został sfotografowany w pozycji leżącej, jednak jego powielone 

portrety wydają się wisieć w próżni. Choć zdematerializowane tło podobne jest do tego 

stosowanego w ikonach wyobrażających świętych oraz w obrazach kultowych, to 

wizerunku mężczyzny nie można traktować jako uniwersalnego symbolu – odsyła ono 

do określonej osoby i czasu. Te dwie warstwy wizualne przekładają się na warstwy 

znaczeń: zachodząca tu relacja pomiędzy tym, co można rozumieć jako zespół wzorów i 

zasad postępowania a jednostką, wskazuje na nieprzystawalność obu tych elementów, na 

fundamentalne różnice, brak porozumienia i dzielący je dystans, ale także na 

nieuchronność funkcjonowania w odniesieniu do jakiegoś porządku. Na jednolitym tle 

mocniej uwypukla się również wszelka inność: wyrzuca się ją poza obręb tego, do czego 

nie przylega, z czym nie ma wspólnych cech. Dzieje się tak, ponieważ jest groźbą dla 

pozornej stabilności: z perspektywy historycznej tego rodzaju metodę publicznej, 

długotrwałej i bolesnej egzekucji, jak ukrzyżowanie, stosowano wobec osób 

podważających obowiązujące normy i zagrażających trwałości władzy618.  

Artystka ukazuje znajdujący się w takim kontekście podmiot jako poturbowany, 

ale i odmawiający przystosowania się do odgórnie narzuconych reguł. Układ sylwetki ze 

środkowej planszy nie jest dokładnym powtórzeniem tej znanej z krucyfiksu. Choć 

zbieżność z tym typem reprezentacji można dostrzec zwłaszcza w dolnym jej fragmencie 

– partii wyprostowanych nóg i nałożonych na siebie stóp – to upozowanie górnego 

fragmentu ciała znacznie się różni od konwencji obrazowania tej sceny. Na portrecie 

zamieszczonym w środkowej części tryptyku model nie pochyla głowy i nie kieruje 

wzroku w dół, przeciwnie, ukazany jest en face, a kierunek jego spojrzenia – wprost – 

wydaje się konfrontacyjny. Jego ramiona nie są szeroko rozpostarte. Rękoma podpiera 

swój kark, w geście kojarzącym się z relaksem lub pewnością siebie. Blisko tej pozie do 

ilustracji z przedrukowywanych w latach dziewięćdziesiątych zachodnich podręczników 

mowy ciała, w których okazywanie dominacji opisywano jako klucz do osiągania 

zawodowych sukcesów619, czy do pojawiających się w tym okresie opracowań z nurtu 

tak zwanej neoliberalnej ewangelizacji, w których Biblię odczytywano przez 

kapitalistyczny pryzmat i zwracano uwagę na rolę autoperswazji w życiowym 

 
618 Zob. John Christopher Peet, The Politics of the Crucified: The Cross in the Political Theology of Yoder, Boff, 
and Sobrino, Eugene 2021. 
619 Zob. Erhard Thiel, Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, tłum. Wiesława Moniak, Wrocław 1992. 
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powodzeniu620. Jednak wizerunek pobitego mężczyzny nie koresponduje z 

przedstawieniami osób dążących do rozwijania kariery, które utrwaliły się w kulturze 

wizualnej. Wykracza on zarówno poza chrześcijańską i narodowo-mesjanistyczną 

ikonografię, którą można w tym przypadku utożsamiać z odwołaniem do rzeczywistości 

społecznej, ukształtowanej wedle polityczno-religijnej normatywności, jak i poza zasady 

przekształcanego systemu ekonomicznego: poza reguły gospodarki wolnorynkowej.  

Przyjmowane przez modela pozy są bierne, ma „założone ręce”, leży na plecach 

bądź spoczywa na boku. W myśl dostrzeżonego w transformacyjnych działaniach władzy 

przez Elizabeth C. Dunn podziału na osoby dla kapitalizmu pożyteczne – elastyczne – i 

te nieproduktywne – sztywne – sposób sportretowania mężczyzny odpowiadałby tym 

ostatnim621. Z podziałem tym wiąże się ważna dla transformacyjnego dyskursu opozycja 

pomiędzy pracowitością a bezczynnością. Jak zauważa Szpakowska, przekonanie o braku 

czasu wolnego i życiu w pośpiechu w latach dziewięćdziesiątych można postrzegać jako 

sąd obiegowy – funkcjonowanie w ramach systemu wolnorynkowego nie różniło się 

zbytnio pod tym względem od tego wymuszanego przez scentralizowaną gospodarkę 

czasów komunizmu, wymagającą podejmowania wielu aktywności, na przykład 

zdobywania trudnodostępnych towarów i przesyconą paradygmatem wydajności622. I 

choć można się z tym połowicznie zgodzić, to należy zauważyć, że transformacyjne 

reformy gospodarcze przeorientowały stosunek do kategorii własności, w tym do 

dysponowania czasem. Prywatyzacja wiązała się nie tylko z przekazaniem państwowego 

majątku w ręce prywatnych właścicieli, ale także z innym rozkładem odpowiedzialności. 

Przejęła bowiem neoliberalne mity: uzależnienia poziomu egzystencji jednostki od jej 

własnych działań oraz jednakowej szansy na osiągnięcie sukcesu wśród wszystkich 

członków i członkiń społeczeństwa. Czas wolny pozostawał w ścisłym związku z 

indywidualną odpowiedzialnością, a jego deficyt bądź nadmiar zaczęto wiązać z 

kategorią własnego wyboru. Wielość prac zarobkowych podejmowanych przez jednostki, 

ograniczająca możliwość odpoczynku, nie była, być może, związana tak bardzo z pędem 

ku sukcesowi – obecnym w dyskursie lat dziewięćdziesiątych623 – co z taktykami 

przetrwania w trudnych warunkach ekonomicznych, gdy weźmie się pod uwagę poziom 

 
620 Zob. Norman V. Peale, Moc pozytywnego myślenia, tłum. Marta Umińska, Warszawa 1995. 
621 Elizabeth C. Dunn, Frugo i produkcja elastycznych ciał. Transformacje tożsamości w Alimie-Gerber, tłum. 
Kacper Pobłocki, Piotr Mierzwa, „Kultura Popularna” 2005, 4(14), s. 28. 
622 Małgorzata Szpakowska, dz. cyt., s. 137–140. 
623 Magda Szcześniak, Normy…, dz. cyt., s. 121–142. 
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bezrobocia, spadek płacy realnej, ograniczanie świadczeń socjalnych, upadek rolnictwa i 

degradację sektora państwowego w przemyśle. Postawy modela wyrażające bierność są 

tu odniesieniem do niezagospodarowanego pracą czasu, do tego rodzaju mitu, który mówi 

o „byciu kowalem własnego losu”. Silnie zakorzenił się on w dyskursie lat 

dziewięćdziesiątych, mimo świadomości faktu, że to reformy gospodarcze determinują 

indywidualne losy, a pole ekonomiczne jest sprzężone ze społecznym. Tło natomiast w 

takim kontekście mogłoby konotować system ekonomiczny, który poza nawias wyrzuca 

podmioty niedostosowujące się do nowych reguł i niespełniające jego warunków, na 

przykład nieposiadające oczekiwanych kwalifikacji. Warto wspomnieć, że ukazywanie 

bierności było też jedną z charakterystycznych cech towarzyszących wizualnej 

reprezentacji strajków robotniczych z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, 

zwłaszcza strajków okupacyjnych, głodowych i tych polegających na odstąpieniu od 

pracy624. W rejestrujących je materiałach często można napotkać ujęcia opustoszałych 

przestrzeni i tkwiących w bezruchu protestujących osób, wyizolowanych ze strajkowego 

kontekstu. W jednym z wydań Polskiej Kroniki Filmowej dotyczącej protestu kolejarzy i 

kolejarek w Słupsku w 1990 roku, szczególnie wymowne – w kontekście analizowanej 

realizacji Kozyry – są kadry obrazujące te osoby w pozycji leżącej, niekiedy z założonymi 

na kark rękoma, śpiące bądź w stanie odrętwienia, a także oddające się niewymagającym 

ruchu rozrywkom, jak czytanie gazety625. 

Jak zauważa Monika Bobako, tego rodzaju konstruowanie odmienności klasowej 

było politycznie użyteczne i umożliwiało sprawne funkcjonowanie kapitalistycznego 

systemu626. Nieproduktywny podmiot stanowił punkt odniesienia, który modernizacyjne 

działania stawiał w korzystnym świetle. Równocześnie, wyzysk takiego podmiotu był – 

w związku z jego domniemaną niezaradnością – usprawiedliwiany. Zabieganie o środki 

do życia poprzez wykonywanie nisko opłacanych, nierejestrowanych zajęć na skraju 

oficjalnego rynku pracy lub poza nim często poddawano moralnej ocenie, powołując się 

na nielegalny, z prawnego punktu widzenia, charakter tych działań, mimo że ich 

zewnętrzną przyczyną były mechanizmy i reformy ekonomiczne. Co znamienne, artystka 

 
624 Bazyli Stoykov, Wizualne reprezentacje strajków robotniczych dobry transformacji, praca magisterska, 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2019, s. 47, 
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18324/3002-MGR-KU-WOK-95122606670.pdf 
(21.06.2022). 
625 Strajk kolejarzy, Polska Kronika Filmowa, nr 22, 1990, realizacja Bogdan Saganowski, zdjęcia Stanisław Plewa. 
626 Monika Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek polski po 1989 roku, w: 
Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w 
Polsce, red. Piotr Żuk, Warszawa 2010, s. 170–177. 
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przedstawia ciało nie tylko pobite, ale i wytatuowane. W latach dziewięćdziesiątych w 

Polsce tatuaż był zjawiskiem raczej nieakceptowanym społecznie i stanowił obiekt 

klasowej oceny: wiązano go z osobami popełniającymi przestępstwa i osadzonymi w 

więzieniach627. Jak pisze Bobako: „w neoliberalnej retoryce produktywności […] ci, 

którzy pozostają nieproduktywni zaczynają być definiowani jako odpady, jako pasożyty 

[…], jednostki zbędne”628. Wskazuje też, że w ramach dyskursu uznawani są za patologię 

i zagrożenie. 

To właśnie, jak sądzę, dostrzegalne odwołanie do kategorii zagrożenia pozwoliło 

zafunkcjonować omawianej realizacji Kozyry na wystawie Ja i AIDS. W takiej 

perspektywie wirus oznaczał niebezpieczeństwo nie tylko dla ciała, ale i dla 

transformacyjnego projektu. Hiperwidzialność osób z HIV i AIDS w Polsce lat 

dziewięćdziesiątych unaoczniała bowiem nieudolność politycznych przemian i 

nierealistyczność założeń, moralizatorski i deklaratywny ton wypowiedzi przedstawicieli 

Kościoła oraz niefunkcjonalność gospodarczych reform, zwłaszcza w kontekście opieki 

zdrowotnej. Zastosowaną w pracy czerwień rozpatruję więc też jako pochodną tego, co 

cielesne, jako pogłębienie transformacyjnych kontekstów, przywoływanych za 

pośrednictwem narodowych barw. Takie zestawienie tych dwóch znaczeniowych warstw 

odnosi do ówcześnie ustanawianych norm regulujących ciała. Sądzę, że wizualnym 

wyrażeniem takiej kontroli w pracy Kozyry jest obszar, w którym domyślnie powinno 

znajdować się perizonium, okrywające biodra i genitalia. W tym właśnie miejscu biało-

czerwone barwy z tła przechodzą na pierwszy plan. Opaska jest jednak wyłącznie 

pozorem i w kontekście HIV i AIDS wydaje się wskazywać na fasadowość działań 

władzy.  

Żyjące z HIV i AIDS osoby, osadzane w roli zagrożenia, zapewniały jednak 

trwałość normatywnych kryteriów narzucanych w polu politycznym i społecznym. 

Sytuowanie ich na zewnątrz zbioru warunków i oczekiwanych sposobów postępowania 

było równocześnie uzasadnieniem dla norm. Wiązane z tymi podmiotami zagrożenie 

zapewniało więc także trwałość systemu. Nieprzypadkowo artystka wykorzystała tu 

motywy, które odnoszą się do aktu składania ofiary, mimo że subwersywnie je 

przekształciła. Podobnie zaś jak poprzedzające moment ukrzyżowania publiczne 

osądzenie i wydanie wyroku, poczucie niepokoju legitymizowało mechanizmy 

stygmatyzacji i wykluczania osób z HIV i AIDS z ram społeczeństwa. 

 
627 CBOS, Moda na tatuaże, Komunikat z badań, nr 113/2017, s. 1. 
628 Monika Bobako, dz. cyt., s. 175. 
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2. Używanie substancji w iniekcjach. Nosiciele Katarzyny Górnej 

„Punktem kontaktowym był Dworzec Centralny i jego bezpośrednie okolice”, zaznaczała 

Katarzyna Górna, gdy rekonstruowała proces powstawania swojej pracy Nosiciele629 (Il. 

63). Starała się nawiązać znajomość z osobami w trudnej sytuacji życiowej: w kryzysie 

uzależnienia, bezdomności, żyjących z HIV i AIDS. Dla osób z uzależnieniami, jak i dla 

tych rozprowadzających substancje psychoaktywne, Dworzec Centralny był bajzlem, 

czyli miejscem ich codziennego przebywania i rejonem handlu narkotykami630. Pozostali 

mieszkańcy Warszawy, pozbawieni bezpośredniego doświadczenia kryzysu uzależnień, 

na początku lat dziewięćdziesiątych wskazywali na ten obszar jako na jeden z trzech w 

Śródmieściu, w którym najczęściej spotkać można było osoby używające narkotyków631. 

Zieliński samo Śródmieście opisywał natomiast jako „największe w kraju skupisko 

narkomanów, skupisko szczególne”, do którego „ściągają narkomani z całej Warszawy i 

spoza”632. 

Górna podkreślała, że etap zapoznawania się był istotnym elementem jej projektu 

i „zajął więcej czasu niż samo wykonanie”633. Można go jednak zrekonstruować 

wyłącznie poprzez narrację artystki: jej kontakt z pozostałymi uczestniczącymi w tym 

działaniu osobami wygasł z biegiem czasu, nieznane są też ich nazwiska. Jak w 

przypadku każdej pierwszoosobowej narracji, ta rozwijana przez Górną jest opisem 

sytuacji dokonywanym z pewnego punktu widzenia, zapośredniczonego przez jej 

doświadczenie i percepcję, co należy mieć na uwadze, analizując towarzyszące powstaniu 

pracy działania, opierające się na międzypodmiotowej relacji.  

Jak stwierdzała: „to swoje trwało – zaprzyjaźnianie się z jednym, spotkanie się 

przez niego z drugim”634. Znajomości te zawierała dobrowolnie i stopniowo, przy 

aprobacie obu stron. Nie wybierała – w sposób autorytatywny – osób mających 

uczestniczyć w sesji, lecz zapoznawała się z nimi, kluczyła, polegając na nieformalnych 

 
629 Rozmowa z Katarzyną Górną, 04.02.2020. Dalej jako: „Rozmowa z K. Górną”. 
630 Krystyna Karwicka, Andrzej Ochremiak, My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego, Warszawa 1999, s. 11; 
das, Mniej heroiny na bajzlu, „Gazeta Wyborcza”, 17.02.1995. 
631 Antoni Zieliński, Postawy mieszkańców Śródmieścia i Ochoty wobec narkomanów i nosicieli HIV, 
„Alkoholizm i Narkomania” 1991, nr 4, s. 120. 
632 Tamże, s. 118. 
633 Rozmowa z K. Górną. 
634 Tamże. 



168 
 

wskazaniach, poruszając się okrężnymi, niesformalizowanymi ścieżkami. Byłoby to więc 

raczej podążanie przypadkowymi trasami, niż zgodnie z wytyczonym na mapie szlakiem. 

Górna uwzględniała podmiotowość przebywających na dworcu osób, nie traktowała ich 

jako biernych obiektów fotografii. Można powiedzieć, że ową „mapę”, czyli 

dwuwymiarową konfigurację miejsc, rozszczelniała w działaniu635, zapewniając 

przestrzeń różnym sposobom bycia, decyzjom i wypowiedziom.  

„Najpierw trzeba było wejść w ich otoczenie, rozmawiać, pozwolić im się ze sobą 

oswoić”636 zaznaczała. Sygnalizowane przez nią oswojenie może być rozumiane zarówno 

jako stopniowe przyzwyczajanie do czyjejś nieprzystającej obecności i wygaszanie 

towarzyszącego interakcji lęku, jak i próba udomowienia »niedopasowanej« do większej 

części społeczeństwa grupy, podejmowana z pozycji władzy. Artystka nie zacierała 

jednak granic i braku integralności pomiędzy sobą a grupą, w ramy której wkraczała. 

Akcentowała swoje usytuowanie i wypowiadała się jako jedna ze stron. Jak zauważała, 

„praca z nimi była trudna, bo to byli ludzie poważnie uzależnieni, doświadczający 

granicznych, często patologicznych sytuacji”637. Przyjęta przez nią perspektywa 

ujawniała podział i separację. Osoby, z którymi starała się nawiązać kontakt, w jej 

narracji jawią się jako zbiorowość złączona poprzez podobieństwo społecznej, 

ekonomicznej i bytowej sytuacji, a przy tym odizolowana od większej części 

społeczeństwa, która nie współdzieli tych doświadczeń. Górna stwierdzała ostatecznie: 

„Nie pasowałam tam. Myślę, że nie mogliśmy się ze sobą przeniknąć. Nasze środowiska 

były wtedy nieprzenikalne”638. Zauważony przez artystkę problem (nie)przenikalności 

można odnieść do zróżnicowania pozycji, poziomów życia, mechanizmów segregacji i 

marginalizacji, czy też relacji zachodzących w ramach struktury społecznej, pomiędzy 

różnymi grupami, wykluczanymi i wykluczającymi. 

Nawiązywanej przez nią relacji bliżej jest do kategorii orientowania się: 

zdobywania rozeznania, określania swojego położenia w jakiejś przestrzeni, 

rozpoznawania miejsc i kierunków. Choć artystka weszła w ramy pewnej zbiorowości, to 

nie przeniknęła do niej w pełni, uczestniczyła w niej jedynie na określonych warunkach, 

tylko do pewnego stopnia i przez pewien czas. Interakcja ta polegała na nieustannym 

ustanawianiu podziału pomiędzy podmiotem a jego otoczeniem oraz uświadamianiu 

 
635 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 118. 
636 Rozmowa z K. Górną. 
637 Tamże. 
638 Tamże. 
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obecnego pomiędzy „ja” a otoczeniem połączenia. Przywołując tu słowa de Certeau: „To 

paradoks granicy: utworzone poprzez zetknięcia punkty odróżniające dwa ciała są 

zarazem ich punktami wspólnymi”639. Żadna z uczestniczących w tym układzie osób nie 

zmieniła trwale swego położenia w ramach struktury społecznej. Mimo to postawa 

„orientowania się” sprawiła, że Górna mogła zaznajomić się ze sposobami 

funkcjonowania grupy: „Byli otwarci, nie chcieli mnie zbyć. Czasem tak jest, jeżeli ktoś 

interesuje się twoim życiem, to na to pozwalasz. Nie, że chcesz od razu pomóc, tylko 

chcesz się z o r i e n t o w a ć [podkr. aut.], nawiązać kontakt”640.  

Jak podkreślała artystka: „W pewnym sensie musisz się zakolegować, żeby ktoś 

na tyle ci zaufał i następnie rozebrał się przed aparatem”641. To równocześnie najbardziej 

ambiwalentny wymiar jej pracy, rodzący pewne pytania: o charakter relacji pomiędzy 

reprezentującą a reprezentowanymi, o status fotograficznego aktu osoby w kryzysie642, o 

znaczenie tej realizacji w kontekście splotu dwóch kwestii – HIV i AIDS oraz 

iniekcyjnego przyjmowania substancji psychoaktywnych. Jak zaznaczała Górna, „było to 

dla mnie fascynujące, że w Polsce HIV bardziej kojarzył się z osobami używającymi 

narkotyków niż środowiskami gejowskimi”643. Wypowiedź ta ujawnia, że artystka miała 

świadomość funkcjonowania tego konstruktu. By głębiej zrozumieć perspektywę, którą 

przyjęła, a także wydźwięk jej prac, należy przyjrzeć się im w kontekście utrwalonych w 

dyskursie publicznym lat dziewięćdziesiątych sposobów reprezentacji osób 

uzależnionych od narkotyków. By te zaś odpowiednio rozpoznać, potrzeba sięgnąć do 

retoryki lat siedemdziesiątych i początków kryzysu opiatowego. 

W ciągu tej dekady, w rozwijanej przez władze partyjne narracji, do 

zdefiniowania zjawiska stosowania narkotyków używano zarówno koncepcji 

monolitycznego Zachodu, jak i metafory zakaźnej oraz pasożytniczej choroby. Określano 

je jako płynące z państw kapitalistycznych zagrożenie dla socjalistycznego 

społeczeństwa, a więc i dla obowiązującego porządku politycznego. Jak pisze Monika 

Abucewicz, odtwarzając ówczesny dyskurs, to właśnie stamtąd miał pochodzić „wirus 

 
639 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 126. 
640 Rozmowa z K. Górną. 
641 Tamże. 
642 Zob. Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. Sławomir Magala, Kraków 2010; W.J.T. Mitchell, 
Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Łukasz Zaremba, Warszawa 2015; 
Paweł Leszkowicz, Susan Sontag a etyka obrazu, „Rocznik Historii Sztuki” 2007, XXXII, s. 185–208; Simon 
Watney, Photography and AIDS, w: The Critical Image: Essays on Contemporary Photography, ed. Carol 
Squiers, Seattle 1990, s. 173–192; Douglas Crimp, Portraits, dz. cyt. 
643 Rozmowa z K. Górną. 



170 
 

narkomanii”, przenoszony przez osoby z subkultury hippisowskiej644. Zarażały one 

„zdrową tkankę polskiej młodzieży” drogą „wrogiej penetracji”645. Charakteryzowano je 

jako pozostające na marginesie społeczeństwa, dopuszczające się przestępstw i żyjące na 

cudzy koszt. Warto zauważyć, że problematyczne jest już samo określenie udziału ruchu 

hippisowskiego w popularyzacji używania substancji psychoaktywnych w Polsce. Po 

pierwsze, grupa ta nie cechowała się spójnością, a stosowanie środków odurzających nie 

było doświadczeniem wspólnym dla wszystkich związanych z nią osób. Co więcej, wśród 

badaczy istniały różne poglądy: od tych uznających hippisów za głównych propagatorów 

przyjmowania narkotyków, po te określające ich rolę jako mało znaczącą646.  

Wobec osób używających substancji narkotycznych podejmowano działania 

represyjne i inwigilacyjne: realizowała je Milicja Obywatelska647. Drugim organem 

państwowej interwencji był resort zdrowia. Starano się ograniczyć dostępność substancji 

odurzających, między innymi poprzez wycofanie zawierających je preparatów ze 

sprzedaży, zmniejszenie produkcji leków stymulujących i opartych na opioidach środków 

przeciwbólowych (na przykład kropli Inoziemcowa, Dolarganu, Fortralu, parakodyny), 

czy wprowadzenie trudniejszych do sfałszowania, tak zwanych „różowych recept” z 

wtórnikami648. Działania te nie przyniosły oczekiwanego skutku, a w reakcji na 

zaostrzenie warunków dystrybucji i dostępu do leków i produktów zawierających środki 

odurzające, osoby uzależnione zaczęły poszukiwać innych możliwości pozyskiwania 

opiatów. Jednym ze źródeł stał się uprawiany wówczas na stosunkowo dużą skalę w 

Polsce mak lekarski, choć spożywanie naparu z tej rośliny, tak zwanej „makiwary” lub 

„zupy makowej”, było znane już wcześniej649. W 1976 roku opracowano 

nieskomplikowany i tani sposób wytwarzania opiatu ze słomy makowej do stosowania w 

 
644 Monika Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. 
Część trzecia: koniec lat 60. i lata 70., „Alkoholizm i Narkomania” 2006, 19(2), s. 188. 
645 Tamże. 
646 Antoni Bielewicz, Narkomania jako zjawisko społeczne – historia problemu w Polsce, „Archiwum 
Kryminologii” 1988, t. XV, s. 251–286; A. Piotrowski, Psychospołeczne uwarunkowania przyjmowania przez 
młodzież środków odurzających i lekozależności, w: Rozmiary lekozależności i jej społeczne skutki w wybranych 
krajach i w Polsce, red. Anna Brokowska, Warszawa 1977; J. Gajdziński, Czas podjąć środki zaradcze, „Życie i 
Myśl” 1972, 7/8; A. Kozłowski, Narkomania w Polsce – margines czy problem?, „Życie i Myśl” 1972, 7/8; 
Antoni Bielewicz, Narkomania – rozmiary zagrożenia, „Trzeźwymi Bądźcie” 1984, 4; Za: Monika Abucewicz, 
dz. cyt., s. 187. 
647 Tamże, s. 190–191. 
648 Tamże, s. 191. 
649 Zob. Bartłomiej Międzybrodzki, Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, 
„Przegląd Pedagogiczny” 2012, 2(11), s. 72–73. 
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iniekcjach, określanego jako „polska heroina” lub „kompot”650. Warto zauważyć, że od 

lat osiemdziesiątych liczba wykrywanych przypadków podrabiania recept na opiaty 

systematycznie spadała, na co wpływ miała najpewniej rosnąca domowa produkcja651. 

Fragment Mistyków i narkomanów, autobiograficznej książki Wojciecha 

Michalewskiego, oddaje dynamikę rozpowszechniania się tej receptury wśród coraz 

szerszych kręgów:  

– Aktualnie ćpa to już Wybrzeże, Warszawa, zaczął już Wrocław. Jakiś 
diabelski środek. Gorsze to chyba niż mak i „majka” [morfina – przyp. 
aut.]. Ludzie na biegu wpadają w ciąg. Przekręcają się jak muchy. 
Stoimy wobec alternatywy. Nie dopuścić plagi do Krakowa652.  

Zjawisko używania substancji psychoaktywnych przeniknęło do sfery medialnej 

na początku lat osiemdziesiątych. Jak wykazuje Abucewicz, przedmiotem publicznej 

debaty stało się w 1981 roku, po zmianie władz PZPR653. Dopiero wówczas uznano je za 

problem społeczny. Autorka podkreśla, że problematykę tę wykorzystano do realizacji 

celów polityki wewnętrznej, w tym do odbudowy społecznego zaufania. Była to 

odpowiedź na kryzys społeczno-polityczny, pozwalająca na odróżnienie się od 

poprzedników i zaakcentowanie zmiany. W medialnych debatach przedstawiano historie 

uzależnień zwłaszcza młodych osób, często za pośrednictwem relacji ich rodzin. 

Przekazy konstruowano wokół kategorii strachu: „W kilku tysiącach domów noc w noc, 

kiedy Ty śpisz spokojnie, warzy się trucizna. Jutro sięgnie po nią Twój syn! Pojutrze – 

córka!”, czytamy w publikacji prezentującej społeczne reakcje na pierwszy wyemitowany 

w 1981 roku w polskiej telewizji reportaż dotyczący tej problematyki654.  

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych wizerunek osoby stosującej 

narkotyki kształtowano między innymi poprzez porównania ze zjawiskami z przeszłości, 

 
650 Zob. Margaret Watson, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania narkomanii w Polsce, tłum. Jacek 
Moskalewicz, „Alkoholizm i Narkomania” 1990, nr 2, s. 151; Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Przejawy 
demoralizacji nieletnich. Analiza prawno-kryminologiczna, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, 
s. 121, 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11289/3/AD_Lesniak_Moczuk_Przejawy_demorali
zacji_nieletnich.pdf (21.06.2022). . 
651 Bartłomiej Międzybrodzki, dz. cyt., s. 78–79. 
652 Wojciech Michalewski, Mistycy i narkomani, Olsztyn 1992, s. 69.  
653 Monika Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. 
Część czwarta: pierwsza połowa lat 80., „Alkoholizm i Narkomania” 2006, 19(3), s. 286. 
654 Notatka na drugiej stronie okładki, Po tej stronie granicy. Zapis stanu świadomości o polskich 
narkomanach i narkomanii w Polsce w pierwszej połowie roku 1981, red. Mieczysław Siemieński, Warszawa 
1985. 
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a w szczególności z subkulturą hippisów. Jak pod koniec lat osiemdziesiątych zaznaczał 

sam Marek Kotański:  

Ruch hippisowski, który był forpocztą narkomanii, przychodząc do nas 
wywołał wiele emocji […]. Dziś branie narkotyków oddzieliło się 
niejako od subkultur, narkomani pozostają w specyficznym getcie, 
sami dla siebie. Niestety na marginesach życia młodzieży funkcjonują 
różne kręgi jakiegoś wynaturzonego »posthipisizmu«, w których 
najczęściej głównym atrybutem uczestnictwa jest ćpanie655.  

Przyjmowanie narkotyków opisywał więc jako nieudaną kontynuację subkultury 

hippisowskiej. Choć ruch ten uznawany był wówczas za zjawisko minione, czego 

dowodzić może obecna w dyskursie publicznym figura „staczającego się hippisa”, to 

przyjmowanie substancji przez osoby z nim się identyfikujące przedstawiano jako 

wynikające z wyznawanych poglądów i idei656. Na tym tle, zwłaszcza do połowy lat 

dziewięćdziesiątych, osoby w kryzysie uzależnienia od opiatów charakteryzowano w 

przekazach medialnych jako motywowane wyłącznie popędami, bezrefleksyjne i 

bezproduktywne. Dominowały przy tym sposoby reprezentacji konstruowane z pozycji 

władzy. Szczegółowo opisywano kondycję i nienormatywność ciała, w sposób, który 

naruszał godność („niewyraźne odbicie w lustrze”657, „wraki”658, „przeraźliwie 

chudy”659). Znaczenia te potęgował retoryczno-wizualny zabieg jego kadrowania, czyli 

skupianie się na pewnych jego fragmentach („chude ręce z cienkimi żyłami”660, 

„opuszczone powieki”, „błędny wzrok”, „lekko opuszczona dolna warga”, „bezwolnie 

rozluźniona twarz”661, „cera szara”, „włosy słabe i zniszczone”, „kiedy się uśmiechają, 

widać chore zęby”662). Takie środki wyrazu usuwały z pola widzenia podmiotowość 

przedstawianych osób. Niekiedy jednak ten szczególny rodzaj uprzedmiotawiającej 

dezintegracji ustępował potrzebie ujawnienia dookreślonej tożsamości, ale niepopartej 

zgodą – w tym przypadku filmowanej – osoby. Jak o materiale wyemitowanym w TVP 

22 marca 1994 roku w ramach wieczornych wiadomości pisał Wojciech Staszewski: 

 
655 Marek Kotański, Daj siebie innym, Warszawa 1988, s. 50. 
656 Tygodnik Powszechny, „Gazeta Wyborcza”, 17.03.1994; Wojciech Jarzębowicz, Katarzyna Lubiniecka, 
Przyszkolny bazar narkotyków, „Gazeta Wyborcza”, 16.10.1993. 
657 Kinga Rolna, Desperaci, „Gazeta Wyborcza”, 21.03.1990. 
658 Małgorzata Najgrodzka, Powrót z U, „Gazeta Wyborcza”, 23.09.1992. 
659 Aneta Lis, Wygrać z zarazą, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.1994. 
660 Kinga Rolna, dz. cyt. 
661 Tygodnik…, dz. cyt. 
662 Katarzyna Montgomery, Ewa Sarnowicz, Komfortowe ćpanie?, „Gazeta Wyborcza”, 08.11.1995. 
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Znaleźli na Starówce nieprzytomnie zaćpaną dziewczynę. Dawali 
zbliżenie na jej twarz. Prowokowali ją do rozmowy, by wszyscy 
usłyszeli, jak bełkocze. Sfilmowali, jak potyka się na Rynku663. 

Sposoby funkcjonowania w przestrzeni i zachowania osób w kryzysie 

uzależnienia prezentowano przy użyciu podobnej retoryki. Podkreślano nieporządek („w 

krzakach koce i resztki jedzenia”, „w betonowych otworach torby z ubraniami”, 

„fekalia”664) oraz brak higieny, a przy tym, nieprzyjemny zapach, w niekontrolowany 

sposób przekraczający granice ciała, znów – abiektalny („brud, stęchlizna, 

chemikalia”665, „śmierdzą gotowane makowiny”666). Wskazywano na 

nieprzewidywalność zachowań i brak kontroli, ujmując je jako zagrożenie dla zdrowia i 

życia większości („zaraża celowo”667, „zakrwawione noże, nożyczki”, „słoiki z krwią”, 

„pełne strzykawki uzbrojone w igły”668, „szantażują przechodniów strzykawkami z 

zakażoną krwią”669). Konstruowano rodzaj zbiorowego, »stadnego« podmiotu, 

pozbawionego świadomości i celu egzystencji („wałęsają się”670, „zbierali się całymi 

watahami”671, „leżą pokotem”672, „opuszczają legowiska i wchodzą do piwnic”, „padają 

w miejscu, gdzie przyjmą narkotyk”673).  

Warto wskazać na jeszcze jeden wątek kontekstowy. Architektura Dworca 

Centralnego, którego znaczna część znajduje się pod ziemią, skłania do rozpatrywania go 

jako „Warszawy pod Warszawą”, do kontynuacji opracowań dotyczących podziemi 

wielkich miast, ujmowanych jako równoległe rzeczywistości. Tego rodzaju antytetyczne 

miasta opisywane są w nich z perspektywy systemów kanalizacyjnych, przewodów 

wodociągowych, sieci komunikacyjnych, tuneli, przejść, peronów, piwnic i katakumb674. 

Podziemia mieszczą w sobie zarówno to, co ściśle użytkowe, jak i to, czemu nie wypada 

znaleźć się na powierzchni: co budzi obrzydzenie i strach, odbiega od obowiązujących 

 
663 Wojciech Staszewski, Wiadomości, „Gazeta Wyborcza”, 23.04.1994. 
664 Paweł Rybka, Strzykawki w środku miasta, „Gazeta Wyborcza”, 13.07.1995. 
665 Witold Pasek, dz. cyt. 
666 Aneta Lis, dz. cyt. 
667 Kinga Rolna, dz. cyt. 
668 Jacek Hugo-Bader, Karty w rękawiczkach, „Gazeta Wyborcza”, 12.03.1991. 
669 Krzysztof Wielgopolan, Śmiertelna dawka, „Gazeta Wyborcza”, 18.02.1992. 
670 Dariusz Rostkowski, Krzysztof Wielgopolan, Narkotyk, który leczy, „Gazeta Wyborcza”, 14.01.1993. 
671 Wojciech Jarzebowicz, Katarzyna Lubiniecka, Przyszkolny…, dz. cyt. 
672 Joanna Piotrowska, Dariusz Stasik, Marcin Gocłowski, Centralny…, dz. cyt. 
673 Paweł Rybka, dz. cyt. 
674 Richard Trench, Ellis Hillman, London under London: A Subterranean Guide, London 1993; Anthony 
Clayton, Subterranean City: Beneath the Streets of London, London 2000; Robert Daley, The World Beneath 
the City, New York 1959. 
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norm. Gdyby pomyśleć w ten sposób o warszawskim dworcu i prowadzącej do niego 

sieci podziemnych przejść i pasaży, to stanowiłyby one antytezę znajdujących się nad 

nimi obiektów. W latach dziewięćdziesiątych tunele te, wypełnione kioskami, 

niewielkimi stoiskami, punktami świadczącymi rozmaite, drobne usługi, czy „reklamą 

typu handmade” dostrzegalną w amatorskich projektach szyldów675, biegły pod 

rozwijającymi się wówczas w centrum stolicy wieżowcami i centrami handlowymi. 

Mimo że tego rodzaju „kultura oboczna”676 wydawała się jej nieporadną odbitką czy też 

podróbką, to była przykładem przedsiębiorczości, wolnorynkowego „radzenia sobie” 

poszczególnych jednostek w zmieniającej się polityczno-ekonomicznej rzeczywistości.   

Nakładające się na siebie konteksty: utrzymywanie tego, co niechciane pod 

powierzchnią, kojarzące się z podróżą świadome zmierzanie do celu i nadążanie za 

gospodarczymi zmianami, a więc wspominana już w związku z pracą Katarzyny Kozyry 

elastyczność, były dla przebywających na dworcach osób w trudnej sytuacji życiowej 

rodzajem tła, które wzmacniało ich wykluczenie. Ich zachowanie nie wpisywało się w 

kojarzące się z przypisanym temu miejscu, oczekiwanym postępowaniem. Pozorną 

bezczynność przeciwstawiano nie tylko wiązanemu z dworcem ukierunkowaniu dążeń, 

ale także aktywności i produktywności. Gdy reporterzy „Gazety Wyborczej” postawili 

przed sobą w 1994 roku pytanie: „Co można robić nocą na Centralnym oczekując na 

pociąg?”, jeden z wysuniętych przez nich wniosków dotyczył właśnie bierności: „Na 

kamiennej okalającej dworzec posadzce leżą pokotem narkomani”, „leniwie rozmawiają, 

palą”, „oglądają budzący się powoli wschód słońca”677. Dworzec nie jest więc wyłącznie 

przejściowym nie-miejscem, użytkowanym przez dużą liczbę niepowiązanych ze sobą 

osób, zapewniającym anonimowość678. Tłum nie ma natomiast płaskiej struktury, nie 

cechuje się skrajną równością, lecz w nim również zachodzą mechanizmy nadzoru i 

separacji.  

 
675 Za: Magdalena Kurenda, Od miejsca do nie-miejsca. Drugie życie podziemi Dworca Centralnego w 
Warszawie, „Kultura i Społeczeństwo” 2016, 60(2), s. 60. Autorka przywołuje w tym kontekście artykuł 
Michała Podgórskiego. Zob. tenże, O ekonomii i reklamie handmade oraz towarzyszącymi im porządkom 
społecznym. Kontury kultury obocznej, w: Niewidzialne miasto, red. Marek Krajewski, Warszawa 2012, s. 133–
146. 
676 Tamże. 
677 Joanna Piotrowska, Dariusz Stasik, Marcin Gocłowski, Centralny po zmierzchu, „Gazeta Wyborcza”, 
20.08.1994. 
678 Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. Roman Chymkowski, 
Warszawa 2011, s. 53–54. Zob. też: Magdalena Kurenda, dz. cyt., s. 55–67. 
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Z tego rodzaju społecznymi obserwacjami i kontrolą zazębiały się odniesienia 

funkcjonujące w polu kultury. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

w Polsce szczególnym tego przykładem była niemiecka stacja kolejowa Berlin 

Zoologischer Garten, rozpopularyzowana za sprawą książki My, dzieci z Dworca ZOO679, 

której polskie wydania wielokrotnie wznawiano. Miejsce to silnie związało się z 

problematyką narkotykową, zyskując właściwie wymiar symboliczny. We wstępie do 

zbioru wywiadów przeprowadzonych z rodzinami osób z uzależnieniami, o znamiennym 

tytule: My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego, Krystyna Karwicka i Andrzej 

Ochremiak zaznaczali: „Dworcem Zoo, często nie tylko warszawskich narkomanów, jest 

fragment Dworca Centralnego. Tam powinien wisieć napis: »Witajcie ci, którzy już 

straciliście wolność istnienia«”680. Natomiast jedna z rozmówczyń, Anna, stwierdzała:  

Gdy myślę o narkomanii mojego dziecka, przypominam sobie 
wstrząsający pamiętnik niemieckiej narkomanki: »My, dzieci z 
Dworca Zoo«. Kiedy go z przerażeniem czytałam, nie myślałam, że 
będzie to też książka o moim synu, że on też będzie miał swój dworzec, 
z którego odjeżdża się donikąd681. 

Metody przedstawiania osób w kryzysie uzależnienia z lat dziewięćdziesiątych 

były więc, mimo zmieniającej się sytuacji politycznej, w pewnym stopniu powtórzeniem 

tych z poprzednich dekad. Wizualną tego egzemplifikacją może być cykl fotograficzny 

Erazma Ciołka z 1981 roku, w którym przyjęte przez autora zdjęć sposoby reprezentacji 

zachowywały w latach dziewięćdziesiątych, jak sądzę, ciągłą aktualność (Il. 78–80)682. 

Wirus, którego nie można zobaczyć, stawał się uchwytny nie tylko pod postacią 

 
679 Christiane F., Kai Hermann, Horst Rieck, My, dzieci z dworca ZOO, tłum. Ryszard Turczyn, Warszawa 
1997. 
680 Krystyna Karwicka, Andrzej Ochremiak, dz. cyt., s. 7.  
681 Tamże, s. 11. 
682 Warto zaznaczyć, że otwarcie granic przyczyniło się do zmian na rynku narkotykowym i wprowadzenia 
nowych substancji. Nie przerwało jednak, w sposób nagły, zjawiska stosowania opiatów. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych były one wciąż najbardziej rozpowszechnionymi środkami, mimo że coraz częściej 
stosowano stymulanty, głównie amfetaminę, a także przetwory konopi, w tym marihuanę. Nowe 
tendencje w używaniu substancji psychoaktywnych wiązały się jednak ze zmniejszającą się liczbą 
wykonywanych iniekcji. W badaniach z 1996 roku określono tę zmianę jako pokoleniową, a używanie 
wspólnych igieł i strzykawek jako zjawisko subkultury hippisowskiej, z którą młodsza generacja już się nie 
identyfikowała. Nie były to jednak dwa odseparowane światy, lecz na poły się przenikające: wiele osób 
łączyło wyżej wymienione substancje i wykorzystywało różne sposoby ich przyjmowania. Zob. Janusz 
Sierosławski, Wzory używania narkotyków wśród osób zgłaszających się do leczenia w Warszawie, „Alkoholizm 
i Narkomania” 1996, 4/25, s. 487–498; Janusz Sierosławski, Narkomania w Warszawie. Wielowskaźnikowa 
ocena epidemiologiczna, „Alkoholizm i Narkomania” 1996, 2/23, s. 249. 
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pełnoobjawowego AIDS. Jego wizualną reprezentacją w Polsce pierwszej połowy lat 

dziewięćdziesiątych było bierne, blisko wykadrowane ciało ze śladami iniekcji.  

Artystka w swojej instalacji również posłużyła się przedstawieniami ciała. 

Portretowane przez nią osoby pozowały nago, w lekkim rozkroku. Ich ręce opuszczone 

były wzdłuż tułowia, a wnętrza dłoni zwrócone do przodu. Nie przyjmowały swobodnej 

postawy, a taką, która zbliżała się bardziej do usystematyzowanej pozycji anatomicznej, 

służącej do opisu ludzkiej fizjonomii za pomocą osi i płaszczyzn. Takie ustawienie ciała 

stosowane jest w atlasach anatomicznych, ale i tych dotyczących konkretnych chorób, 

zaznajamiających z charakterystycznymi dla nich objawami. Eksponuje również jego 

największą możliwą powierzchnię: pomaga określić usytuowanie narządów, przebieg 

naczyń krwionośnych i połączeń nerwowych czy występujące patologie.  

Praca składała się z trzech plansz. Centralną wypełniała postać w pozie stojącej, 

wyprostowanej. Otaczały ją zwielokrotnione przedstawienia nóg, odchylone od pionu i 

przypominające promienistą aureolę. Z zewnętrznych krawędzi dwóch pozostałych, 

bocznych płyt, wyprowadzone zostały diagonalnie i dośrodkowo ułożone postaci. 

Obecne na wszystkich trzech planszach skosy niejako przecinały pola obrazowe, burzyły 

równowagę i stabilne podziały. Łączyły się wizualnie z ostrymi krawędziami wyciętych 

sylwetek z wielkoformatowych fotografii. Zastosowany przez artystkę zabieg powielenia 

konotował przy tym fotograficzną seryjność, a nałożenie na siebie migawkowych 

obrazów czyniło je dominantą nie tylko kompozycyjną, ale i znaczeniową. Efektem tego 

rozwiązania była intensyfikacja, która kierowała uwagę odbiorców właśnie na ten obszar 

pracy. Choć wystawienie na ogląd zmultiplikowanych fragmentów ciała zbliżało tę 

realizację do utrwalonych w dyskursie publicznym sposobów reprezentacji, to miało 

raczej charakter konfrontacyjny niż utwierdzający. 

Przyjęty przez artystkę sposób przedstawienia ilustruje więcej niż tylko 

fizyczność. Jak w kontekście fotografii medycznej stwierdzał Lukas Engelmann, obraz 

ten może być dodatkowo filtrowany przez kategorię tożsamości683. Odwołując się do 

pierwszych lat epidemii HIV i AIDS w Stanach Zjednoczonych, badacz udowadniał, że 

fotografie medyczne nie tylko rejestrowały charakterystyczne, widoczne objawy chorób 

wskaźnikowych, w tym ubytek masy ciała czy zmiany nowotworowe na skórze i w 

 
683 Lukas Engelmann, Photographing AIDS: On Capturing a Disease in Pictures of People with AIDS, „Bulletin of 
the History of Medicine” 2016, 90(2), s. 256. 
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obrębie błon śluzowych. Skłaniały też do podejmowania prób identyfikacji 

przedstawionej osoby, do stawiania pytań o to, kogo, a zwłaszcza jakiej populacji dotyczy 

zagrożenie684. W analizowanej pracy relacja jest podobna. Przedstawienie ciała zespala 

się z pytaniami o to, kto jest reprezentowany: o tożsamość tytułowych Nosicieli.  

Tej ostatniej nie ujawniają jednak twarze. Artystka zakryła je stworzonymi przez 

siebie papierowymi maskami, kojarzonymi z epidemią dżumy. Nosiły je osoby, które 

pozostawały w kontakcie z chorymi. Znajdującą się na wysokości nosa, przedłużoną 

niczym ptasi dziób część, wypełniano wonnymi ziołami, które miały stanowić ochronę 

przed śmiertelnymi miazmatami685. W myśl teorii miazmatycznej, transmisja zakażeń 

była powietrzna. Głosiła ona, że opary nieprzyjemnych zapachów, wyziewy z 

rozkładających się zwłok, gnijącej roślinności, pleśni, czy też cząsteczki kurzu, 

przedostając się do organizmu, wywołują choroby686. Zastosowanie tego rodzaju masek 

może stanowić odwołanie do obecnego w dyskursie medialnym utożsamiania osób 

przyjmujących narkotyki z nieczystością. Na taki obraz nakładała się też specyfika jednej 

z dróg transmisji zakażeń HIV: używanie niesterylnego sprzętu do iniekcji. W pracy 

Górnej masek nie noszą jednak osoby nieuzależnione i zdrowe. Artystka zastosowała 

tutaj rodzaj inwersji: odbiegając od przyjętych sposobów przedstawiania, zmieniła ich 

znaczenie. Maski oddzielają i chronią Nosicieli. W takim ujęciu to nakładane na nich 

projekcje społeczne jawią się jako zagrażające.  

Artystka przeformułowała w ten sposób pojęcie stygmy jako atrybutu właściwego 

konkretnej jednostce. W ten sposób kategorię tę charakteryzował Erving Goffman – jego 

teoria zakładała przynależność piętna do danej osoby, nie zewnętrzne jego do niej 

przypisanie687. Określane było ono przy tym przez autora jako „dotkliwie 

dyskredytujące”688, połączone z ciałem danej osoby, a właściwie: z niego wynikające. 

Górna zdaje się tu zbliżać do rewizyjnego ujęcia zaproponowanego przez Bruce’a G. 

Linka i Jo C. Phelan, skupionego na relacyjności689. Przenoszą oni uwagę z osoby 

wykluczanej na wykluczających i wykraczają jeszcze dalej: przyglądają się 

 
684 Tamże, s. 274. 
685 Frank M. Snowden, Epidemics and Society: From the Black Death to the Present, New Haven-London 
2019, s. 61–62. 
686 Ajesh Kannadan, History of the Miasma Theory of Disease, „ESSAI” 2018, 16, s. 41. 
687 Erving Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna 
Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005, s. 32–33. 
688 Tamże, s. 33. 
689 Bruce G. Link, Jo C. Phelan, Conceptualizing Stigma, „Annual Review of Sociology” 2001, 27, s. 368–376. 
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mechanizmom wytwarzania piętna oraz relacjom dominacji. Postulują odejście od optyki 

skoncentrowanej na jednostce i skierowanie jej na stosunki i zależności pomiędzy 

podmiotami w ramach jakiejś zbiorowości. Koncentrują się na społecznych, 

ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach podtrzymujących i wzmacniających 

procesy różnicowania i mechanizmy separacji690. 

Górna zwizualizowała tę granicę poprzez umieszczenie sylwetek na 

przezroczystym tle, które stanowiło prawie niedostrzegalną, a jednak ujawniającą swoją 

obecność barierę, uniemożliwiającą zespojenie. Poprzez użycie epidemicznych masek 

odwróciła kolejność znaczeń. Ocenianym jako zagrożenie dla społeczeństwa osobom 

teraz zagrażało samo społeczeństwo. Przezroczysta bariera stawała się więc elementem, 

który można przyrównać do rozgraniczającego układ dwóch zdań przecinka bądź 

półpauzy – fragmentem chiazmatu, który kieruje dwie części wypowiedzi w 

przeciwstawne strony. 

Ta przezroczysta cezura dawała się rozumieć wielorako, a kategoria granicy 

sięgała znacznie głębiej. Ujawniała punkty oddzielenia i styku nie tylko w przestrzeni 

fizycznej – związanej na przykład z ruchem i współistnieniem ciał, stosunkami 

zachodzącymi pomiędzy różnymi obiektami, czy też z samym projektem wystawy i 

architekturą – ale także w strukturze społecznej. Manifestowała się poprzez nią 

problematyka usytuowania poszczególnych podmiotów i wzajemne pomiędzy nimi 

oddziaływania. Artystka potraktowała ją jako oś, wokół której obróciła dotychczas 

stabilne pozycje w ramach struktury społecznej. „Obraz lustrzany to […] przede 

wszystkim autoportret”, pisał Jack Halberstam691. 

Instalacja uświadamiała więc też odbiorcom polityczny wymiar czynności 

oglądania. Przypatrujący się komuś lub czemuś obserwator wypunktowuje dany obiekt, 

wyróżnia go z jakiejś całości, dostrzega jednak granicę pomiędzy sobą a tym, czemu się 

przygląda. Podobne rozgraniczenie zauważalne jest w biernym wariancie tej sytuacji, gdy 

jednostka poddaje się obserwacji. W akt reprezentacji również wpisane jest oddzielenie. 

Reprezentujący występuje w czyimś imieniu, działa więc w relacji nierówności, a u 

źródła jego przekazu, nawet w sytuacji zbytniego zawłaszczenia, tkwi niezacieralny 

podział. Ten konstruktorski i przeorientowujący gest artystki można rozumieć jako próbę 

 
690 Tamże, s. 368. 
691 Jack Halberstam, Przedziwna sztuka porażki, Warszawa 2018, e-book. 
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nie tyle przekształcenia, co przemyślenia roli podmiotu w utwierdzaniu norm. Ponadto, 

wystawienie na ogląd sylwetek, niczym muzealnych eksponatów, uświadamiało 

patrzącym polityczną sprawczość ich spojrzenia. Przywołując słowa de Certeau:  

Milczenie owych rzeczy, ustawionych w odległości za szybą, nakazuje 
z oddali przemówić naszej pamięci albo wyciąga z cienia nasze ukryte 
marzenia. Odosobnienie wytwarza myśli za pomocą rozdzielania. […] 
Rozdzielenie jest potrzebne, aby narodziły się poza tymi rzeczami, ale 
nie bez nich, nieznane krajobrazy i obce fabuły naszych wewnętrznych 
opowieści692.  

Z perspektywy czasu artystka nie uznawała tego projektu za udany. „Nie wyszły 

mi te maski”, podkreślała, dodając: „Zapamiętuje się emocje i pamiętam, że porażka to 

było coś co wtedy czułam”693. Być może odczucie to nie wynikało jedynie z formalnych 

niedociągnięć, ale było powiązane z niemożliwością wprowadzenia trwałej, społecznej 

zmiany. Perspektywa ta pozwala jednak lepiej zrozumieć przeszłość, która ufundowała 

teraźniejszość. „Podczas gdy historie liberalne tworzą triumfalne narracje z 

progresywnymi opowieściami o postępie i sukcesie, historie radykalne muszą borykać się 

z przeszłością nie tak schludną, która zostawia po sobie spuściznę porażki i 

samotności”694, stwierdza Halberstam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
692 Michel de Certeau, dz. cyt., s. 112. 
693 Rozmowa z K. Górną. 
694 Jack Halberstam, dz. cyt.  



180 
 

3. Heteronorma. Kolaże Andrzeja Karasia 

Trzy plansze, składające się na realizację Karasia, wypełnione były męskimi aktami z 

gejowskich czasopism, pochodzącymi z tychże wycinkami zawierającymi ogłoszenia i 

reklamy, okładkami kaset wideo, rysunkami oraz reprodukcjami dzieł sztuki (Il. 59–61). 

Znajdowały się tam także plakaty i fotosy filmowe, w tym kadr z Taxi zum Klo z 1981 

roku. Co znamienne, film rozpoczyna się długim ujęciem rejestrującym w zbliżeniu 

bardzo podobny kolaż, zajmujący jedną ze ścian w mieszkaniu głównego bohatera. 

Wśród ilustracji, przypinek, wizytówek i zdjęć, Frank Ripploh – reżyser i zarazem 

pierwszoplanowa postać – umieścił między innymi prace Toma of Finland, hasła „No 

more heteros” i „Gays for socialism”, czy odwołania do filmu Army of Lovers or Revolt 

of the Perverts Rosy von Praunheim (Il. 81–82). Jak pisze Evangelos Tziallas, 

przedstawiony w Taxi zum Klo kolaż „odzwierciedla kulturę gejowską jako kolaż sam w 

sobie, jako amalgamat różnych nakładających się na siebie polityk, wrażliwości i 

popędów, ukazuje też tożsamość gejowską jako opartą na szerszych, kolektywnych 

zjawiskach, a nie tylko na pragnieniu tej samej płci”695. Choć sformułowanie „kultura 

gejowska” może się początkowo wydawać zbyt daleko posuniętą generalizacją, to 

wskazanie na współobecność licznych i odmiennych narracji rozbija to monolityczne 

ujęcie. Cytat, poprzez podkreślenie różnorodności poglądów i postaw, odpowiada też 

niejako na przywołane już rozważania Berlant i Warnera dotyczące queerowych 

światów696.  

Oprócz oczywistego formalnego podobieństwa, oba kolaże podejmują wątki 

związane z homoseksualnością. Zbieżność obu realizacji nie została przez Karasia 

ujawniona – sam artysta umieścił w swym dziele fotos obrazujący zupełnie inną scenę z 

filmu. Ich zestawienie pozwala jednak zastanowić się nad znaczeniem formy kolażu jako 

środka wypowiedzi o nieheteronormatywnej tożsamości, jej projektach oraz pozycji 

podmiotu w ramach tych projektów i wobec nich – środka wykorzystywanego w różnych 

okresach, kontekstach i mediach, a także łączącego w sobie różne czasowości. 

Przykład analogicznego działania analizuje Robert Dewhurst. Opisuje on 

związany z San Francisco, wydawany w latach siedemdziesiątych miesięcznik „Gay 

 
695 Evangelos Tziallas, Between the Gothic and Surveillance: Gay (Male) Identity, Fiction Film, and Pornography 
(1970–2015), rozprawa doktorska, Concordia University, 2015, s. 192, 
https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/980721/1/Tziallas_PhD_S2016.pdf (21.06.2022). 
696 Lauren Berlant, Michael Warner, dz. cyt., s. 558. 
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Sunshine”697. Wykorzystywano w nim technikę kolażu, by pornograficzne obrazy 

połączyć z poezją. Autor interpretuje te „pornopoetyczne” – jak je określa – realizacje 

głównie z perspektywy queerowego archiwum. Pisze: 

Kolaże łączą zasadniczo odmienne i fragmentaryczne materiały w 
sposób podobny do queerowych archiwów, które podejmując swój 
nieortodoksyjny projekt dokumentowania subkulturowych i 
efemerycznych zjawisk, emocji i życia, musiały wykazać się 
historyczną inwencją698.  

Odwołuje się między innymi do rozważań Jacka Halberstama, a w szczególności do 

metafory układanki, która miałaby obrazować działanie takiego archiwum. Odnajduje ją 

w poniższym fragmencie:  

Archiwum [queerowe – przyp. aut.] to nie tylko repozytorium, ale 
także teoria o znaczeniu kulturowym, konstrukcja zbiorowej pamięci i 
złożony zapis aktywności queer. Aby archiwum mogło funkcjonować, 
wymaga od użytkowników, interpretatorów i historyków kultury 
przebrnięcia przez materiał i złożenia w całość puzzli tworzącej się 
queerowej historii699.  

Upatrując w kolażu podobieństw do układanki, Dewhurst widzi w nim nie tylko kolejną 

metaforę queerowego archiwum, ale archiwum samo w sobie700.  

Zarówno kolaże Karasia, jak i wspomnianą scenę z filmu Taxi zum Klo, można 

odczytać w zbliżony sposób. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że obie prace 

oddziela od siebie czasowy dystans. Taxi zum Klo powstało niejako w przeddzień 

epidemii HIV i AIDS w Niemczech701, podobnie jak opisywany amerykański magazyn 

„Gay Sunshine”702, choć oczywiście różnił je geograficzny i polityczny kontekst. Kolaże 

Karasia pochodzą natomiast z lat dziewięćdziesiątych. Choć niewyłącznie: podążając za 

logiką układanki, odwołują się one również do przeszłości jeszcze nienaznaczonej przez 

problematykę HIV i AIDS. Uzupełniają ją jednak o wykonaną przez Nicholasa Nixona 

 
697 Robert Dewhurst, Gay Sunshine, Pornopoetic Collage, and Queer Archive, w: Porn Archives, eds. Tim Dean, 
Steven Ruszczycky, David Squires, Durham-London 2014, s. 213–233. 
698 Tamże, s. 226. 
699 Za: Tamże, s. 227. Zob. Judith Halberstam, In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural 
Lives, New York-London 2005, s. 169–170. Autor publikował wcześniej jako Judith Halberstam. 
700 Robert Dewhurst, dz. cyt., s. 227. 
701 Pierwsze przypadki HIV i AIDS w Republice Federalnej Niemiec odnotowano w 1982 roku. Zob. 
Johanna L’age-Stehr, Josef Estermann, Epidemiologie von AIDS und HIV-Infektionen in Deutschland, w: AIDS 
und die Vorstadien: Ein Leitfaden für Praxis und Klinik, red. Johanna L’age-Stehr, Eilke Brigitte Helm, 
Heidelberg-Berlin 1991, s. 1–18.  
702 First Report of AIDS, „Morbidity and Mortality Weekly Report” 2001, 50(21), s. 1. 
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fotografię Toma Morana z cyklu People with AIDS, reprodukcję dzieła Keitha Haringa, 

okładkę filmu Dzikie Noce, czy zdjęcie z protestu ACT UP. Zastosowanie techniki kolażu 

można zatem rozumieć jako wskazywanie na niejednorodność obrazu, ale także 

mnożenie odniesień, dodawanie kolejnych fragmentów i poziomów znaczeń. Również 

pomiędzy elementami zamieszczonymi w ramach samego dzieła zachodzą wzajemne 

relacje. Wszystko to składa się na wciąż się zmieniający, rozszerzający i pogłębiający 

obraz.  

Kolaż dla Dewhursta to jednak nie tylko przenośnia i forma archiwum. Zaznacza, 

że „oferuje [on – przyp. aut.] marginalizowanym autorom środek do zaimprowizowania 

samoreprezentacji z odnalezionych materiałów, w przypadku gdy nie zapewnia im tego 

kultura głównego nurtu”703. Zauważmy, że istotną częścią kolaży Karasia są jego portrety 

wykonane przez Kozyrę. Wycięte z tła sylwetki znajdują się w centrum każdej pracy, a 

ta umieszczona w partii środkowej znacznie przewyższa wielkością rozmiary pozostałych 

elementów – te zaś znajdują się na dalszym planie, tworząc rodzaj scenerii, kontekstu. 

Obie te warstwy wzajemnie się uzupełniają, podobnie jak rozszerzeniem kolażu w Taxi 

zum Klo jest dochodzący spoza kadru głos Ripploha: w zwięzłym monologu krótko 

zarysowuje on biograficzne tło. Ten rodzaj „mapowania” siebie, koncentracja na 

„własnym ja” oraz na swej relacji z otoczeniem, ujawnia autorefleksyjny potencjał 

omawianych prac. Analizowane kolaże mogłyby w takiej optyce być rozumiane jako 

zapis badania własnej tożsamości.  

„Mapowanie” siebie ma wymiar autoetnograficzny. Jak wskazuje Anna 

Kacperczyk, termin ten opisuje „bazujący na procesie introspekcji akt autonarracji, w 

ramach którego narrator analizuje swoje własne przeżycia, poddaje refleksji osobiste 

doświadczenia życiowe, odnosząc je jednocześnie do kontekstu społecznego, w jakim się 

pojawiły”704. Produktem końcowym tejże narracji jest dokument o osobistym 

charakterze, materiał utrwalający autoobserwację, ukazujący własne doświadczenie i 

perspektywę badacza. Jeśli – w bardzo dużym uproszczeniu – jednym z zadań etnografii 

jest rozpatrywanie kultury w sposób szeroki i śledzenie cech wspólnych pomiędzy 

wieloma podmiotami, to w ramach autoetnografii dokonuje się odśrodkowej obserwacji 

własnego usytuowania osadzonego w kontekście. Podejście autoetnograficzne zakłada 

 
703 Robert Dewhurst, dz. cyt., s. 227. 
704 Anna Kacperczyk, Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie 
autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, 10/3, s. 37. 
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także inny sposób przekazywania zdobytej wiedzy – nie udostępnianie jej poprzez akt 

wytwarzania teorii, ale osadzenie w doświadczeniu, wspólnym przeżywaniu. Zwrot ku 

innym współistniejącym podmiotom mógłby się tu realizować właśnie poprzez pracę 

artystyczną, a także podczas wystaw sztuki. 

Proces ten został przez Karasia zobrazowany i wyartykułowany już wcześniej, na 

etapie pracy dyplomowej. Reprodukcje tej realizacji znalazły się również w kolażach. 

Dyplomowa instalacja była dla artysty formą coming outu, czego dowiadujemy się z 

przywoływanego już, opublikowanego w „Czerei” wywiadu, który w marcu 1996 roku, 

a więc w przerwie pomiędzy płocką i bydgoską odsłoną wystawy Ja i AIDS, 

przeprowadzili z Karasiem Kozyra i Żmijewski705. Rozmowa przesycona była 

odniesieniami do ukrywania się i widoczności: „ukrywanie pedalskich skłonności zawsze 

było dla mnie przykre”706, „czasami myślałem, że widać po mnie pedalstwo i wtedy 

narzucałem sobie neutralny sposób bycia. Bałem się, że ludzie wiedząc o mnie, napiętnują 

mnie. Otworzyłem się dopiero będąc na drugim roku studiów”707, stwierdzał artysta. 

Otwarcie się to pokazanie swej psychoseksualnej tożsamości, „pokazanie, że bycie 

pedałem jest O.K.”708. Środkiem dla tego działania była, jak zaznaczał Karaś, praktyka 

artystyczna. Wskazywał na dodatkowy element mieszczący się w polu widzialności – na 

problematykę celowego pomijania, wypierania. Odwoływał się przy tym do własnej 

relacji z rodziną: „Oni pomimo moich 33 lat wciąż naiwnie się zastanawiają, dlaczego się 

jeszcze nie ożeniłem”709, zauważał. Zdanie to jest zaskakująco zbieżne z fragmentem 

prowadzonego przez Ripploha monologu – „Widzisz, lubię mężczyzn, mam 30 lat, jestem 

z zawodu nauczycielem […] Mój ojciec ma problemy z sercem, a matka skłonności do 

histerii. Nie chcą rozmawiać o mojej szczególnej relacji z mężczyznami”710. 

Warto skupić się na konkretnych słowach, jakich używał artysta, gdy opisywał 

okoliczności swojego wyoutowania. Jak zaznaczał, „wcześniej nie odważyłbym się 

przyznać do pedalstwa”711, a dyplomową rzeźbę określał jako „gloryfikację ethosu 

 
705 Andrzej Karaś, Homoartysta, dz. cyt., „Czereja” 1998, 6, s. 5–13. 
706 Tamże, s. 6. 
707 Tamże, s. 11. 
708 Tamże, s. 6. 
709 Tamże. 
710 Taxi zum Klo, reż. Frank Ripploh, 1981. 
711 Andrzej Karaś, Homoartysta, dz. cyt., „Czereja” 1998, 6, s. 5. 
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pedalskiego”712. Zapytany o swój stosunek do wiązanych z homoseksualnością 

sformułowań, do jej nazywania, odpowiadał:  

W środowisku używa się słowa pedalstwo, pedalski. W Polsce jest to 
niestety silnie pejoratywne określenie, więc na zasadzie odreagowania 
geje mówią o sobie pedały. Gej jest obcą nazwą i razi sztucznością. 
Pedał jest bardzo dobitnym słowem713. 

Wypowiedź ta odzwierciedla główne punkty sporu o kształt polityk tożsamościowych w 

Polsce lat dziewięćdziesiątych. Jak wskazuje Magda Szcześniak, osią konfliktu było 

pojęcie asymilacji714. Spór ten rozgrywał się pomiędzy zwolennikami uzyskania 

pewnego rodzaju heteronormatywnej przezroczystości, a odrzucającymi wypełnianie jej 

zasad osobami popierającymi ideę różnicy i konfrontacji. Autorka analizuje go z 

perspektywy języka, śledząc sposoby funkcjonowania określeń męskiej seksualności 

zarówno w sferze publicznej – w prasie głównego nurtu i w telewizji – jak i 

przeciwpublicznej: w czasopismach kierowanych w głównej mierze do homoseksualnych 

mężczyzn. Skupia się na napięciu pomiędzy słowami „gej” i „pedał”. Podkreśla, że z 

biegiem lat dziewięćdziesiątych określenia te nabierały znaczenia politycznego. 

Używanie słowa „pedał” było gestem skierowanym przeciwko normalizacji. Z punktu 

widzenia popierających jego stosowanie nieheteronormatywnych mężczyzn, 

sformułowanie „gej” było czymś nieprzystającym, napływającym z Zachodu, a dzięki 

swemu obcemu brzmieniu zakrywało odmienność fałszywą neutralnością715. Natomiast 

określenie „pedał” wykorzystywane – podobnie jak „queer” – zgodnie z logiką przejęcia, 

akcentowało różnicę. Szcześniak rozpatruje ten spór także w optyce projektów 

transformacji – nowe pojęcie to nowy początek, odcięcie się od przeszłości, ale też próba 

jej wygładzenia i uczynienia jej znośną dla większości716. Debata ta wpisywała się 

również w oparty na kategorii postępu, transformacyjny dyskurs – dla zwolenników 

określenia „gej” asymilacja była wyrazem nowoczesności, a niechęć do niej formą 

zapóźnienia. Podział ten ma także klasowe konotacje717. 

 
712 Tamże, s. 5. 
713 Tamże, s. 11. 
714 Magda Szcześniak, Normy…, dz. cyt., s. 171–175. 
715 Tamże. 
716 Tamże, s. 272–273. 
717 Dorota Majka-Rostek, Homoseksualizm i kapitalizm – klasowy wymiar kultury gejowskiej w Polsce po 1989 
roku, w: Refleksje socjologiczne…, dz. cyt., s. 153–164. 
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Kolaże nie zawierają jednak wycinków z polskiego „Filo”, „Etapu”, czy gazety 

„Men”. Karaś wykorzystał wyłącznie zagraniczne materiały. Mimo to trudno mówić tu o 

dążeniu do asymilacji, przeciwnie – prace są bardzo afirmatywne. Nakładające się na 

siebie wycinki poszerzają pola odniesień, neutralność zastępując zagęszczeniem. Mogą 

wskazywać, że podstawą pokrótce opisanego sporu była problematyka widoczności, a ta 

w realizacji Karasia wyrażona jest – przywołując określenie artysty – dobitnie. 

Tożsamościowe archiwum konstruuje on w głównej mierze w oparciu o pornografię. Jak 

zaznaczał, „[pornografia – przyp. aut.] mnie bardzo interesuje. Myślę, że jest dobra. 

Wielu ludziom pomaga i leczy. Mnie na pewno. Pozwala rozładować stres”718. W pracy 

znajdujemy okładki takich filmów pornograficznych, jak Idol Eyes, Ranger Nick, Heat in 

the Night, California Summer czy produkcji z wytwórni Falcon i Colt. Kolaże obfitują w 

przedstawienia męskiego ciała pochodzące z różnych epok: przez reprodukcje Aktu 

klęczącego mężczyzny Petera Paula Rubensa i Chłopca z koszem owoców Caravaggia, po 

zdjęcia kulturysty Lee Haney’a, aktora filmów pornograficznych Jeffa Strykera, okładki 

magazynów Playguy i Honcho oraz fragment z kalendarza Colt. „Fragmenty 

wyeksponowanych ciał nakładają się na siebie, tworząc wir pożądań”719, zaznaczał Paweł 

Leszkowicz, interpretując kolaże w kontekście onirycznej fantazji, eksplorującej męską 

seksualność.  

„Byłem za mało odważny aby powiedzieć mu [profesorowi – przyp. aut.] wprost, 

że ja, pedał, wynoszę swoje ciało”720, stwierdzał Karaś w odniesieniu do opisywanej już, 

dyplomowej realizacji. Kolaże można rozumieć więc jako miejsce, w których ta narracja 

została w pełni wyartykułowana. W kontakcie z pracami odbiorcy wkraczali bowiem do 

świątyni: stawali przed rodzajem ołtarza. Dolną jego partię wypełniał pas ornamentu 

stworzony ze zwielokrotnionych portretów artysty, uzupełniony o floralny motyw 

czerwonych róż. Umieszczone na skrzydłach bocznych przedstawienia artysty 

przypominały wyobrażenia zoomorficznych bóstw. Dzierżone przez nie róże 

przywodziły na myśl rozpoznawcze atrybuty lub przedmioty obrzędowe. W centralnej 

części wizerunek Karasia był znacznie powiększony: to on stawał się tu obiektem kultu.  

Prócz przedstawień męskiego ciała, w tle znajdowało się wiele wycinków i 

fragmentów dotyczących twórczości: malarstwa, rysunku, muzyki, filmu i literatury. To 

 
718 Andrzej Karaś, Homoartysta, dz. cyt., „Czereja” 1998, 6, s. 6–7. 
719 Paweł Leszkowicz, Art pride…, dz. cyt., s. 34. 
720 Andrzej Karaś, Homoartysta, dz. cyt., „Czereja” 1998, 6, s. 5. 
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nie tylko zapis inspiracji, ale także kolejne fragmenty układanki „queerowej historii”. 

Oprócz tych już wcześniej wspomnianych, zidentyfikować można na przykład 

reprodukcje: grafiki Filozof z serii O śmierci II Maxa Klingera, fragmentu tryptyku 

Francisa Bacona Studium ludzkiego ciała, Totemu Pierre’a i Gillesa, czy rysunków Toma 

of Finland – te ostatnie stają się rodzajem mostu do kolażu z Taxi zum Kloo. Artysta 

zamieścił też kadr z filmu Moje własne Idaho Gusa Van Santa, zdjęcie tancerza i 

choreografa Wacława Niżyńskiego oraz okładki książek: Vita di Pasolini Enza Siciliana, 

The Song of the Loon Richarda Amory’ego oraz Die Schwule Traumfabrik – 

Homosexualität im Film Vita Russa.  

Znajdujący się w rogu jednego z kolaży plan Amsterdamu to przewodnik po 

obiektach istotnych dla homoseksualnych mężczyzn. Z jednej strony to szkic topografii 

poza heteroseksualną siatką, z drugiej konstrukcja kolejnych norm: spis miejsc 

niedostępnych dla wielu innych wykluczanych podmiotów. Jego odczytanie 

uprzestrzenniały – korzystając tu z pojęcia de Certeau – wycinki z opisami klubów: Boy’s 

Club 21, The Cuckoo’s Nest, Homolulu, Exit Cafe czy agencji Boys Paradise Escort. 

Pocztówka przedstawiająca amsterdamską siedzibę wytwórni filmów pornograficznych 

Catalina i widokówka ze Statuą Wolności zwiastowały, że stałe miejsce pobytu adresata 

mogło być jednak inne. „Kiedyś na zachodzie chodziłem do seks shopów, oglądałem 

wideo, […] tu [w Warszawie – przyp. aut.] wyglądało to inaczej”721, relacjonował w 

wywiadzie artysta, opisując przy tym poczucie strachu przed ujawnieniem swojej 

psychoseksualnej tożsamości, jakie towarzyszyło mu w Polsce. Mimo to dosadność 

kolaży wskazywała, że zamiarem artysty nie była próba przekształcenia społecznych 

norm, lecz radykalna emancypacja: uwidocznienie własnych.  

„Nie czuje się, że to dzieło – zwierza mi się delegat publiczności – ogląda się to 

jak świerszczyki w klozecie, ciało ogarnia ten sam dreszcz i rumień”, relacjonował 

Żmijewski722. Ten moment zawahania, niepewną relację odbiorcy wobec dzieła sztuki na 

wystawie Bal określała mianem „pułapki afektu”: „Widz postrzega […] i waha się, co 

wobec tego uczynić”723. Przywołana przez Żmijewskiego osoba została wprowadzona w 

zakłopotanie. Wiązała pracę Karasia z fizjologią i seksualnością oraz tym, co nie mieści 

się w ramach norm obyczajowych. Jak pisze Mary C. Nussbaum w jednym z rozdziałów 

 
721 Tamże, s. 6. 
722 Artur Żmijewski, Und morgen…, dz. cyt., s. 252. 
723 Mieke Bal, Exhibition as Film, w: Exhibition Experiments, eds. Sharon Macdonald, Paul Basu, Oxford 
2007, s. 88.  
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swej książki Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law, zatytułowanym równie 

znamiennie – The Blushing Face [Rumieniąca się twarz], tym, co może wywołać 

poczucie wstydu, są takie cechy bądź aspekty funkcjonowania, które nie odpowiadają 

obowiązującym w danym społeczeństwie normom, dotyczącym na przykład cielesności 

lub możliwych stylów życia724. Jednocześnie, jak zaznacza Nick Haslam, rozpatrując 

wstyd w kontekście problematyki procesów fizjologicznych, kategoria ta wiązana może 

być również z obawą przed naruszeniem czystości ciała i brakiem kontroli725. Wydaje 

się, że ujęcie to można rozszerzyć o pole społeczne – w tym przypadku zaniepokojenie 

związane byłoby z naruszeniem systemu norm.  

To, co w takiej perspektywie byłoby kłopotliwym obnażeniem dla odbiorcy, przez 

artystę rozumiane mogłoby być jako odsłonięcie: jako polityczny manifest, głos 

sprzeciwu wobec obowiązujących zasad, deklaracja możliwości innego funkcjonowania 

i braku podporządkowania się. Wszystko to zademonstrowane między innymi przez 

mnogość nałożonych na siebie przedstawień zawartych w kolażu, które mogły na pewien 

czas wytrącać widzów z dotychczasowego ich położenia. Jednak z perspektywy narracji 

wystawy, manifestacyjny i dominujący charakter pracy przejawiał się tylko w nielicznych 

momentach. Był on tymczasowo obecny w przewyższającym odbiorców umiejscowieniu 

pracy, w słabnącej wraz z odległością mnogości krzykliwych obrazów. Obowiązywał 

jedynie przez chwilę, po której i tak mógł zostać odrzucony.  

W kolażach Karasia dostrzegam jednak nie tylko deklaracyjny charakter i 

afirmację różnicy, ale rozpatruję je także jako płaszczyznę umożliwiającą rozważenie 

zajmowanej przez siebie pozycji, skonfrontowanie się z własnymi poglądami. Dostęp do 

tego obszaru otwiera kategoria wstydu. Jak pisze Eve Kosofsky Sedgwick, „wstyd – 

żyjący w mięśniach i naczyniach włosowatych twarzy – wydaje się wyjątkowo 

zaraźliwy”726. Wstyd bowiem „wyłania się z uspołecznienia i zmierza ku niemu”727. Jego 

źródłem jest potrzeba relacji z innymi, chęć uczestniczenia w sieci społecznej. Opierając 

się na wypracowanej przez Silvana Tomkinsa teorii afektów728, Kosofsky Sedgwick 

doszukuje się przejawów pierwotnej formy wstydu we wczesnym okresie rozwoju 

 
724 Mary C. Nussbaum, Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law, Princeton-Oxford 2004, s. 173. 
725 Nick Haslam, Psychology in the Bathroom, London-New York 2012, s. 9. 
726 Eve Kosofsky Sedgwick, Wstyd, teatralność i queerowa performatywność: sztuka powieściowa Henry’ego 
Jamesa, tłum. Joanna Bednarek, „Teksty Drugie: Teoria literatury, krytyka interpretacja” 2016, 4, s. 241. 
727 Tamże, s. 238. 
728 Silvan Tomkins, Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura reakcji, tłum. Borys Szumański, Weronika 
Szwebs, „Teksty Drugie: Teoria literatury, krytyka interpretacja” 2016, 4, s. 168–169. 
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człowieka729, a dokładniej dopatruje się jej w sytuacji, gdy próba komunikacji 

niemowlęcia z otaczającymi je osobami nie zostaje odwzajemniona. Wstyd jest w takim 

ujęciu zarówno destrukcyjny dla komunikacji, jak i stanowi jedną z jej form730. Kształtuje 

poczucie siebie i relacje z innymi. Afekt ten w takiej perspektywie cechuje się 

podwójnością – przejawia się w indywiduacji i relacyjności. Obserwując cudzy wstyd – 

i doświadczając go – podmiot uświadamia sobie zarówno swoją „niewzruszoną 

rzeczywistość bycia właśnie tu, we własnej skórze”731, jak i „jest niezdolny do 

powstrzymania bolesnej identyfikacji”732 z innym. Zaraźliwość dotyczy tego momentu, 

w którym w miejscu innego stawiamy siebie, przyjmujemy swój wstyd zamiast cudzego, 

zdajemy sobie sprawę z naszej „podatności na zawstydzenie”733. Wytrącenie z 

równowagi, rozstrojenie w wyniku doznanego wstydu, daje podmiotowi możliwość 

zarówno zdystansowania się wobec własnych poglądów i uświadomienia sobie swojego 

wobec nich stosunku, jak i tymczasowego utożsamienia się z Innym.  

Skoncentrowany na relacjach pomiędzy podmiotami projekt Kosofsky Sedgwick 

nie jest zatem pozbawiony politycznego potencjału. Jak stwierdza badaczka:  

[wstyd – przyp. aut.] nie jest oddzielną strukturą psychiczną, ale raczej 
wolnym rodnikiem, przyłączającym się i wzmacniającym lub 
zmieniającym znaczenie niemal wszystkiego: stref ciała, systemu 
zmysłów, zabronionych lub dozwolonych zachowań, innych afektów, 
takich jak złość czy podniecenie, nazwanej tożsamości, scenariuszy 
pozwalających interpretować zachowania innych ludzi wobec nas734.  

Brak odwołania do wstydu bądź umyślne wymazywanie go w przypadku strategii 

politycznych nosiłoby, zdaniem badaczki, znamiona absurdu735. Autorka negatywnie 

ocenia jego celowe przeoczenia: stanowi on według niej integralną część procesów 

kształtujących tożsamość736. Jednak wstyd jej zdaniem nie nadaje tożsamości „statusu 

istoty, lecz konstytuuje ją jako przestrzeń do ukonstytuowania, innymi słowy, jako 

dostępną dla (koniecznego, produktywnego) nieporozumienia, błędnego rozpoznania”737. 

 
729 Eve Kosofsky Sedgwick, dz. cyt., s. 236–237. 
730 Tamże. 
731 Tamże, s. 237.  
732 Tamże. 
733 Douglas Crimp, Co za wstyd, Mario Montezie!, tłum. Tomasz Basiuk, Bartosz Żurawiecki, „Artium 
Quaestiones” 2003, XIV, s. 362. 
734 Eve Kosofsky Sedgwick, dz. cyt., s. 240. 
735 Tamże.  
736 Tamże. 
737 Tamże, s. 241. 
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Polityczność wstydu wynika z jego zdolności do ciągłej transformacji738, z jego 

nieustabilizowanej, przepuszczalnej i niehegemonicznej struktury. Warto zaznaczyć, że 

queerowy podmiot w koncepcji Kosofsky Sedgwick doświadcza wstydu w takim samym 

stopniu, jak inne tożsamości, a zatem afekt ten nie pełni funkcji stygmatyzującej. Oznacza 

to również, że podmiot queerowy nie jest esencjalizowany. Autorka nie sprowadza 

queerowości wyłącznie do wymiaru psychoseksualnego, lecz rozpatruje ją szerzej, jako 

tożsamość tych „najtrwalej nastrojonych na nutę wstydu”739.  

Badaczka wywodzi swe rozważania nad wstydem z obszaru performatywności740. 

W tekście powstałym trzy lata po opublikowaniu książki Gender Trouble autorstwa 

Judith Butler, Kosofsky Sedgwick podkreślała, że pojęcie performatywności bardzo 

szybko rozpowszechniło się w ramach teorii queer, choć jak konstatowała, w centrum 

refleksji nad podmiotowością i seksualnością pozostawał teatralny wymiar tej kategorii, 

przejawiający się między innymi poprzez zainteresowanie praktykami drag czy parodią. 

Teatralność jest jednak tylko jednym ze sposobów rozumienia performatywności. 

Koncepcja Butler, zdaniem Kosofsky Sedgwick, nakłaniała do rozpatrywania 

performatywności przez pryzmat teorii aktów mowy i dekonstrukcji. Jak pisała autorka:  

Chciałabym, aby performatywność okazała się użyteczna […] dla tak 
złożonych aktów mowy, jak coming out, praca wokół AIDS i innych 
śmiertelnych chorób wplątanych w kwestie tożsamościowe, a także 
[…] oznakowane ciało demonstracji741.  

Co przewrotne w kontekście teorii queer, centralnym zagadnieniem dla rozwijanej w 

połowie lat pięćdziesiątych koncepcji wypowiedzi performatywnych J. L. Austina, 

stanowiącej swego rodzaju podstawę dla dalszych badań nad performatywnością języka, 

była ceremonia ślubu – doświadczenia często niedostępnego dla osób 

nieheteronormatywnych. Istotną część tej teorii stanowią między innymi analizy 

 
738 Tamże, s. 362. 
739 Tamże, s. 240. 
740 Tekst funkcjonuje w kilku wersjach: Eve Kosofsky Sedgwick, Queer Performativity: Henry James’s The Art of 
the Novel, „GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies” 1993, 1(1), s. 1–16; taż, Novel Gazing: Queer 
Readings in Fiction, Durham 1997. W tekście przedrukowanym w książce Touching Feeling. Affect, Pedagogy, 
Performativity niektóre fragmenty zostały przeredagowane. Zob. taż, Touching Feeling. Affect, Pedagogy, 
Performativity, Durham–London 2003, s. 35–65. Wersję książkową przetłumaczyła na język polski Joanna 
Bednarek. Zob. Eve Kosofsky Sedgwick Wstyd…, dz. cyt., s. 235–242. 
741 Taż, Queer Performativity…, dz. cyt., s. 2. 
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sformułowania „I do” [„Tak. Biorę ciebie za żonę/za męża”]742. Wyrażoną w tym zdaniu 

„monogamiczną, heteroseksualną diadę kościół-państwo”743, Kosofsky Sedgwick 

postanowiła zastąpić sformułowaniem „Shame on you” [„Wstydź się”]744, postępując 

przy tym zgodnie z założeniami teorii performatywów. Podobnie jak „I do”, „Shame on 

you” posiada illokucyjną siłę, a zatem uwzględnia intencję i skutek – jej wynikiem jest 

określony rezultat – w tym przypadku wywołanie lub przekazanie wstydu745. Zaimek 

osobowy, tak istotny dla rozważań Austina, w wyrażeniu „Shame on you” wskazuje nie 

na pierwszą, jak w przypadku „I do”, lecz drugą osobę liczby pojedynczej. Jak pisała 

Kosofsky Sedgwick, „istnieje ty, ale nie ma żadnego ja lub raczej istnieją formy 

niewyraźnie sformułowanego ja”746. Nadawca – „ja” – jest zatem wymazany, a tym 

samym zanika jego sprawczość, zaś wstyd przekazany zostaje na drugą osobę. Jaki jednak 

użytek czerpać mogłaby z powyższego przykładu queerowa performatywność? Lub też, 

cytując autorkę, „jaki sens ma rozpoczynanie od piętna”747? Według badaczki jest ono 

podobne do określenia queer, które nie odżegnuje się od skojarzeń ze wstydem, lecz z 

niego czerpie. Ten transformacyjny wymiar to właśnie potencjał polityczny.  

 Przywołane w kontekście wstydu pojęcie dwoistości – przejawiające się w 

indywiduacji i relacyjności – może stanowić rodzaj interpretacyjnej ramy dla 

opisywanych kolaży. Jest bowiem zauważalne w kilku obszarach znaczeniowych tej 

pracy. Poprzez gromadzenie rozlicznych wycinków i materiałów pochodzących z 

różnych źródeł, artysta konstruuje niechronologiczną i wieloaspektową narrację: spaja ze 

sobą poszczególne części (choć nie zaciera ich granic i nie czyni z nich jednolitej całości). 

Tego rodzaju archiwum może służyć zarówno do eksplorowania własnej tożsamości, jak 

i sytuowania siebie w otoczeniu i wobec niego. Formę „zamkniętego” manifestu własnej 

tożsamości rozszczelnia zaś wykorzystanie kategorii wstydu, która pozwala skupić 

uwagę na relacjach zachodzących pomiędzy podmiotami, poglądami i postawami. 

Wyłaniająca się z tej analizy dychotomiczność umożliwia zwrócenie uwagi na 

zachodzące pomiędzy przeciwstawnymi obszarami interakcje. Co kluczowe, punkty ich 

zetknięć wyznaczają równocześnie linię podziału. Można zatem powiedzieć, że w 

 
742 John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, Oxford 1962, s. 5–6; tenże, Jak działać słowami, w: 
tegoż, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa 1993, 
s. 554–555. 
743 Eve Kosofsky Sedgwick, Queer Performativity…, dz. cyt., s. 3. 
744 Tamże, s. 4. 
745 Tamże. 
746 Tamże. 
747 Tamże. 
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szerszej perspektywie analizowane prace wskazują na obecność tego rodzaju granic: 

koncentrują się zwłaszcza na obszarze seksualności, regulowanym przez 

heteronormatywność.  
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4. Praca seksualna. Ciemnia Jacka Markiewicza 

„Welur, metal, woda toaletowa Givenchy, nagi autor”, czytamy w metryczce dotyczącej 

instalacji i performansu Ciemnia Jacka Markiewicza748 (Il. 47–49). Artysta powtarzał 

swoje działanie w roku 1996 kilkukrotnie. Na obiekt składał się stelaż, na którym 

rozpinano aksamitną tkaninę, tymczasowo wydzielając i osłaniając fragment 

pomieszczenia. Podczas bydgoskiej odsłony wystawy Ja i AIDS rozstawiono go przy 

jednej z kolumn w przyziemiu. W wygrodzonym przez niego miejscu panowała ciemność 

– gruby i gęsty materiał ograniczał dostęp światła. W trakcie wernisażu Markiewicz 

przeprowadzał tam performans. W stworzonej przez siebie Ciemni przebywał nago i, jak 

pisał Żmijewski, „pozwalał się używać każdemu, kto wejdzie do środka”749. W tym 

kontekście przywołana powyżej metryczka wydaje się znamienna. Zwyczajowo 

wykorzystywana raczej do zwięzłej charakterystyki obiektów niż działań, wskazuje na 

kluczową dla odczytania tej pracy kategorię: uprzedmiotowienie.  

Wyjściowym elementem tego działania i jego osią wydaje się relacja z drugą 

osobą. „To było moje zbliżenie do ludzi. Spotkanie się z nimi w zupełnie inny, bardziej 

intymny sposób”750, stwierdzał Markiewicz. Interpersonalność akcentował w swej 

interpretacji także Żmijewski. W wersji tekstu kuratorskiego rozwiniętej o szersze opisy 

prac i wypowiedzi osób przybyłych na wernisaż, opublikowanej w „Magazynie Sztuki” i 

zacytowanej w monografii Galerii a.r.t., fragment dotyczący ryzyka wiążącego się z 

międzyludzkimi kontaktami uzupełnił on właśnie o odwołanie do realizacji Markiewicza: 

AIDS przypomina o ważkości kontaktów z innymi. Są groźne. 
Spotkanie z drugim człowiekiem to dramat, a w przypadku nosiciela 
HIV tragizm jest ustokrotniony. AIDS jest jednym z wariantów 
rozwinięcia kontaktu, mogącym owocować poważnym skutkiem: 
zakażeniem. Ryzykowny sposób rozwinięcia relacji proponuje Jacek 
Markiewicz751.  

Artysta nadawał tej interakcji konkretny wymiar – znajdując się w stworzonej przez 

siebie Ciemni nago, ukierunkowywał kontakt na cielesność, na sferę seksualności. 

Obszary te miały stawać się czymś w rodzaju esencji, zagęszczać się w odgraniczonej 

 
748 Galeria a.r.t…., dz. cyt., s. 125. 
749 Artur Żmijewski, Und morgen…, dz. cyt., s. 265. 
750 Jacek Markiewicz, Bóg się chyba pomylił, rozm. przepr. przez Artura Żmijewskiego, w: Drżące…, dz. cyt., s. 
282. 
751 Artur Żmijewski, Und morgen…, dz. cyt., s. 265. 
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tkaniną przestrzeni. Istotny wydaje się także jej błękitny kolor: konotujący, według 

Markiewicza, szpitalną atmosferę752. Opisując własne skojarzenia wiązane z tą barwą, 

relacjonował również swój pobyt w schronisku turystycznym w Niemczech, w 

wymalowanym na niebiesko pokoju. Znajdując się w jednym pomieszczeniu z innymi, 

obcymi mężczyznami, odczuwał zagrożenie: „Przemoc wisiała w powietrzu. 

Zastanawiałem się czy nas zgwałcą, czy pobiją”753. Szpital lub schronisko łączy fakt 

współdzielenia przestrzeni z innymi osobami, ale także poczucie braku bezpieczeństwa. 

Markiewicz w błękicie dostrzegał nie tylko obie te kwestie, ale odnosił tę barwę także do 

naruszania cielesnych granic. W zrealizowanej przez niego Ciemni ogniskował swoją 

uwagę zwłaszcza na odczuciach pojawiających się w sytuacji zniesienia fizycznego 

dystansu. Jak zaznaczał: 

Tam było zupełnie ciemno. Ten, kto wchodził do środka, napotykał 
mnie. Byłem wykąpany, wyperfumowany… Dziewczyny 
zachowywały się dość odważnie, rozmawiały ze mną, przytulały się, 
całowały w penisa. Byli i tacy, którzy wpadali w dziki strach, starając 
się stamtąd wydostać w sposób dość tragiczny754. 

Żmijewski, interpretując pracę artysty, koncentrował się na kwestii aktywności 

seksualnej i towarzyszącym jej pożądaniu. Traktował ją jako opozycję racjonalnej, 

przemyślanej reakcji. Jak stwierdzał w dalszej części tekstu, zintensyfikowany i 

zogniskowany na cielesności kontakt wytwarzał „próżnię myśli wolną od refleksji”755. 

Owa „specyficzna bezmyślność”, która towarzyszyła „swobodnemu przeżywaniu 

rozkoszy”, miała jego zdaniem „zbawiać od lęku”756. Praca Markiewicza miałaby się w 

tym sensie odnosić do niebezpieczeństwa, jakie w kontekście HIV i AIDS dostrzegano w 

poddawaniu się instynktom, zatraceniu kontroli i przekraczaniu cielesnych granic w 

ramach jakiejś relacji. Dla problematyki zakażenia istotna była też funkcja, jaką w 

instalacji pełniła ciemność. Odzwierciedlała rolę domniemań i przeświadczeń w 

kształtowaniu międzyludzkich związków. Brak światła utrudniał bowiem jednoznaczną 

identyfikację danej osoby, a dopiero rozpoznanie jej tożsamości angażowało w tę relację 

rozmaite uprzedzenia, w tym lęk przed zakażeniem: 

 
752 Jacek Markiewicz, Rozwarta i gotowa, rozm. przepr. przez Katarzynę Kozyrę i Artura Żmijewskiego, 
„Czereja” 1998, 6, s. 22. 
753 Tamże. 
754 Jacek Markiewicz, Bóg…, dz. cyt., s. 282. 
755 Artur Żmijewski, Und morgen…, dz. cyt., s. 265. 
756 Tamże. 
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Miałem też przykre zdarzenie podczas wystawy w Płocku. Byłem 
obmacywany przez jedną osobę dość poważnie, że tak powiem. 
Myślałem, że to jest dziewczyna i przeszły mnie ciarki, kiedy się 
zorientowałem, że to był zupełnie ktoś inny. Wiem, że ten ktoś jest 
homoseksualistą chorym na AIDS757. 

W interakcjach z biorącymi udział w performansie osobami artysta pozostawał 

bierny. W zaaranżowanej przez niego sytuacji uczestniczyć mógł każdy. Poddawał się 

działaniom innych, zachowując swego rodzaju pasywność. Jak dowiadujemy się z 

jednego z komentarzy udzielonych przez uczestniczkę jego performansu: 

Przyszłam na wernisaż w stanie silnego napięcia seksualnego. 
Wchodząc do namiotu Markiewicza, czułam strach, później 
podniecenie. Jeśli facet zrobił coś takiego, to chciałam się nim zabawić, 
dostarczając mu wrażeń, poznać poprzez dotyk (było ciemno), czy jest 
chudy, czy gruby, wysoki, czy mikrus. Byłam bardzo napięta, moment 
kulminacyjny to dotykanie ręką jego miejsc intymnych […]758. 

Markiewicz sprowadzał więc siebie do roli obiektu, którego granice można naruszyć i 

który służyć miał osiągnięciu seksualnej przyjemności przez innych. Na symbolicznym 

poziomie relację tę kształtowała pozycja władzy i podporządkowania. Ujawniał to także 

język, którym posługiwali się zarówno Żmijewski, jak i wypowiadająca się o pracy, 

biorąca udział w performansie osoba. Wykorzystane zwroty, takie jak „pozwalać się 

używać każdemu” lub „chcieć się kimś zabawiać”, mają bowiem charakter 

uprzedmiatawiający, ale i zapisana jest w nich nierówność pozycji. Można powiedzieć, 

że Markiewicz reprodukował w swym performansie kategorię dominacji. Nie została ona 

w ramach tego działania podważona, a raczej: powtórzona, bez ingerencji w warstwę 

znaczeniową, bez przesunięć w jej obrębie. Stawiając siebie w pozycji przedmiotu, 

artysta powielił tego rodzaju optykę, która sprowadza czyjąś podmiotowość wyłącznie 

do aktywności seksualnej i zaspokajania popędów. Przyjęta przez niego pozycja nie była 

jednak jego własną: można to działanie rozpoznawalnego już wówczas artysty, 

zaproszonego do udziału w wystawie, rozumieć raczej jako odgrywanie pewnej roli. Tę 

identyfikuję jako związaną z pracą seksualną. Kreacja ta bazowała jednak na 

zapośredniczonym przez uprzedzenia wyobrażeniu. Przeświadczenie to było 

synonimiczne względem dominujących norm: kurtynę zarzucono bowiem na to, co 

budziło poczucie wstydu, a więc naruszało obowiązujące zasady. To, co zepchnięto z pola 

 
757 Jacek Markiewicz, Bóg…, dz. cyt., s. 282. 
758 Artur Żmijewski, Und morgen…, dz. cyt., s. 265. 
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widzenia, zyskiwało jednak nadzwyczajną widzialność – praca seksualna została tu 

przedstawiona z pozycji władzy, jako odbiegająca od reguły anomalia. Realizacja 

Markiewicza wpisywała się przy tym w nurt dziewiętnastowiecznych pokazów 

osobliwości, prezentujących „członków pozaeuropejskich grup etnicznych, osoby 

fizycznie odmienne, których pojawienie się wywoływało zdumienie, figury woskowe czy 

egzotyczne zwierzęta”759. Czerpała też z aktywności w rodzaju peep shows, polegających 

na „podglądaniu” erotycznych pokazów bądź filmów pornograficznych poprzez 

niewielkie otwory.  

Skojarzenie przestrzeni wydzielonej kurtyną z erotyką i seksualnością wydaje się 

uzasadnione także w kontekście lat dziewięćdziesiątych w Polsce. Korzysta z niego Ewa 

Stusińska, gdy w reportażu Miła robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z 

satelity opisuje polski rynek wideo, otwierający się na erotykę i pornografię, w rozdziale 

pod znamiennym tytułem Filmy zza kotary760. Przywołuje je również Grzegorz Fortuna 

w artykule pt. Za ortalionową kurtyną. Porno w czasach transformacji: 

Każdy, kto chadzał do wypożyczalni, pamięta zresztą na pewno 
kolorowe kotarki, za którymi rozciągał się świat okładek 
przyozdobionych damskimi ciałami w różnych, mniej lub bardziej 
wyuzdanych, pozach761.  

Ostatecznie do odseparowanych miejsc wiążących się z aktywnością seksualną 

nawiązywał sam Markiewicz, w wywiadzie przeprowadzonym przy okazji jego wystawy 

pt. Porno, zorganizowanej w 2011 roku. Jak stwierdzał o swej realizacji: 

Powstała bardzo szybko, w pawilonach przy ulicy Jana Pawła II, gdzie 
są sex-shopy, miejsca, gdzie dziewczyny tańczą nago, i kabiny, w 
których można oglądać filmy pornograficzne. Byłem tam już kilka lat 
temu, przy okazji innej pracy. Teraz tam wróciłem, żeby obejrzeć jakiś 
film762.  

Twórczość Markiewicza, zwłaszcza ta następująca po Ciemni, oscylowała właśnie wokół 

kategorii pornografii i pracy seksualnej. Artysta pod koniec lat dziewięćdziesiątych 

 
759 Barbora Půtová, Freak Shows. Otherness of the Human Body as a Form of Public Presentation, 
„Anthropologie” 2018, 56(2), s. 92. 
760 Ewa Stusińska, Miła robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity, Wołowiec 2021, s. 132–147. 
761 Grzegorz Fortuna, Za ortalionową kurtyną. Porno w czasach transformacji, www.pulpzine.pl/za-
ortalionowa-kurtyna-porno-w-czasach-transformacji/ (08.06.2022). 
762 Jacek Markiewicz, Staram się być szczery i uczciwy, rozm. przepr. przez Katję Shadkovską, 
www.archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/23064 (08.06.2022). 
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zatrudniał do swych działań pracownice seksualne, które miały przechadzać się podczas 

wernisażu jako obiekty (Aneta, 1998), tworzył też instalacje wideo z ich udziałem (Aneta 

II, 2000). Jak natomiast pisał w katalogu wystawy Sexxx, otwartej w 2000 roku w 

warszawskim Teatrze Academia: 

Zatem chcę taką wyzywającą kobietę zaprosić i zrobić bezpośrednią 
transmisję z jej narządów, które ma między nogami na monitor, który 
widzowie będą oglądać w innym pomieszczeniu. Kamera będzie 
ukryta pod jej spódnicą, pole widzenia kamery oświetlone 
halogenikiem, żeby wszystko było dokładnie widoczne. Specjalna 
konstrukcja będzie utrzymywać kamerę pomiędzy udami. Tylko 
kabelki doprowadzające prąd do kamery i do reflektorów będą 
wyróżniały tę kobietę spośród publiczności763.  

W rozmowie z Arturem Żmijewskim stwierdzał zaś: 

Czuję odrazę wobec kobiet, zwłaszcza wobec prostytutek. Nie dlatego, 
że są złymi ludźmi, to przez ich kobiece narządy, które są 
nieprawdopodobne. Wzbudzają we mnie obrzydzenie, które emanuje 
na całą osobę. Postrzegam kobiety przez to, co mają między nogami. 
Ich narządy są chore. Skóra im wisi, te łechtaczki wyglądają jak 
przerośnięte kawały mięsa. Normalna kobieta tak nie wygląda764. 

Przywołuję te realizacje i wypowiedzi artysty, ponieważ sądzę, że oferują one szerszą 

perspektywę dla zaprezentowanego podczas ekspozycji Ja i AIDS działania. We 

wspomnianych przykładach jego twórczości nie dostrzegam demaskacji, 

emancypacyjności czy też subwersywnego potencjału, jaki był zauważalny w przypadku 

wcześniej omówionych prac. Rozpoznaję natomiast praktyki sprawowania władzy za 

pośrednictwem ciała. Choć w Ciemni artysta w roli obiektu stawiał samego siebie, to 

opierał się wyłącznie na swych zapatrywaniach na pracę seksualną. Reprezentując 

pasywność, niejako legitymizował przekraczanie granic i przedmiotowe traktowanie. 

Odgrywając rolę spoza swego codziennego doświadczenia, odtwarzał przemoc, brak 

sprawczości i stygmatyzację.  

Zarówno artysta, jak i kurator, podnosili też kwestię ryzykownego kontaktu 

zagrażającego zakażeniem – miało do niego prowadzić swoiste zaślepienie, wyłączne 

skupienie na aktywności seksualnej. Panująca za kurtyną ciemność mogła oznaczać brak 

kontroli, odpowiedniego nadzoru, który nadejść mógłby z zewnątrz, z otoczenia. Takim 

 
763 AMSN, AK, 3082, Katalog wystawy „Sexxx”, k. 32. 
764 Jacek Markiewicz, Bóg…, dz. cyt., s. 282. 



197 
 

działaniem Markiewicz wpisywał się w tendencję uzasadniającą „roszczenia do 

politycznej interwencji”765, do dozorowania tego, co niezgodne z normami, do 

regulowania cielesności osób pracujących seksualnie. By ją lepiej zrozumieć, należy 

przyjrzeć się historycznym regulacjom prawnym w Polsce dotyczącym tej problematyki, 

zwłaszcza pod kątem sprawowania nadzoru nad stanem zdrowia.  

Prawo międzywojenne nakładało na pracownice seksualne obowiązek rejestracji 

w inspektoratach sanitarno-obyczajowych i posiadania książeczki zdrowia, a organami 

wykonawczymi przepisów byli lekarze powiatowi i policja państwowa766. Za powojenną 

kontynuację tych rozwiązań można uznać komisje sanitarno-obyczajowe, w ramach 

których również prowadzono tego rodzaju spisy767. W 1952 roku Polska ratyfikowała 

Konwencję ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, która 

zobowiązywała między innymi do uchylenia nakazów rejestracji i nadzoru pracowniczek 

seksualnych768. Jednak już cztery lata później, w 1956 roku, w szesnastu największych 

miastach w Polsce reaktywowano specjalne oddziały Milicji Obywatelskiej „do 

zwalczania prostytucji”, którym po raz kolejny nadano uprawnienia do tworzenia 

ewidencji769. Te sprzeczne z Konwencją przedsięwzięcia tłumaczono w dość wymijający 

sposób, posługując się przy tym patronizującym argumentem: działania na korzyść osób 

pracujących seksualnie. W opracowaniach naukowych z zakresu prawa podkreślano 

różnicę pomiędzy rejestrowaniem a ewidencjonowaniem – celem tego ostatniego miało 

być wyłącznie „uzyskanie rozeznania pozwalającego na podjęcie skutecznych kroków 

profilaktycznych i resocjalizacyjnych”770. Zaznaczano też, że ewidencji tej podlegają 

„tylko te prostytutki, które były zatrzymane przez MO w związku z przestępstwem lub 

wykroczeniem”771. Jednak Michał Antoniszyn i Andrzej Marek w publikacji z 1985 roku 

zauważyli niesłuszność tego rodzaju wnioskowania oraz rozbieżności pomiędzy stroną 

formalną a praktyczną. W rzeczywistości, jak dostrzegali, „prowadzi się albumy 

 
765 Agata Dziuban, Anna Ratecka, Sprostytuowane, zranione, wrobione: konstruowanie reprezentacji 
pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym, „LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i 
Komitetu Nauk Etnologicznych PAN” 2017, t.101, s. 184. 
766 Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, dz. cyt., s. 35–36. 
767 Tamże, s. 37. 
768 Tamże, s. 38. 
769 Tamże, s. 40. 
770 Wojciech Radecki, Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, „Problemy Kryminalistyki” 1968, 73, s. 359, za: 
Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, dz. cyt., s. 40–41. Anna Gimbut, System prawnego uregulowania 
prostytucji w Polsce i zagadnienia jego realnego odbicia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 
1972, 19(3), s. 57. 
771 Wojciech Radecki, dz. cyt.; Anna Gimbut, dz. cyt., s. 59–60. 
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prostytutek sezonowo wyjeżdżających do atrakcyjnych miejscowości i innych 

rozpoznanych prostytutek”772, a „w praktyce stawiennictwo na wezwanie, udzielanie 

wyjaśnień traktuje się najczęściej jako obowiązkowe”773. 

W połowie lat osiemdziesiątych wciąż istniały rejestry pracowniczek i 

pracowników seksualnych, a także obowiązywały specjalne karty z rozpisanymi 

badaniami lekarskimi. Dowodzi tego kilka ogólnodostępnych źródeł, choć większość 

dokumentacji znajduje się w policyjnych i państwowych archiwach, co unaocznia raczej 

kryminalizujące tendencje, niż działania na rzecz dobrostanu osób pracujących seksualnie 

i profilaktyki związanej z chorobami przenoszonymi drogą płciową. W reportażu 

Remigiusza Ryzińskiego o tak zwanej akcji „Hiacynt” przeprowadzonej w 1985 roku, 

autor opisuje formę tego rodzaju kartotek, dodanych do innych materiałów dotyczących 

inwigilowanych osób: 

Do dokumentacji dołączony jest zielony kartonik wielkości połowy 
kartki zeszytu. Nie jest to więc „karta homoseksualisty”, ale 
przypominająca katalogi biblioteczne „karta aa”, zakładana 
prostytutkom. Jest tu miejsce na fotografię, podstawę założenia, 
kontakty przestępcze, a także podstawowe dane osobowe, rysopis 
(znaki szczególne, wzrost, kolor włosów i oczu), pseudonim, 
wykształcenie, zawód, stan cywilny, stan zdrowia. Znajduje się tu 
także rubryka „uprawia prostytucję od…” oraz „czy była karana i za 
co?774. 

Natomiast opublikowany w 1989 roku w „Przekroju” artykuł potwierdza funkcjonowanie 

zaświadczeń zdrowotnych i obligatoryjność badań lekarskich:  

Przychodnia na Lesznie nie jest nastawiona na tworzenie ciepłej 
atmosfery: przebadaj się i do zobaczenia za dwa tygodnie. Z taką 
właśnie częstotliwością mają obowiązek zgłaszać się na kontrole 
prostytutki. Każda z nich na zielonym kartoniku – który nosi przy sobie 
i w razie potrzeby okazuje władzom porządkowym – otrzymuje 
pieczątkę świadczącą, że nie jest nosicielką chorób W. I notatkę o 
następnym obligatoryjnym terminie badań775.  

W artykule z 1992 roku z „Gazety Wyborczej”, opisującym wydarzenia 

prawdopodobnie z przełomu 1989 i 1990 roku, czytamy zaś: 

 
772 Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, dz. cyt., s. 40. 
773 Tamże, s, 41. 
774 Remigiusz Ryziński, dz. cyt. 
775 Anna Popławska, AIDS po polsku (1), „Przekrój” 1989, 43, s. 4. 
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Zaraz po pierwszym dniu pracy poszłam do poleconej policjantki z 
obyczajówki i powiedziałam jej, że chcę być zarejestrowana i 
okresowo badana - mówi Monika. Policjantka wyraziła zgodę. Każda 
prostytutka musi być badana co dwa tygodnie, jeśli nie ma badań, 
policja nie pozwala jej stać. - Musiało to być legalne, inaczej nikt nas 
by tam nie chciał - mówią dziewczyny776. 

Na podstawie przytoczonych fragmentów można wnioskować, że pod koniec lat 

osiemdziesiątych osoby pracujące seksualnie poddawano obowiązkowej kontroli, a 

koordynowali ją głównie przedstawiciele sił porządkowych. Jak jednak wynika z 

opublikowanego w 1998 roku opracowania Wioletty Pigulskiej, obligatoryjne badania 

przeprowadzano wśród „grup ryzyka” również w ciągu lat dziewięćdziesiątych777. W 

obowiązującym do 2001 roku stanie prawnym wykonywanie obowiązkowych badań 

regulowała ustawa z dnia 13 listopada 1963 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych778. 

Choć w wykazie tych chorób z dnia 20 grudnia 1963 roku z oczywistych względów nie 

znalazły się HIV i AIDS, to zmieniła to nowelizacja z 21 października 1986 roku779. Na 

podstawie tej ustawy wykonanie przymusowego testu mogli zlecać wyłącznie państwowi 

inspektorzy sanitarni osobom „podejrzanym o chorobę zakaźną” oraz „podejrzanym o 

zakażenie”, a więc tym, u których „występowały objawy mogące wskazywać na chorobę 

zakaźną” lub które „miały styczność z chorym zakaźnie lub materiałem zakaźnym bądź 

zakażonym albo przebywały na terenie zakażonym”780. Jak zaznaczała Pigulska w 1996 

roku, w myśl tak brzmiącego prawa: 

badania obowiązkowe nie mogą być […] zarządzone przykładowo u 
osoby mającej stale styczność z innymi osobami, co do których nie 
wiadomo na pewno, że są one zakażone HIV, ale jest to wysoce 
prawdopodobne z uwagi na to, że pochodzą one ze środowiska 
narkomanów, wśród których panuje obyczaj »dzielenia się igłą« lub u 
pacjentów leczonych preparatami krwiopochodnymi w czasie, gdy nie 
badano ich jeszcze pod kątem obecności przeciwciał anty-HIV w 
sytuacji, gdy nie wiadomo wyraźnie, czy preparaty te były zakażone, 
ale ewentualność taka nie jest wykluczona czy też u prostytutki, nie 
stosującej żadnych środków zabezpieczających przed HIV781.  

 
776 Krzysztof Wielgopolan, Nie miałyśmy nic innego do zaoferowania, „Gazeta Wyborcza”, 18.03.1992. 
777 Wioletta Pigulska, Diagnostyka zakażeń HIV a prawo karne, Poznań 1998, s. 22. 
778 Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279 z późn. zm. 
779 Dz.U. 1963 nr 58 poz. 314 z późn. zm.; Dz.U. 1986 nr 40 poz. 197. 
780 Wioletta Pigulska, Prawnokarne problemy diagnostyki zakażeń HIV, w: AIDS i prawo karne, red. Andrzej J. 
Szwarc, Poznań 1996, s. 49. 
781 Tamże. 
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Mimo że obok wspomnianej ustawy istniały też inne regulacje dotyczące badań 

diagnostycznych, w tym wewnętrzne źródła prawa administracyjnego, na przykład akty 

wydawane przez ministerstwo zdrowia z 1987 i 1989 roku, zalecające wykonywanie 

testów u osób z określonych „grup ryzyka”, to nie były im podporządkowane osoby 

fizyczne. Źródłem norm i obowiązków, które dotyczą sfery praw i wolności obywatelek 

i obywateli, mogą być jedynie przepisy prawa powszechnie obowiązującego – ustawy lub 

aktu wykonawczego. Resortowe wytyczne nie dawały tego rodzaju upoważnienia. 

Przywołując argumentację Pigulskiej: 

Już jednak na gruncie poprzedniego stanu prawnego, zgodnie w 
powszechnie przyjętą w doktrynie i orzecznictwie koncepcją 
ustawowej podstawy decyzji administracyjnej, skierowanej do 
obywatela i tworzącej po jego stronie określoną sytuację prawną w 
postaci obowiązków, wszelkie uchwały samoistne, zarządzenia, 
instrukcje, okólniki, pisma okólne czy wytyczne organów 
administracyjnych jako tzw. akty prawotwórcze kierownictwa 
wewnętrznego mogą wiązać jedynie tych adresatów, którzy są 
organizacyjnie lub służbowo podporządkowani organowi wydającemu 
dany akt. Nie mogą one natomiast stanowić podstawy prawnej do 
wydania przez organ administracji decyzji nakładającej obowiązki na 
osobę fizyczną782. 

Zaznaczała też, że „Przeprowadzenie serologii HIV u osób z grup zwiększonego ryzyka 

wyłącznie ze względu na ich przynależność do takich grup [ryzyka – przy. LK] jest 

zabiegiem bezprawnym”783. Działania te określała mianem wadliwej praktyki, a 

obowiązujące wówczas przepisy „konglomeratem norm pochodzących z różnych 

okresów […] stwarzającym trudności interpretacyjne nawet kwalifikowanemu 

prawnikowi”784.  

Dynamika relacji, wytworzona przez Markiewicza w ramach Ciemni, wydaje się 

powtórzeniem uprzedmiotawiającego stosunku wobec osób świadczących usługi 

seksualne. Artysta stawiał je w roli biernych obiektów, podporządkowanych 

upodobaniom klientów, które nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji czy brać 

odpowiedzialności za własny i cudzy stan zdrowia. Jak Markiewicz wskazywał swym 

działaniem, to w pozbawionej nadzoru, zaciemnionej przestrzeni, w tej swoistej „próżni”, 

nie tylko w odniesieniu do seksualnego popędu, ale i w „próżni” pola społecznego, w 

 
782 Taż, Diagnostyka…, dz. cyt., s. 20–21. 
783 Tamże, s. 21. 
784 Tamże, s. 31. 
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której nie obowiązują żadne prawa ani normy, dochodzić może do zakażenia. Artysta 

zarówno kreował sytuację spotkania pracownika seksualnego z klientem, jak i stwarzał 

uczestnikom performansu warunki do rozwinięcia refleksji nad własną postawą wobec 

pracy seksualnej. W kontekście obligatoryjnych badań, każda z biorących udział w tym 

działaniu osób miała możliwość rozważyć, czy chciałaby, aby tego rodzaju zdrowotna 

kontrola istniała. Zaaranżowana w ramach performansu sytuacja umożliwiała także 

zastanowienie się nad własną odpowiedzialnością za zdrowie innej osoby. Przerzucenie 

jej wyłącznie na jedną stronę tej relacji wskazywało na nierównorzędność obowiązku i 

stawiało pracowników seksualnych w pozycji zagrożenia. Ujawniały to przytoczone już 

słowa samego artysty: „przeszły mnie ciarki, kiedy się zorientowałem, że to był zupełnie 

ktoś inny. Wiem, że ten ktoś jest homoseksualistą chorym na AIDS”785. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
785 Jacek Markiewicz, Bóg…, dz. cyt., s. 282. 
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5. Zakażenia jatrogenne i wertykalne. Ja i AIDS (Pompa) Małgorzaty Minchberg 

„Co niesie krążąca w nas krew?” – Małgorzata Minchberg zapisuje obok schematu 

przedstawiającego działanie stworzonej przez siebie instalacji pompującej czerwoną 

ciecz786 (Il. 83). Perspektywa biologiczna skłania do odpowiedzi zgodnej ze ścisłą 

biomedyczną definicją krwi jako płynu ustrojowego składającego się z elementów 

morfotycznych i osocza, którego kluczowe funkcje to rozprowadzanie tlenu i składników 

pokarmowych, transportowanie produktów przemiany materii do narządów 

wydalniczych, regulacja wartości parametrów środowiska wewnętrznego oraz udział w 

procesach immunologicznych.  

Krew to jednak przede wszystkim ponadhistoryczny i ponadgatunkowy znak, 

którego treści ściśle łączą się z obszarem stosunków społecznych. Dotyczy szeroko 

rozumianych relacji między podmiotami, potwierdza podobieństwo i różnicuje, daje 

gwarancję kontynuacji. Metaforyczny potencjał tych części ludzkiego ciała, które 

stanowią narzędzie działania lub są – jak krew – widzialnymi komponentami procesów 

życiowych, zdaje się wynikać z antropocentryczności języka787. Odbija się w nim obraz 

świata, w którym człowiek zajmuje nadrzędną pozycję: wyprowadza obserwację od 

siebie, między innymi od własnej cielesności, ku otoczeniu, które również poddaje 

opisowi. Somatyczne metafory są kształtowane w oparciu o wypływające ze spostrzeżeń 

wnioski, ale też inspirowane potocznymi przekonaniami o roli i cechach konkretnych 

fragmentów ciała. Anna Pajdzińska i Andrzej Maria Lewicki stwierdzają, że 

„wielokomponentowy skład i metaforyczna (metonimiczna geneza) frazeologizmów 

sprzyjają […] utrwalaniu w nich realiów obyczajowo – społecznych, ludzkich przekonań 

i poglądów na świat”788. W ten sposób na przykład wyrażenia dotyczące twarzy i oczu 

łączą się z takimi zagadnieniami, jak interpersonalna komunikacja i stany emocjonalne. 

Krew jest natomiast właściwą dla wielu pozycji i układów w ramach normatywnej 

struktury społecznej przenośnią lub zamiennią: pochodzenia, pokrewieństwa, rodziny, 

rodu, ciągłości dynastycznej. Wiąże się też z kategoriami narodu i obywatelstwa oraz z 

konkretną wizją międzyludzkiej relacji lub związku. Wreszcie, odnosi się do 

dyskryminacji i hierarchii między osobami o odmiennym pochodzeniu oraz jest obecna 

 
786 Szkic instalacji został mi udostępniony przez artystkę. 
787 Emilia Czarnota, Frazeologizmy somatyczne z komponentem krew w szkolnych słownikach frazeologicznych, 
„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2018, 27, s. 194. 
788 Andrzej Maria Lewicki, Anna Pajdzińska, „Frazeologia”, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, 
Lublin 2001, s. 321. 
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w wynikających z uprzedzeń i wrogości przesądach i legendach789. W bardziej ogólnym 

ujęciu oddaje zgodność pewnych cech, a jej znaczenie rozciąga się na osoby o 

wzajemnych relacjach gospodarczych i politycznych lub wspólnym historycznym i 

kulturowym tle. Odzwierciedlają to utarte i utrwalone społecznie frazeologizmy, obecne 

także w kulturze języka polskiego, jak na przykład: „w czyichś żyłach płynie czyjaś 

krew”, „krew z krwi”, „mieć coś we krwi”, „więzy krwi”, „błękitna krew” czy „czystej 

krwi”. Podobnie jak laboratoryjne badanie krwi, analiza znaczeń tego pojęcia wskazuje 

zakresy społecznej normy oraz wartości graniczne dla normalności i patologii.  

Tę znaczeniową pojemność krwi odzwierciedla także niejednoznaczna 

konstrukcja językowa, wykorzystana w pytaniu postawionym przez artystkę. Poza 

fizykalnymi właściwościami krwi konotuje inne jej znaczenia: krew nie tylko przenosi 

składniki, ale może też nieść coś za sobą. Przyznaje poniekąd, że mimo 

niekwestionowanych związków krwi z ciałem i jego fizjologią, przywiera do niej wiele 

innych, pozasomatycznych sensów.  

Gdy odbiorcy i odbiorczynie pochylali się nad szklanym, prostopadłościennym 

obiektem, słup czerwonej cieczy gwałtownie uderzał od dołu w jego pokrywę790 (Il. 52–

53). Ta uniemożliwiała wylanie się płynu poza granice naczynia. Rozproszony na 

przezroczystym wieku ściekał strużkami ku podstawie. We wnętrzu pojemnika 

znajdowało się drugie, mniejsze naczynie, okalające zamontowany mechanizm 

pompujący. Otwory wycięte u dołu jego ścian umożliwiały przepływanie cieczy, a 

zgodnie z zasadą naczyń połączonych jej poziom w obu zbiornikach się wyrównywał. 

Sekwencja działań się powtarzała: pompa miarowo zasysała płyn i tłoczyła go pod 

ciśnieniem w górę. Jego objętość odpowiadała ilości krwi znajdującej się w układzie 

krążenia dorosłej kobiety. Artystka obliczyła ją proporcjonalnie, uwzględniając masę 

własnego ciała – 55 kilogramów. Zgodnie z przyjętym przez nią przelicznikiem, 

odpowiadały one 3 575 mililitrom cyrkulującej w instalacji cieczy791. Pozostający w 

uchwytnej zależności z ciałem artystki obiekt można więc potraktować jako szczególny 

rodzaj metonimii, w której część, na przykład objętość krwi w ciele i obieg płynu, 

zastępuje pewną całość, w tym przypadku odpowiednio: ciało i układ krążenia. 

Konwulsyjnie tryskający, czerwony płyn, zamknięty w stabilnej, uporządkowanej formie, 

 
789 Zob. Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008. 
790 Korespondencja mailowa z Małgorzatą Minchberg, kwiecień 2020. Dalej jako: „Korespondencja z M. 
Minchberg”. 
791 Informacja pochodzi od artystki, natomiast na szkicu znajduje się zapis: „obieg 5 litrów cieczy”. 



204 
 

to właściwie przeniesienie w medium instalacji artystycznej zewnętrza ciała o ściśle 

określonych granicach i jego roztętnionych wnętrzności. 

Przypominająca muzealną, ustawioną na postumencie gablotę instalacja 

aktywowała wcześniej wyuczone sposoby oglądu: nachylanie się, przybliżanie twarzy do 

szyby, odczytywanie towarzyszących eksponatom podpisów. Zamiast zazwyczaj 

nieruchomych przedmiotów na pokaz wystawiono tu jednak przelewającą się czerwoną 

ciecz, a zdystansowana obserwacja, wywołująca jedynie ciekawość lub znudzenie, 

została zastąpiona konfrontacyjnym doświadczeniem. Osoba schylająca się do zbiornika 

znajdowała się niejako na tej samej prostej działania, co tryskający płyn. Zwrot obu 

czynności był jednak przeciwny, antagonistyczny. Potencjalność zetknięcia się z cieczą 

oraz ryzyko naruszenia osobistej przestrzeni mogły wywoływać uczucie bliskie 

przerażeniu w niespodziewającym się tego raptownego spotkania podmiocie. Czynność 

przedostawania się z jednej strony na drugą wpisana jest już w samą strukturę 

semantyczną określającego tę reakcję słowa. «Przerażenie», należące do rodziny 

wyrazowej czasownika «razić», etymologicznie łączy się z takimi znaczeniami, jak 

przeszywanie, przenikanie i przebijanie na wylot, podobnie jak na przykład 

«zarażenie»792. Mimo że bezpośredni kontakt z wyrzucaną cieczą był niemożliwy, jej 

strumień rozbijał się o powierzchnię naczynia, to transparentność szkła i widok 

nadchodzącego zagrożenia stymulowały uczucie nagłego lęku.  

Przybliżenie się do pokrywy naczynia i wytryskującej cieczy mogło powodować 

potrzebę gwałtownego odsunięcia twarzy. Intensyfikacji ruchu pomiędzy ciałami i 

przedmiotami dotyczy także «odraza», o pokrewnym do «przerażenia» źródłosłowie793. 

Obrzydzenie wiąże się z przymusem oddalenia po wcześniejszym przekraczającym 

granicę, niepożądanym przybliżeniu. Jak pisała o tej afektywnej kategorii Sara Ahmed: 

„Kluczowe dla wewnątrzcielesnego doświadczenia wstrętu jest to, że dystansowanie się 

wymaga bliskości”794. Zbyt duże natężenie ruchu we własnej przestrzeni może się 

natomiast wiązać z ryzykiem zatracenia integralności. W myśl kanonicznej teorii abiektu 

Julii Kristevej to, co znajduje się zbyt blisko i wskazuje na brak integralności organizmu 

– na przykład wydaliny i brud – a także to, co odnosi się do paradygmatu śmierci, 

komplikuje i destabilizuje granice, poprzez które określa się jednostka, a także wieści 

 
792 Razić, w: Słownik etymologiczny języka polskiego, red. Wiesław Boryś, Kraków 2008, s. 511. 
793 Tamże. 
794 Sara Ahmed, Performatywność obrzydzenia, tłum. Anna Barcz, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, 
interpretacja” 2014, 1, s. 173. 
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nieuchronność jej rozpadu795. Abiekt pojawia się w momencie naruszenia linii podziału 

pomiędzy tym, co zamknięte i otwarte, stałe i płynne, podmiotowe i przedmiotowe. To 

relacja opozycyjna, dwubiegunowa, przy tym ściśle hierarchiczna. Realizuje koncepcję 

nowoczesnego ciała jako zamkniętej jedności796. Wcześniejsze sposoby jego rozumienia 

osadzały je w świecie materialnym i akcentowały jego przepuszczalność, w tym witalne 

składniki napływające do niego z otoczenia. Granice nowoczesnego ciała zostały 

wyznaczone zwłaszcza przez wykształcone przez immunologię paradygmaty. Jak pisała 

Donna Haraway: 

Układ odpornościowy jest mapą narysowaną po to, by kierować 
rozpoznawaniem i błędnym rozpoznawaniem siebie i innych w 
dialektyce zachodniej biopolityki. Oznacza to, że układ 
odpornościowy jest planem działania, które służy konstruowaniu i 
utrzymywaniu granic pomiędzy „ja” a „innym” w kluczowych 
obszarach tego, co normalne i tego, co patologiczne797. 

W myśl bionauki i współczesnej immunologii krew się staje miejscem nieustannej obrony 

przed zagrożeniem ze strony wnikającego otoczenia. Dyscypliny te ujęły swe twierdzenia 

w ramy wojennego dyskursu, opisując organizm jako „broniące się wnętrze, które musi 

się bronić przed wrogim zewnętrzem”798, a jego działania jako „skierowane przeciw 

światu”799. Unikanie bezpośredniej styczności z nie-własną krwią w miejscach 

przerwania ciągłości skóry lub o zwiększonej przenikalności, jak błony śluzowe, byłoby 

w tym ujęciu obroną granic własnej podmiotowości, granic oddzielających ja od 

środowiska.  

Transmisji wirusa poprzez kontakt błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z 

krwią, w której obecna jest duża liczba jego cząstek, zapobiega profilaktyczne stosowanie 

barier, takich jak prezerwatywy i rękawiczki, a także używanie własnych igieł i 

strzykawek. Molekularne i fizyczne oddzielenie wiąże się ze społecznymi relacjami i 

mechanizmami dystansowania się i wyłączania z udziału. Ta teoretyczna perspektywa 

kształtuje też społeczną rzeczywistość. Choć krew jest łączniczką pomiędzy komórkami 

 
795 Zob. Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Kraków 2007, s. 9–12; Monika Bakke, Ciało 
otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, tłum. Maciej Falski, Poznań 2000, s. 24–27.  
796 Alfred I. Tauber, The Immune Self: Theory or Metaphor?, New York 1996, s. 44–80; Ed Cohen, A Body 
Worth Defending: Immunity, Biopolitics, and the Apotheosis of the Modern Body, Durham 2009, s. 68–129. 
797 Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, New York 1991, s. 204.  
798 Ed Cohen, Ciało warte obrony. Wyjaśnienie kilku pojęć: rozważania wstępne, tłum. Przemysław Wewiór, 
Aleksandra Derra, „AVANT” 2012, vol. 3, nr 1, s. 286. 
799 Tamże, s. 280. 
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i narządami, to krąży również w społecznym ustroju i upolitycznionym ciele. Wiremia 

HIV to nie tylko liczba kopii wirusa w mililitrze krwi, ale i mnogość innych składowych 

znaczeń, takich jak stygmatyzacja, wykluczenia czy zakotwiczone w moralności 

kategorie winy i kary. Krytyka biomedycznie zorientowanych przekonań – 

skoncentrowanych na tym, co sprawdzalne, ugruntowanych w redukcjonizmie – 

wskazuje też, że precyzyjne pomiary diagnostyczne zawężają pojęcie dobrostanu i 

umniejszają rolę innych jego determinant: materialnych warunków życia, dostępu do 

zasobów, prowadzonej polityki społecznej, stosowanych rozwiązań gospodarczych czy 

pozycji w społeczeństwie. Odwróceniem modelu biomedycznego jest ujęcie 

biopsychospołeczne, w którym bierze się pod uwagę wpływ ogólniejszych zjawisk na 

procesy zachodzące w mniejszej skali800. W diagnozie organizmu, którego stan może 

zostać oceniony za pomocą badania medycznego, uwzględnia się również właściwy mu 

kontekst. W takiej optyce sens pojęcia krwi rozszerza się o to, co jest pozasomatyczne, 

ale i trudne do empirycznej weryfikacji. Warto więc zapytać: co ponadjednostkowego 

odkrywa indywidualne przeżycie przerażenia i wstrętu związane z zaburzaniem stałych 

ram własnego ciała? Jaka jest społeczna morfologia tego jednostkowego doświadczenia?  

„Moja praca pt. Ja i AIDS odnosiła się do znanych wówczas faktów, które 

powodowały panikę społeczną, gdzie podczas zabiegów w szpitalach dochodziło do 

zakażeń przypadkowych ludzi, szukających pomocy medycznej”, pisała artystka na temat 

swej instalacji801. Z analizy danych udostępnionych przez Państwowy Zakład Higieny 

(dalej: PZH) wynika, że w ciągu lat dziewięćdziesiątych zanotowano siedem przypadków 

AIDS w związku ze stosowaniem preparatów krwiopochodnych u osób z hemofilią i trzy 

w wyniku transfuzji802, mimo że od 1987 roku testowano już każdą próbkę oddawanej 

krwi. Liczba osób, u których doszło do rozwoju pełnoobjawowego AIDS w wyniku 

zakażenia HIV podczas sprawowania opieki zdrowotnej mogła być znacznie wyższa, 

biorąc pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach nie określono dróg transmisji. Kluczowe 

 
800 Zob. George L. Engel, The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine, „Science” 1977, 
196(4286), s. 129–136; Derick T. Wade, Peter W. Halligan, The Biopsychosocial Model of Illness: A Model 
Whose Time Has Come, „Clinical Rehabilitation” 2017, 31(8), s. 995–1004; Francesc Borrell-Carrió, Anthony 
L. Suchman, Ronald M. Epstein, The Biopsychosocial Model 25 Years Later: Principles, Practice, and Scientific 
Inquiry, „Annals of Family Medicine” 2004, 2(6), s. 576–582. 
801 Korespondencja z M. Minchberg. 
802 Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad 
Bezpieczeństwem Ludności, udostępnionych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny. Zob. artykuły Wandy Szaty dotyczące HIV i AIDS z „Przeglądu Epidemiologicznego” 
obejmujące lata 1986–1999. 
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były tu jednak niedobory zasobów: odpowiednich pomieszczeń i sprzętów, w tym 

artykułów jednorazowego użytku, między innymi rękawiczek, okularów ochronnych, 

igieł, strzykawek i zestawów do przetaczania krwi. Jak wspominałam, uwagę na 

niewystarczające zaopatrzenie, zarówno w kontekście produkcji krajowej, jak i importu, 

zwracała Zofia Kuratowska podczas obrad Podzespołu do Spraw Zdrowia w ramach 

Okrągłego Stołu. Poruszała tę problematykę w odniesieniu do profilaktyki HIV, ale także 

bezpieczeństwa osób zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Ówczesną sytuację 

systemu opieki zdrowotnej w Polsce dobrze obrazuje uzasadnienie wyroku Sądu 

Najwyższego z 2000 roku, oddalającego apelację złożoną przez pozwany Szpital 

Wojewódzki w Legnicy w sprawie wypłaty zadośćuczynienia w związku z zakażeniem 

pacjenta HIV i HBs w trakcie dializ:  

W lutym 1994 r., w wyniku dochodzenia epidemiologicznego 
stwierdzono, iż warunki lokalowo-techniczne na oddziale dializ 
uniemożliwiały przestrzeganie zasad postępowania 
przeciwepidemicznego i stwarzały ryzyko wystąpienia zakażeń803.  

Wizytujący legnicki Oddział Dializ Pozaustrojowych Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny podkreślał: 

wyjątkową niefunkcjonalność pomieszczeń, nadmierne zagęszczenie 
stanowisk dializacyjnych, brak magazynów na zapasowe nerki, na 
sprzęt jednorazowego użytku, bieliznę pościelową, dokumentację 
chorych, zapas koncentratu do dializ804.  

Szczegółów dostarcza dalszy opis sposobów postępowania z medycznym sprzętem:  

Od momentu I wątpliwego wyniku anty-HIV w stacji zastosowano 
dializatory jednorazowego użytku. Wcześniej dializatory były płukane. 
Każdy pacjent miał swój dializator, który był podpisany i 
przechowywany po zabiegu płukania w specjalnym pojemniku 
oznakowanym” (pisownia oryginalna)805.  

Wielokrotne używanie i sterylizowanie sprzętu było standardem, choć, jak donosił 

przywołany już artykuł opublikowany w 1989 roku na łamach „Gazety Wyborczej”, od 

pięciu do piętnastu procent takich narzędzi wykazywało niejałowość, a w związku z 

 
803 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2000 r., V CKN 34/00. 
804 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r., I ACa 308/98. 
805 Tamże. 
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nieskutecznymi metodami kontroli informacja o tym pojawiała się dopiero po 

tygodniu806.  

 Sposoby konceptualizowania zakażeń jatrogennych wyrastały z systemu 

moralnego i łączyły się z kategorią niesprawiedliwości. Pozostawały więc w obrębie 

pojęć: winy i kary. Na funkcjonowanie tej konstrukcji w społecznej świadomości w 

pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych mógł wpływać – i równocześnie je 

odzwierciedlać – dyskurs medialny. Za przykład posłużyć tu mogą programy telewizyjne 

transmitowane w polskiej telewizji publicznej. W 1990 roku zaprezentowano materiał o 

chorującym na hemofilię nastolatku – Ryanie White’cie – zakażonym HIV poprzez 

produkt krwiopochodny zawierający czynnik VIII807. Trzy lata później wyświetlono 

wywiad z seropozytywną osobą zakażoną tą samą drogą808, a w 1994 roku wyemitowano 

film dokumentalny AIDS w rodzinie wyprodukowany przez telewizję BBC, który 

przedstawiał historie zakażeń przez krew wśród heteroseksualnych par i w wyniku 

transfuzji po porodzie809. Istotny wydaje się fakt, że tego rodzaju narracjom, które 

wpisywały się w model niezawinionej choroby, pozwalano publicznie wybrzmieć. 

Odnosząc się do bardziej szczegółowego kontekstu towarzyszącego powstawaniu 

instalacji, artystka stwierdzała: „Kiedy pracowałam nad jej koncepcją, byłam w 

pierwszych miesiącach ciąży, więc przede mną był pobyt w szpitalu”810. Sposób działania 

obiektu, w którym można wydzielić etapy pauzy, zasysania płynu i jego wyrzutu, 

odtwarzał czynności zbierania sił, parcia i wypychania, występujące w czasie porodu. 

Krążąca w zbiorniku krew konotowała zachodzącą pomiędzy matką a płodem wymianę 

składników pokarmowych, ale i potencjalność transmisji wirusa. Do zakażenia HIV może 

bowiem dojść poprzez łożysko, zwykle od dwudziestego tygodnia ciąży, w okresie 

okołoporodowym oraz już po porodzie, w wyniku karmienia piersią811.  

Praca Minchberg może stać się przyczynkiem do namysłu nad biomedyczną 

perspektywą, która stawia wyraźną granicę między ciałem ciężarnej i rozwijającego się 

płodu, uznaje je za odrębne, choć pokrewne, organizmy. Z tej optyki czerpie też Kristeva, 

 
806 mp, AIDS, „Gazeta Wyborcza”, 17.07.1989. 
807 TVP 2, Program na życzenie: rozmowy bez sekretów, 20.09.1990 r., godz. 17.00. 
808 TVP 1, Rozmowa – program publicystyczny, 20.09.1993 r., godz. 15.35. 
809 TVP 1, AIDS w rodzinie, 19.05.1994r., godz. 23.50. 
810 Korespondencja z M. Minchberg. 
811 Zob. Justyna Kowalska, Maria Jankowska, Małgorzata Lemańska, Leczenie antyretrowirusowe u kobiet w 
wieku rozrodczym i kobiet w ciąży, w: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia PTN AIDS 2021, 
red. Miłosz Parczewski, Elżbieta Jabłonowska, Magdalena Witak-Jędra, Warszawa-Szczecin 2021, s. 76–83. 
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która stwierdza, że płód, początkowo zależny i złączony z matką, podczas porodu 

oddziela się zarówno od jej ciała, jak i podmiotowości: staje się osobą autonomiczną i 

jako taka wkracza w życie społeczne. Oba te ujęcia zakorzenione są w wyobrażeniu 

podmiotu jako skończonego, w wizji niezmiennej tożsamości, która zostaje ustanowiona 

podczas narodzin i jako taka trwa już do momentu śmierci. Paradygmat „ja” i „nie-ja” 

oraz odporności jako obrony jest podważany na przykład właśnie w trakcie ciąży, gdy 

organizm matki nie odrzuca płodu i nie uznaje go za intruza. Mimo że w perspektywie 

zachodniej biomedycyny łożysko traktuje się jako element służący obustronnej 

wymianie, to równocześnie postrzega się je jako barierę chroniącą odrębność ciał matki 

i płodu. Badania jednak wykazują, że dochodzi w nim do przecięcia się ich kodów 

genetycznych: do mikrochimeryzmu. Podważają zatem wiarygodność twierdzenia o 

genetycznej nienaruszalności, co ma implikacje dla modelu „ja” i „nie-ja”. Odtwarzając 

dyskusję o chimerycznej relacji pomiędzy organizmami, o ich przenikalności, Susan 

Elizabeth Kelly przywoływała potwierdzające to zjawisko dowody empiryczne, w tym 

obecność komórek płodu we krwi matki, także długo po porodzie, niekiedy również 

poronieniach i aborcji. Według jednej z hipotez, mają one potencjał regeneracyjny dla 

organizmu812. Jak zaznaczała Margrit Shildrick, celem takiej perspektywy nie jest 

„wymazanie różnicy, ale raczej uznanie, że matka i płód, a później matka i dziecko, są 

wzajemnie uwikłane na wielu poziomach i stają się pojęciami niestabilnymi”813.  

Problematyzowane w pracy odczucie lęku związane z przewidywaniem 

nadchodzącego zagrożenia ulega tu konkretyzacji: w obliczu trudnej sytuacji 

ekonomicznej szpitali i braku skutecznych procedur przeobraża się w strach przed 

realnym niebezpieczeństwem. Jak podaje PZH, w ciągu lat dziewięćdziesiątych poprzez 

zakażenie wertykalne HIV, czyli odmatczyne, AIDS rozwinęło się u czternaściorga 

dzieci814. Z danych zebranych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych HIV i AIDS 

w latach 1986–96 wynika natomiast, że wskaźnik transmisji wertykalnej HIV wynosił 

około siedemnastu procent (piętnaście potwierdzonych przypadków na osiemdziesiąt 

 
812 Susan Elisabeth Kelly, The Maternal-Foetal Interface and Gestational Chimerism: The Emerging Importance 
of Chimeric Bodies, „Science as Culture” 2012, 21(2), s. 239–245. 
813 Margrit Shildrick, Maternal–Fetal Microchimerism and Genetic Origins: Some Socio-legal Implications, 
„Science, Technology, & Human Values” 2022, s. 8. 
814 Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad 
Bezpieczeństwem Ludności, udostępnionych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny. Zob. artykuły Wandy Szaty dotyczące HIV i AIDS z „Przeglądu Epidemiologicznego” 
obejmujące lata 1986–1999. 



210 
 

osiem obserwowanych seropozytywnych ciężarnych)815. Strach mógł być również 

nasilany przez obojętność personelu medycznego, jego niewrażliwość na potrzeby i 

odczucia pacjentek. W ramach instalacji, za wizualną reprezentację tego rodzaju postawy 

można uznać gładką, przezroczystą taflę szkła: stwarzającą barierę i powodującą 

utrzymywanie dystansu. Z tej perspektywy ówczesny stan opieki okołoporodowej 

opisywała w piątym numerze „Czerei” Monika Osiecka-Leczew, skupiając się na swoim 

osobistym doświadczeniu pobytu na oddziale położniczym. Jak relacjonowała: 

Ten poród to był gwałt. Wywołali sztucznie akcję porodową, zamiast 
czekać, aż zacznie się sama. Dali kroplówkę, żeby przyspieszyć 
skurcze. Zastrzyk narkotyku – na znieczulenie. […] Lekarze nie 
zwracali na mnie uwagi, rzucali spojrzenia mówiące, że przeszkadzam 
w pracy. […] Spieszyli się na film po dzienniku, słyszałam 
rozmowy816.  

 Wśród uaktywnianych przez pracę Minchberg wątków można wskazać też 

szerszy, związany z polityczną ingerencją w sferę społeczną, a dokładniej, z regulacjami 

dotyczącymi praw reprodukcyjnych. Szklany obiekt ma charakter dyscyplinujący, 

niczym praktyki władzy nakładane na ciało. Te odegrały ważną rolę w kształtowaniu się 

projektu demokracji, w którym wzmacniano, jak zaznaczała między innymi Sylwia 

Breczko, męską dominację817. Podczas okrągłostołowych negocjacji, w trakcie dyskusji 

nad poziomem opieki okołoporodowej, uczestnicy reprezentujący poglądy skrajnie 

prawicowe postulowali zaostrzenie przepisów o przerywaniu ciąży. Jan Waleczek, 

związany z katolickim Stowarzyszeniem PAX, wspierającym od pewnego momentu 

Solidarność, zabiegając o wprowadzenie takiego zapisu do postanowień Podzespołu, 

zaznaczał: „jest ogromne parcie zrozumiałe ze strony Kościoła katolickiego, Episkopatu 

i innych środowisk innych religii, różnych środowisk społecznych”818. Inicjatywa ta, 

mimo kilku niepowodzeń, poskutkowała ostatecznie przyjęciem Ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży819, 

 
815 Medard M. Lech, Małgorzata Szczepańska-Putz, New Epidemiological Problem in Poland: Vertical 
Transmission of Human Immunodeficiency Virus, „Paediatric and Perinatal Epidemiology” 1998, 12(4), s. 462. 
816 Monika Osiecka-Leczew, Drżące uśmiechy dziewicze, „Czereja” 1995, 5, s. 22. 
817 Zob. Ewa Hauser, Traditions of Patriotism, Questions of Gender: The Case of Poland, w: Genders 22. 
Postcommunism and the Body Politics, ed. Ellen E. Berry, New York 1995, s. 78–104; Agnieszka Graff, Świat 
bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2001; taż, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i 
narodzie, Warszawa 2008. Za: Sylwia Breczko, Polityzacja…, dz. cyt., s. 135.  
818 Stenogram z trzeciego posiedzenia Podzespołu do spraw Zdrowia w dniu 8 marca 1989, Warszawa 
1990, s. 147. 
819 Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78. 
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ograniczającej możliwość wykonania aborcji do trzech przesłanek. Regulacje te zmieniły 

– choć w drodze konsekwencji, nie poprzez zapis w ustawie – postępowanie lekarskie w 

przypadku seropozytywnych ciężarnych. Jak wynika z Programu Działań 

Zapobiegawczych i Zwalczania AIDS w Polsce w latach 1988–1990, obecność 

przeciwciał przeciwko HIV u kobiet w ciąży stanowiła jedno ze wskazań do aborcji820. 

Choć programu nie wprowadzono, to fragment ten nie spotkał się z negatywnym 

odbiorem społecznym, prawdopodobnie z dwóch względów: liberalnych przepisów 

aborcyjnych oraz braku skutecznej metody leczenia. Choć w świetle przyjętej w 1993 

roku ustawy duże prawdopodobieństwo zakażenia płodu mogło stanowić podstawę do 

usunięcia ciąży, to jednym z wymogów uznania przesłanki embriopatologicznej było 

przeprowadzenie badań prenatalnych. Te natomiast wiązały się z narażeniem płodu na 

zakażenie. Jak zaznaczała Eleonora Zielińska w 1996 roku, „w obecnym stanie wiedzy 

medycznej nie wykonuje się badań prenatalnych polegających na pobraniu materiału do 

badań z tkanek płodu, dochodząc do nich przez tkanki zakażonej matki”821. Do 1994 roku 

jedynym sposobem potwierdzenia zakażenia HIV u niemowlęcia było stwierdzenie 

przeciwciał anty HIV w surowicy jego krwi, ale dopiero po osiemnastym miesiącu 

życia822. Od tego momentu wytwarzają się jego własne przeciwciała, wcześniej są to 

przeciwciała matki. Od 1994 roku odmatczyne zakażenie HIV rozpoznaje się poprzez 

oznaczenie antygenu p24 i polimerazową reakcję łańcuchową (PCR), co pozwala na 

postawienie diagnozy w drugim i trzecim miesiącu życia dziecka823.  

Na brak odpowiednich rozwiązań prawnych nakładała się nieefektywność 

leczenia. Do 1994 roku, czyli aż do momentu opublikowania wyników badań 

zrealizowanych przez amerykańskie Public Health Service Task Force, które dotyczyły 

przyjmowania zydowudyny przez osoby z HIV w czasie ciąży, nie stosowano profilaktyki 

zakażeń wertykalnych824. Ten skodyfikowany sposób postępowania, nazywany 

protokołem ACTG 076825, został oficjalnie przyjęty w Polsce w 1995 roku, ale w 

 
820 AIDS. Wybrane…, dz. cyt., s. 130. 
821 Eleonora Zielińska, AIDS i ciąża – problemy prawnokarne, w: AIDS i prawo…, dz. cyt., s. 123. 
822 Magdalena Marczyńska, Jolanta Popielska, Małgorzata Szczepańska-Putz, Sabina Dobosz, Agnieszka 
Ołdakowska, 20-letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi zakażonymi HIV, „Przegląd Epidemiologiczny” 
2007, 61, s. 365. 
823 Tamże. 
824 Tamże, s. 366. 
825 Zob. Edward M. Connor i in., Reduction of Maternal-Infant Transmission of Human Immunodeficiency Virus 
Type 1 with Zidovudine Treatment, „The New England Journal of Medicine” 1994, 331(18), s. 1173–1180. 



212 
 

jednostkowych przypadkach kierowano się nim już pod koniec 1994 roku826. Regulował 

on wytyczne dotyczące porodu i postępowania z noworodkiem, a w głównej mierze 

określał procedurę włączania zydowudyny podczas ciąży. Zgodnie z zaleceniami lek 

podawano również dożylnie w trakcie porodu, a następnie stosowano u niemowlęcia 

przez cztery do sześciu tygodni. Średnie ryzyko zakażenia, oceniane wcześniej na około 

trzydzieści procent, po wprowadzeniu nowych metod działania mieściło się w przedziale 

od pięciu do ośmiu procent. Gdy ciężarne przyjmowały co najmniej dwa leki 

antyretrowirusowe, a profilaktykę stosowano też w trakcie porodu i u niemowlęcia, 

ryzyko nie występowało827. Od 1997 roku stosuje się w tego rodzaju leczeniu w Polsce 

wspominany już schemat, nazywany pierwotnie HAART – mieszankę przynajmniej 

trzech leków antyretrowirusowych w zalecanej kombinacji.  

 Utrzymywanie w szklanych ryzach tego, co trudno okiełznać, rozumiem jako 

(nie)widzialne dyscyplinowanie ciała za pomocą decyzji politycznych. Nie tylko tych 

wprowadzanych drogą legislacji, ale także poprzez różnorodne procesy mające na celu 

formowanie życia społecznego i nadawanie mu oczekiwanego kształtu: poprzez 

normowanie. Tutaj ujawnia się między innymi rola prorodzinnej polityki. Kategoria 

rodziny wielokrotnie i w wielu momentach historii służyła za narzędzie społecznego 

dyscyplinowania. Polityczny dyskurs przybierał wówczas formę przepowiedni: 

wieszczono nieuchronny jej upadek. Elaine Tyler May zauważała, że kategoria rodziny 

nie charakteryzuje się stabilnością, lecz jest płynna, a jedynym stale towarzyszącym jej 

elementem jest zmiana828. Zastanawiając się nad powodami odwoływania się przez 

polityków i przywódców do możliwego jej upadku, a w konsekwencji do zagłady narodu, 

stwierdzała, że obawy o rodzinę pojawiają się wówczas, gdy stabilność norm wydaje się 

zagrożona. Jako niebezpieczne dla ładu postrzegane mogą być osoby, które funkcjonują 

poza utrwalonymi i dominującymi zasadami.  

 Rodzajem wizualnej egzemplifikacji tego zjawiska chciałabym tu uczynić nie 

tylko pracę Minchberg, ale także dwa plakaty wydane przez Krajowe Biuro 

Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS w 1994 roku, w których kategoria rodziny 

spełniała funkcję regulacyjną i dyscyplinującą (Il. 84–85). Na pierwszym z nich kobieta 

 
826 Magdalena Marczyńska, Jolanta Popielska, Małgorzata Szczepańska-Putz, Sabina Dobosz, Agnieszka 
Ołdakowska, dz. cyt., s. 366. 
827 Tamże. 
828 Elaine Tyler May, “Family Values”: The Uses and Abuses of American Family History, „Dans Revue française 
d’études américaines” 2003, 3(97), s. 10.  
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i mężczyzna spacerują w parku wraz z dwojgiem dzieci i psem. Więzi tej grupy osób 

wydają się nieprzerwane: ich spoiwem są ręce chłopca, obejmujące szyję kobiety. W 

dobie AIDS rodzina najwyższą wartością, głosi zamieszczone na plakacie hasło. 

Przyglądając się użytemu krojowi pisma można zaś stwierdzić, że w czasach niestałości 

i strachu przed chorobą to rodzina zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację. Układ 

drugiego przedstawienia jest bardzo podobny. Kobieta podtrzymuje na swoim boku 

dziewczynkę, natomiast mężczyzna niesie na swych barkach chłopca. Ich relacje są 

równie bliskie i wizualnie nieprzerwane, co w przypadku poprzedniej sceny. Jednak w tej 

wersji uwagę przyciąga tło przygaszone szaro-niebieską tintą. Zabieg ten wytworzył 

dysonans pomiędzy dwoma planami wykorzystanej na plakacie fotografii. Sportretowana 

w jasnych, ciepłych barwach rodzina, której trzonem i koniecznym komponentem jest 

związek małżeński kobiety i mężczyzny, dostarcza radości i gwarantuje dobrostan. Za 

pomocą jednolitej, półprzezroczystej warstwy koloru odseparowano od niej osoby 

spacerujące w pojedynkę oraz parę w wyraźnie romantycznym uścisku. Pomniejszone i 

wyszarzone sylwetki przywodzą na myśl zarówno widma przeszłości usunięte z 

rodzinnych wspomnień, jak i widma ryzyka, z jakim wiążą się nieformalne związki i 

przypadkowe relacje. Chroń zdrowie własne i swojej rodziny, nakłania znajdujący się 

powyżej slogan.  

 Oba projekty przygotowano w 1994 roku z okazji Światowego Dnia AIDS, 

obchodzonego wówczas pod hasłem AIDS and the Family (AIDS i rodzina). Wydarzenie 

to odbywało się pod auspicjami Globalnego Programu ds. AIDS Światowej Organizacji 

Zdrowia (dalej: WHO/GPA), jednak przygotowanie krajowych odsłon tej uroczystości 

znajdowało się w gestii odpowiednich państwowych podmiotów, które mogły 

dostosować formę obchodów do kontekstu danego miejsca829. W wyniku takiej swobody 

działania, przedsięwzięcia lokalnych władz często odbiegały od ogólnoświatowych, 

naukowych wytycznych i były niekorzystne dla osób z HIV i AIDS. Taką rozbieżność 

stanowisk unaocznia interpretacja pojęcia rodziny przyjęta w kampanii polskiej rządowej 

instytucji. Propagowany przez nią model życia rodzinnego uwarunkował i ukształtował 

program profilaktyki, w którym nakłaniano do zachowywania abstynencji seksualnej do 

czasu sformalizowania związku oraz wierności małżeńskiej. Przyświecające jej hasła 

były w istocie nakazami moralnymi. Znacznie różniła się przy tym od propozycji 

WHO/GPA. Przedstawiciele tej organizacji w opisie ramowych założeń Światowego 

 
829 Implementation of the Global AIDS Strategy, 48 Światowe Zgromadzenie Zdrowia, WHO, 23.02.1995, s. 3. 
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Dnia AIDS z 1994 roku zdefiniowali rodzinę jako „grupę osób połączonych uczuciem 

zaufania, wzajemnym wsparciem i wspólnym losem”830. Przyjęcie takiej inkluzywnej 

formuły pozwalało na zaakcentowanie innych funkcji rodziny niż ta prokreacyjna – na 

przykład jej opiekuńczej i wspomagającej roli. Zamieszczony w „World AIDS Day 

Newsletter” tekst dostarczał dalszych wyjaśnień:  

Pojęcie to nie musi być ograniczone do więzów krwi, małżeństwa, 
partnerstwa seksualnego czy adopcji. W tym świetle zgromadzenia 
religijne, stowarzyszenia pracownicze, grupy wsparcia dla osób z HIV 
i AIDS, młodociane gangi uliczne, kręgi osób przyjmujących narkotyki 
dożylnie, kolektywy osób sprzedających usługi seksualne oraz sieci 
organizacji rządowych, pozarządowych i międzyrządowych mogą być 
postrzegane jako rodziny w ramach nadrzędnej rodziny ludzkości831.  

Z takim jej rozszerzonym ujęciem, niezdeterminowanym przez relacje pokrewieństwa, 

korespondował oficjalny plakat opublikowany przez WHO/GPA, na którym 

zamieszczono wyłącznie zarysy ludzkich sylwetek oraz dopisek Families take care 

(Rodziny troszczą się o siebie) (Il. 86). Ukierunkowanie tych obchodów na problematykę 

rodzin(y) pozostawia pewne pole do krytyki, bowiem kwestia pomocy instytucjonalnej 

została przysłonięta przez zachętę do samoopieki i korzystania z prywatnych sieci 

wsparcia. Jednak w punkcie wyjścia tego działania zakładano istnienie różnorodnych 

form międzypodmiotowych relacji i nie narzucano konkretnego modelu funkcjonowania 

w społeczeństwie.  

Kampania Krajowego Biura Koordynacyjnego ds. Zapobiegania AIDS nie brała 

pod uwagę strukturalnych, społecznych i legislacyjnych uwarunkowań związanych z HIV 

i AIDS, nie odpowiadała też na potrzeby kluczowych populacji, ani osób, do których 

została zaadresowana. Komunikowane przez nią treści, sformułowane w oparciu o system 

wartości i w niezgodności z wiedzą naukową, wynikały raczej z pobudek politycznych, 

gospodarczych i demograficznych. Odbiegały przy tym od rzeczywistych problemów 

ekonomicznych i społecznych obecnych w obszarze, którym były zainteresowane, 

skupiając się na wydawaniu nakazów i zakazów ugruntowanych w moralności. Biorąc 

pod uwagę na przykład warunki bytowe w Polsce pierwszej połowy lat 

dziewięćdziesiątych, stan oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych 

czy niewystarczające zaopatrzenie placówek medycznych w elementarne sprzęty, można 

 
830 World AIDS Day – December 1, 1994, w: „Morbidity and Mortality Weekly Report”, 18.11.1994, 43(45), s. 
825. 
831 AIDS and the Family: Families Take Care, „World AIDS Day Newsletter” 1994, 2, s. 1. 
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stwierdzić, że działania systemowe podejmowane głównie przez ministerstwo zdrowia 

rozmijały się z poleceniem ochrony zdrowia własnego i swojej rodziny wydanym 

obywatelom i obywatelkom przez agendę tego samego ministerstwa.  

Ideologiczne interwencje w szeroko pojętą politykę społeczną i opiekę zdrowotną 

podejmowały zarówno władze socjalistyczne, jak i ugrupowania reformatorskie, 

odcinające się od nich lub wywodzące się z opozycji. Rodzinne wartości były istotnym 

elementem retoryki obu zwalczających się stronnictw, w obu też pełniły odmienną rolę. 

Interesujących wniosków dostarcza analiza stenogramów sesji Zgromadzenia Ogólnego 

(dalej: ZO) ONZ, na których podejmowano kwestię ustanowienia wspomnianego 

Międzynarodowego Roku Rodziny. Mimo że ostateczne decyzje w sprawie uchwalenia 

jego obchodów podjęto podczas spotkania ZO w 1993 roku832, to z inicjatywą tą wyszło 

polskie przedstawicielstwo, co więcej, już w połowie lat osiemdziesiątych. Marian 

Orzechowski, ówczesny członek Biura Politycznego KC PZPR i bliski współpracownik 

Wojciecha Jaruzelskiego, w wygłoszonym podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 

1986 roku przemówieniu zaznaczał:  

Uważamy również, że rola rodziny zasługuje na większą uwagę ze 
strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Naszym zamiarem jest 
zaproponowanie Zgromadzeniu Ogólnemu rozważenia możliwości 
ogłoszenia Międzynarodowego Roku Rodziny833.  

Pomysł zafunkcjonował w szczególnym politycznym kontekście: podejmowanych przez 

władze PRL starań na rzecz przełamania izolacji na arenie międzynarodowej, wywołanej 

przez próby tłumienia ruchów opozycyjnych oraz wprowadzony w 1981 roku stan 

wojenny, skutkujący sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez Stany Zjednoczone. 

Postulat ustanowienia poświęconych rodzinie międzynarodowych obchodów 

podniesiono również podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1987 roku, w ramach 

prezentacji „Polskiego planu obniżenia zbrojeń i zwiększenia zaufania w Europie”, 

zwanego „planem Jaruzelskiego”834. Przemówienie koncentrowało się na takich 

zagadnieniach, jak demilitaryzacja, współpraca międzynarodowa, wzrost gospodarczy i 

prawa człowieka. Podkreślano współzależność pomiędzy rozbrojeniem i rozwojem – 

 
832 AONZ, 47/237, International Year of the Family, 47 Zgromadzenie Ogólne ONZ, 112 sesja plenarna, 
20.09.1993, k. 7–9. 
833 AONZ, A/41/PV.10, Provisional Verbatim Record of the Tenth Meeting, 41 Zgromadzenie Ogólne ONZ, 
10 spotkanie, 25.09.1986, k. 75. 
834 AONZ, A/42/PV.22, Provisional Verbatim Record of the Twenty-Second Meeting, 42 Zgromadzenie 
Ogólne ONZ, 22 spotkanie, 06.10.1987, k. 21–30. 
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gwarancją równowagi i postępu miałaby być pokojowa kooperacja na polu 

ekonomicznym i społecznym. Plan Jaruzelskiego miał służyć polepszeniu zagranicznego 

wizerunku PRL, a także stworzeniu możliwości przyznania kolejnych kredytów, 

istotnych dla zadłużonego państwa835. Korespondował też z nowo obranym przez ZSRR 

kursem politycznym: wprowadzaną przez Michaiła Gorbaczowa restrukturyzacją 

systemu politycznego i ekonomicznego, zakładającą również poprawę stosunków z 

Zachodem. Warto wspomnieć w tym kontekście strategię łączenia przez Ronalda 

Reagana praw człowieka z problematyką pokoju międzynarodowego836. Zaprzestanie ich 

naruszania było jednym z kluczowych warunków negocjowania zakończenia wyścigu 

zbrojeń, postawionych ZSRR przez władze amerykańskie. Dyplomatyczna inicjatywa 

władz PRL pozostawała więc w ścisłym związku z toczącymi się pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a ZSRR pertraktacjami, a głos w politycznej dyskusji zabrano w celu 

wzmocnienia pozycji kraju.  

Wykorzystywanie rodzinnej retoryki można w tym kontekście postrzegać jako 

rodzaj politycznego narzędzia. Zwrot w stronę rodziny, określanej przez polską delegację 

mianem „podstawowej komórki społecznej i naturalnego środowiska dla wzrostu i 

dobrobytu wszystkich jej członków”837, miał umożliwić „wkład w rozwój wspólnych 

wartości”838. Z jednej strony podkreślano jej rolę w rozwoju gospodarczym i dla wzrostu 

demograficznego, z drugiej mogła być częścią wspólną zbioru międzynarodowych 

doświadczeń, ponad podziałami politycznymi i ekonomicznymi. Za przykład takiego jej 

użycia może posłużyć rozmowa Michaiła Gorbaczowa i Raisy Gorbaczowej z Ronaldem 

Reaganem i Nancy Reagan, przeprowadzona podczas ich pierwszego spotkania w 

Genewie w 1985 roku839. Gorbaczow podkreślał, że rodzina jest podstawą społeczeństwa, 

ale i fundamentem, któremu grozi erozja. Ubolewał nad spadkiem liczby zawieranych 

związków małżeńskich i coraz częstszą sytuacją samodzielnego wychowywania dzieci 

przez jednego z rodziców. Zaznaczał, że podejmie tę kwestię podczas swego wystąpienia 

 
835 Zob. Małgorzata Świder, Zaangażowanie Polski w inicjatywy rozbrojeniowe w latach 80. XX wieku – 
grupa robocza PZPR-SPD i plan Jaruzelskiego, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, 1, s. 266–273; 
Justyna Zając, Ryszard Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Toruń 2005, s. 218–224. 
836 Zob. Tamar Jacoby, The Reagan Turnaround on Human Rights, „Foreign Affairs” 1986, s. 1066–1086; 
Aryeh Neyer, Human Rights in the Reagan Era: Acceptance in Principle, „The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science” 1989, 506, s. 30–41; B. Wayne Howell, Reagan and Reykjavik: Arms 
Control, SDI, and the Argument from Human Rights, „Rhetoric and Public Affairs” 2008, 11(3), s. 389–415.  
837 AONZ, A/42/PV.22, dz. cyt., k. 31. 
838 Tamże. 
839 Memorandum of Conversation, Dinner Hosted by the Gorbachevs, Genewa, 19.11.1985, 
https://nsarchive.gwu.edu/document/21544-document-07 (21.06.2022). 
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na kolejnym Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Obietnica ta została 

spełniona: w przemówieniu wygłoszonym podczas XXVII Zjazdu podkreślił, że niska 

liczba nowo powstałych małżeństw negatywnie przekłada się na wychowanie dzieci oraz 

aktywność zawodową i publiczną kobiet i mężczyzn840. Było to, co interesujące, bliskie 

postawie Ronalda Reagana, często odwołującego się do wartości rodzinnych841. Mimo że 

koncepcja rodziny socjalistycznej była nakierowana głównie na zapewnienie zasobów 

siły roboczej i stanowiła rodzaj wartości kolektywnej, natomiast w ujęciu neoliberalnym 

odpowiedzialność społeczno-ekonomiczną przesuwano z państwa na rodzinę, nadając jej 

w ten sposób moc sprawczą i uznając jej aktywny udział w systemie gospodarczym, to w 

obu modelach upatrywano jej potencjału ekonomicznego, możliwości wpływu na rozwój 

gospodarczy państwa.  

Projekt dotyczący Międzynarodowego Roku Rodziny wprowadzono ostatecznie 

pod koniec 1989 roku, w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej842. Państwom 

członkowskim ONZ nie udało się uzgodnić wspólnej jej koncepcji, kontrowersje budziły 

zarówno głosy na rzecz uwzględnienia rozmaitych jej form, jak i propozycje 

zdefiniowania jej jako związku kobiety i mężczyzny, wysuwane między innymi przez 

polską delegację843. Trudności w zawarciu konsensusu dotyczącego definicji rodziny 

ukazują też stenogramy z Międzynarodowej Konferencji nt. Ludności i Rozwoju (ICPD), 

zorganizowanej w Kairze w 1994 roku, koordynowanej przez ONZ844. Duży sprzeciw 

wobec uwzględnienia innych form międzyludzkich związków wyrażali przedstawiciele 

Watykanu. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem obrad Jan Paweł II wystosował list do 

organizatorów, w którym wyjaśniał stosunek Kościoła katolickiego wobec rodziny: 

określając ją jako opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny845. Rok 1994 ogłoszono 

też Rokiem Rodziny w Kościele katolickim, a zarys jej oczekiwanej postaci odnaleźć 

 
840 Michaił Gorbaczow, Political Report of the CPSU Central Comittee to the 27th Party Congress, Moskwa 
1986, s. 64–65. 
841 Ronald Reagan, Radio Address to the Nation on the American Family, 03.12.1983; tenże, Radio Address to 
the Nation on Family Values, 20.12.1986. 
842 AONZ, 44/82, International Year of the Family, 44 Zgromadzenie Ogólne ONZ, 78 sesja plenarna, 
02.12.1989, k. 205–206. 
843 Zob. AONZ, A/43/570, Families in the Development Process, International Year of the Family Report of 
the Secretary-General, 43 Zgromadzenie Ogólne ONZ, 19.09.1988; Marvine Howe, Year of Family Wins 
Friends and Some Foes, „New York Times”, 09.11.1988, s. 13. 
844 AONZ, A/CONF.171/13/Rev.1, Report of the International Conference on Population and Development, 
New York 1995.  
845 Jan Paweł II, Letter of His Holiness John Paul II to the Secretary General of the International Conference on 
Population and Development, Watykan, 18.03.1994, „Acta Apostolicae Sedis” 1995, 87, s. 190–196.  
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można w liście Jana Pawła II z 1994 roku pt. Gratissimam Sane846. Podobną jej wizję 

propagowano w Polsce w latach dziewięćdziesiątych w ramach polityki wewnętrznej, a 

dużą rolę w kształtowaniu tej koncepcji odegrał Kościół katolicki847. Zdaje się to 

tłumaczyć formę przeprowadzonej przez Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. 

Zapobiegania AIDS kampanii społecznej. 

Przykład ten ujawnia również, że projekt polskiej transformacji zainspirowany 

był poniekąd konserwatywną i wolnorynkową rewolucją w Stanach Zjednoczonych z lat 

osiemdziesiątych, a jej podłożem była doktryna neoliberalna. Zgodnie z jej założeniami, 

jak pisze Melinda Cooper, „by przeciwdziałać społecznym kosztom niebezpiecznego 

seksu, państwo powinno ograniczyć swoje interwencje do promowania małżeństwa”848. 

Postawa ta maksymalizowała zyski po stronie władzy: zwiększały się psychologiczne 

koszty pozamałżeńskiego seksu, a obowiązek opieki przenosił się na współmałżonka. 

Małżeństwo stawało się „substytutem ubezpieczenia społecznego”849, co znacznie 

zmniejszało koszty opieki zdrowotnej. Jak zaznaczała Cooper: „W ten sposób 

neoliberalna krytyka normatywności kończy się poparciem alternatywnej formy filozofii 

moralnej – takiej, która przywraca prywatnej rodzinie i jej prawnym zobowiązaniom do 

opieki fundamentalną rolę w porządku wolnorynkowym”850. 

 Normatywność jako pewna organizująca, regulująca i kontrolująca struktura 

znajduje swoje wizualne wyobrażenie w zrealizowanej przez Minchberg instalacji: w 

szklanym prostopadłościennym pojemniku zamknięto bowiem chaotycznie przelewający 

się płyn. Stabilna i zestandaryzowana bryła tamuje i porządkuje to, co bez niej mogłoby 

bezładnie się rozlać. Zamieszczona w instalacji pompa, w sposób miarowy i ciągły 

wykonująca pracę, konotuje nie tylko kapitalistyczne wartości, ale także wzmacnia 

odczytanie tej realizacji jako „działającego systemu”. Tłoczenie i zasysanie czerwonej, 

krążącej cieczy, które budzą skojarzenia z fizjologią i procesem porodu, można w szerszej 

perspektywie rozumieć jako odniesienie do konkretnych obszarów poddawanych 

regulacji: cielesności i reprodukcji, a także takich wiążących się z tą ostatnią sfer, jak 

 
846 Jan Paweł II, List do rodzin "Gratissimam sane" z okazji Roku Rodziny 1994, Watykan, 02.02.1994, 
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html (12.06.2022). 
847 Zob. Dominik Hierlemann, Lobbying der katholischen Kirche. Das Einflussnetz des Klerus in Polen, 
Wiesbaden 2005; Krzysztof Kowalczyk, Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system 
polityczny, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, 17, s. 126–141. 
848 Melinda Cooper, Family Values. Between Neoliberalism and the New Social Conservatism, New York 2017, 
s. 173. 
849 Tamże, s. 174. 
850 Tamże. 
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modele rodziny i role płciowe. Laboratoryjność szklanego pojemnika odsyła także do 

problematyki opieki szpitalnej: medykalizacji porodu, przedmiotowego traktowania 

pacjentek i pacjentów, czy też – w dosłowniejszym rozumieniu – do zagadnień 

związanych z zaopatrzeniem w sprzęt medyczny. Owo laboratoryjne odczytanie nakłada 

się na to powiązane z normującym systemem, a ich splecenie można rozpatrywać także 

w kontekście strategii odwoływania się w dyskursie medycznym – w tym dotyczącym 

HIV i AIDS – do norm moralnych. Regulacyjne działania władz, zwizualizowane za 

pomocą ograniczającej ciecz szklanej tafli, to także forma przezroczystej nakładki, 

poprzez którą wciąż dostrzegalne jest zagrożenie. Jak jednak opisać tu sposób działania 

cieczy zamkniętej w porządkującej strukturze? Wydaje się, że uporczywie stara się ona 

rozszczelnić to, co narzucone. 
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PODSUMOWANIE 

 

 

 

„Najbardziej zagrożone erozją jest właśnie to, co wygładzone leży na łysej powierzchni. 

[…] Drobnych zmian nie zauważamy, aż do dnia, gdy znajoma, łagodna rzeczywistość 

rozsypuje się pod dotknięciem ręki”, pisała w eseju Wniknięcie Jolanta Brach-Czaina851. 

Autorka, wprowadzając kategorię szczeliny, rozważała ją dwuaspektowo: w odniesieniu 

do granicznych doświadczeń oraz do tego, co skryte i niedostrzegane. Zarówno 

transgresyjność, jak i niepozorność, domagają się jednak wyartykułowania: należą 

bowiem do tej samej rzeczywistości, która postrzegana jest jako ciągła, mimo że tkwią w 

jej głębi. W pewnym sensie przywoływana przeze mnie – za de Certeau – praktyka jest 

rodzajem szczeliny. Stawia w wątpliwość trwałość wielkich pojęć, utartych przekonań i 

przyjętych za oczywiste zasad: poddaje je powolnej erozji poprzez ich wskazanie i 

zakwestionowanie wiązanej z nimi pewności. 

 Postawiony przeze mnie w rozprawie problem badawczy dotyczył 

podejmowanych w polu twórczości artystycznej i wystawiennictwa praktyk związanych 

z HIV i AIDS i ich możliwego emancypacyjnego wymiaru względem nowej 

normatywności formującej się wraz z procesami transformacji ustrojowej. Praktyk, 

można by powiedzieć, osadzonych: ulokowanych w konkretnym obszarze i zachodzących 

w konkretnym czasie, powiązanych z tym, co minione i co dla ich autorów-sprawców 

teraźniejsze. Przeprowadzając analizy i interpretacje tych działań, starałam się ukazać, że 

były one uwikłane w transformującą się rzeczywistość polityczno-społeczną Polski 

pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych. Jaki był jednak status tego związku? Z 

pewnością nie sposób wskazać jeden. W działaniach Huntera Reynoldsa i Piotra Nathana 

w galerii Dziekanka dostrzegam próbę wytworzenia pewnych alternatywnych obszarów, 

dających możliwość zaistnienia odmiennych sposobów życia, współobecnych z tymi, 

które dominowały w polu społecznym. Ich realizacje nie pozostawały jednak w ścisłej 

 
851 Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 2018, s. 152. 
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relacji z lokalnym kontekstem, nie miały charakteru demistyfikacyjnego, a raczej: 

wprowadzały w obszar reprezentacji nowe możliwe postawy. Nie bez znaczenia dla tego 

rodzaju optyki pozostaje fakt, że obaj artyści mieszkali na stałe za granicą. Natomiast 

Antoni Grabowski, gromadząc służące podczas zbierania pieniędzy tabliczki, następnie 

tapetując nimi pomieszczenia galerii Appendix, wypowiadał się z wnętrza kontestowanej 

przez siebie rzeczywistości, unaoczniał skutki działań zgodnych z obowiązującymi w niej 

normami. Związani z warszawską Kowalnią uczestnicy pokazu Ja i AIDS występowali z 

podobnymi założeniami: ujawniali własną perspektywę i stosunek wobec problematyki 

społecznej. Źródeł tej postawy można się doszukiwać w rozwijanym przez pracownię 

programie dydaktycznym, kładącym nacisk na indywidualność i współdziałanie zarazem. 

 Emancypacyjny charakter omawianych praktyk artystycznych i 

wystawienniczych można dostrzec na wielu poziomach i w odniesieniu do różnych 

obszarów życia społecznego. Queerowe światy Reynoldsa i Nathana miały w dużej 

mierze wymiar afirmatywny, choć był on rozszczelniany o kategorię żałoby. 

Równocześnie – artyści wypowiadali się w swoim imieniu, w sposób bezpośredni. 

Ekspozycja 5000 sztuk stanowiła natomiast formę zbiorowej wypowiedzi osób 

pozostających w kryzysie. Wielość ich narracji – choć o wspólnym rdzeniu – wprzęgnięta 

została jednak w ramy prymarnej narracji artysty, dla którego doświadczenie HIV i AIDS 

nie było własnym. Można powiedzieć, że kategoria emancypacyjności była tu 

realizowana poprzez uwrażliwianie większości społeczeństwa, wskazywanie na 

zagadnienia celowo pomijane i na to, co zaburza poczucie zbiorowości społecznej oraz 

narusza trwałość przyjętych norm. 

Podkreślane w tekście kuratorskim wystawy Ja i AIDS indywidualne ujęcie 

odzwierciedlały zrealizowane prace: skupione wokół nurtujących artystów i artystki 

problemów społecznych, ale i ujawniające w niektórych przypadkach bardziej osobistą 

perspektywę, związaną z własnym doświadczeniem. Praca Katarzyny Kozyry ukazywała 

sposoby funkcjonowania podmiotów niewypełniających kapitalistycznych zasad, 

podmiotów słabych, pozbawionych możliwości akumulacji. Katarzyna Górna poprzez 

odwrócenie perspektywy i uczynienie zagrażających – zagrożonymi, przy zachowaniu 

nieredukowalnego podmiotowego rozdzielenia, umożliwiła odbiorcom i odbiorczyniom 

zmierzenie się zarówno z zagadnieniem stygmatyzacji, jak i rozwinięcie refleksji nad 

własną pozycją. Instalacja Pawła Althamera podejmowała zagadnienie winy i kary, 

czerpiąc z obecnego w debacie publicznej dyskursu. Choć performans Jacka Markiewicza 
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odzwierciedlał relacje społeczne oparte na uprzedmiotowieniu, to niektóre jego elementy, 

jak możliwość zaistnienia refleksji nad zagadnieniem obligatoryjnych badań 

diagnostycznych, można uznać za społecznie korzystne. Kolaże Andrzeja Karasia, 

będące formą queerowego archiwum, afirmowały nieheteronormatywną tożsamość. HIV 

i AIDS w jego pracy były jedynie fragmentami przebijającymi się przez nacechowaną 

kategorią pożądania i wypełnioną odwołaniami do seksualności całość. Artysta zdawał 

się przy tym proponować rozwiązanie: aktywistyczną wspólnotowość. Instalacja 

Małgorzaty Minchberg, poprzez wykorzystanie abiektalnych środków wyrazu, 

wskazywała na granice cielesności i podmiotowości oraz problematyzowała kategorię 

strachu, zwłaszcza w odniesieniu do macierzyństwa i opieki szpitalnej. Pojęcie granicy, 

manifestujące się w samym antytetycznym tytule wystawy – Ja i AIDS – było 

wielokrotnie podejmowane: w kontekście międzyludzkich relacji, jak w przypadku wideo 

Artura Żmijewskiego i Jacka Markiewicza, ale i cielesności: w realizacjach Moniki 

Osieckiej-Leczew, Małgorzaty Minchberg czy rzeźbie Krzysztofa Malca, w której 

granice ciała stawały się nieprzepuszczalne. Można zatem powiedzieć, że oś tematyczną 

Ja i AIDS stanowiła podmiotowa relacja wobec społecznych norm. Sam system norm 

społecznych został uprzestrzenniony i zwizualizowany w aranżacji wystawy: jej narracja 

umożliwiała zarówno doświadczenie ich w bliskości, jak i ustosunkowanie się do nich z 

dystansu i poddanie ich krytycznej refleksji. 

Tak jednoznaczne podkreślenie granicy pomiędzy zdrowymi i chorymi otwiera 

pole do dyskusji nad kategorią autentyczności reprezentacji w sztuce. Zagadnienia te 

obecne są w rozważaniach nad traumą, w szczególności tych dotyczących prawa 

wypowiadania się o niej, zajmowania pozycji osoby, która ją przeżyła, a więc związanych 

z wymiarem etycznym i politycznym852. Jill Bennett, rozpatrując problem reprezentacji 

traumy w sztuce współczesnej, zaznacza, że w optyce, która kategorię tę uznaje za 

nieprzekazywalne doświadczenie związane z konkretną jednostką, wyrażanie jej przez 

inne podmioty, które jej nie przeżyły, na przykład przez artystów i artystki, przybiera 

postać „zawłaszczenia, redukcji i mimikry”853. Cudzej traumy dotyczą wypowiedzi 

zawarte zarówno w tekście kuratorskim, jak i w realizacjach artystycznych, choć w obu 

 
852 Justyna Tabaszewska, Trauma jako estetyczne, afektywne doświadczenie. Próba analizy „empatycznej wizji”, 
„Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2010, 4, s. 223. 
853 Jill Bennett, Widzenie empatyczne. Afekt, trauma i sztuka współczesna, tłum. Łukasz Mojsak, „Widok. Teorie 
i Praktyki Kultury Wizualnej” 2020, 26, www.pismowidok.org/pl/archiwum/2020/26-empatyczne-
obrazy/widzenie-empatyczne.-afekt-trauma-i-sztuka-wspolczesna (16.06.2022). 
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przypadkach formułowano je w trochę odmienny sposób. HIV i AIDS w narracji 

kuratorskiej ujęte zostało z perspektywy doświadczenia zdrowej części społeczeństwa, 

jednak pozostająca w obszarze teorii kuratorska deklaracja różniła się od artystycznych 

taktyk wykorzystywanych w pracach zaprezentowanych w ramach ekspozycji.  

Środkiem do zachowywania i wyrażania zapośredniczonej traumy w omawianych 

realizacjach była, jak sądzę, kategoria cielesności. Na różne sposoby angażowały one 

ciała odbiorców i odbiorczyń: utrudniając zdystansowanie się, ale i uniemożliwiając 

zbliżenie; wystawiając ich na kontakt z cudzym doświadczeniem i zamykając do niego 

dostęp. Skoncentrowanie na cielesności sprzyjało też wystąpieniu afektywnej reakcji, 

powodowanej przez wstyd, wstręt, przyjemność, zainteresowanie, zaskoczenie czy 

strach. Bennett, analizując sposoby i możliwości zaistnienia zapośredniczonej traumy w 

działalności artystycznej, proponowała odejście od pojęcia autentyczności i silnego 

związania podmiotu oraz jego przeżyć. W sztuce widziała miejsce, w którym 

doświadczenia te mogą zostać wyrażone i wypowiedziane przez innych. Określała to jako 

podejście transaktywne, a więc oddalające się od „współodczuwania uwarunkowanego 

możliwością wyobrażenia sobie, że jest się drugą osobą” w stronę „współodczuwania z 

innym, które pociąga za sobą zetknięcie z czymś nieredukowalnym i odmiennym, a 

często także niedostępnym”854. Wywoływany poprzez spotkanie z pracą artystyczną 

afekt, percypowany w ciele, pozwalałby na zaistnienie krytycznej refleksji. Sztuka w 

takim ujęciu miałaby potencjał empatyczny, jednak nie zawłaszczający, a zachodzący na 

granicy pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, cudzym i własnym, niedopuszczający do 

zmieszania się obu tych płaszczyzn. To, cytując Nikosa Papastergiadisa, podchodzenie 

„bliżej, by móc coś zobaczyć, przy zachowaniu pamięci o tym, skąd się przyszło”855.  

 W jaki jednak sposób, poprzez praktyki artystyczne i wystawiennicze, 

konstruować narrację o przeszłości epidemii, by nie dawać ułudy jej końca i nie czynić z 

niej zamkniętej już opowieści? Sądzę, że w obliczu pojawiających się – przywołanych 

we wstępie – realizacji badających i reinterpretujących początki kryzysu AIDS między 

innymi w Polsce, warto to pytanie postawić. Zagadnienia te były przedmiotem namysłu 

amerykańskich badaczy, między innymi: Theodora Kerra, Alexandry Juhasz i Mariki 

 
854 Tamże. 
855 Tamże. Zob. Nikos Papastergiadis, Mary Zournazi, Faith Without Certitudes: A Conversation with Nikos 
Papastergiadis, w: Mary Zournazi, Hope: New Philosophies for Change, New York–Annandale 2002, s. 94–95. 
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Cifor856. Choć, jak podkreślałam, moim celem nie jest przepisywanie lokalnej przeszłości 

HIV i AIDS według amerykańskich ram, to sądzę, że wynikające z przeprowadzanych 

przez autorów i autorki rozważań założenia teoretyczne mogą się okazać produktywne w 

polskim kontekście i dalszej nad nim refleksji. Oscylują one głównie wokół temporalnej 

dialogiczności, postulując wzajemne przenikanie się przeszłych i aktualnych zdarzeń. 

Problematyka ta stanowiła również część wspominanego już projektu badawczego 

Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK, realizowanego w ramach Galerii 

Miejskiej Arsenał w Poznaniu przez Pawła Leszkowicza, Zofię Nierodzińską, Jacka 

Zwierzyńskiego i mnie. Korzystając z archiwaliów i przywołując współczesne realizacje 

artystyczne podczas towarzyszącej projektowi wystawie, staraliśmy się skomplikować 

linearność historii, przeszłość wprzęgając w teraźniejszość857. Odwołanie do mnogości 

działań różnych podmiotów w polu HIV pozwoliło przeorientować przykładaną do 

doświadczenia choroby optykę: z narzucanego i często nieodpowiadającego realiom 

prawa na jej uspołecznienie, przy równoczesnym niesprowadzaniu jej do wyłącznie 

osobistego przeżycia, oddzielonego od uwarunkowań systemowych. Zwrócenie się ku 

tematyzowanej podczas wystawy Ja i AIDS z 1996 roku jednostkowej perspektywie – 

choć osadzonej w ówczesnych realiach Polski czasu przemian – ujawniło, że 

transformacyjna retoryka indywidualizmu pogłębia stygmatyzację i społeczne 

wykluczenia. Można powiedzieć, że wprzęganie w projekty kuratorskie sztuki dotyczącej 

HIV i AIDS staje się rodzajem aktywizmu, który przełamuje niewidoczność osób 

seropozytywnych, a poprzez okołowystawowe działania edukacyjne umożliwia rewizję 

posiadanych informacji i uzupełnienie ich nowymi. Potrzebę tego rodzaju praktyk 

udowodniły wydarzenia związane z pandemią COVID-19. Przywołam tu ponownie, w 

ramach otwartego zakończenia, fragment tekstu kuratorskiego Artura Żmijewskiego, 

który w perspektywie trwającej pandemii wskazuje, że związany z chorobą strach 

powodujący brak społecznej solidarności nie jest zjawiskiem minionym i wciąż stanowi 

– nie tylko badawcze, ale także artystyczne i kuratorskie – wyzwanie: 

Fizyczna bliskość drugiej osoby niezwyczajnie się intensyfikuje. Siła 
odczuwanej obecności wzrasta, napięcie rośnie, potęguje się lęk. 
Obecność innego staje się osią przeżyć – moderatorem kontaktu. 
Sposób rozstrzygnięcia relacji jest daleki od potoczności. Ryzyko tej 

 
856 Zob. Alexandra Juhasz, Theodore Kerr, Who Are the Stewards of the AIDS Archive? Sharing the Political 
Weight of the Intimate, w: The Unfinished Queer Agenda After Marriage Equality, eds. Angela Jones, Joseph N. 
DeFilippis, Michael W. Yarbrough, London 2018, s. 88–101; Marika Cifor, Status = Undetectable: Curating for 
the Present and Future of AIDS, „OnCurating” 2019, 42, s. 177. 
857 Zob. Kreatywne…, dz. cyt.  
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obecności przypomina pojedynek szpiegów, świat zaludnia się 
utajonymi wrogami. Równocześnie relacja bardzo się porządkuje. […] 
Wiemy, kto jest zdrowy, a kto zakażony (szkodliwy dla zdrowia). 
Wiadomo, kogo można dotykać, a kogo nie. 
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ANEKS 

 

1. Tekst kuratorski do wystawy Ja i AIDS 

 

 

Und morgen die ganze Welt...* 

 

Dzień dobry! Z przyjemnością witamy Państwa na wystawie dedykowanej śmiertelnej 

chorobie. Ja i AIDS jest odpowiedzią wystawiających Autorów na istnienie Zespołu 

Nabytego Braku Odporności. Na tyle ile ich stać i nie spodziewajmy się więcej. Mieli do 

czynienia z wymyślonym tematem, a nie z doświadczeniem choroby. Prawdopodobnie 

żaden z nich nie jest zakażony. 

Autorzy, których prace zobaczycie na wystawie nie wiedzą o AIDS więcej niż 

inni ludzie. Nie ma więc tutaj żadnych wiążących stwierdzeń, żadnej dydaktyki, czy 

propagandy zdrowotnej. AIDS jest rozumiane szeroko, jako symbol zagrożenia, 

ucieleśnienie lęków. Problem zakażenia jest w perspektywie egzystencjalnej każdego z 

uczestników chyba bardzo odległy. Istotą nie jest sama choroba, lecz jej niewidzialna 

obecność – wirus, upostaciowienie zagrożenia. Wirus – stężona groźba. 

Wystawa nie przyniesie ulgi chorym na AIDS, wątpliwe też czy uspokoi 

zdrowych. Raczej napełni ich serca obawami, przecież poddaje w wątpliwość proste 

sposoby uniknięcia zakażenia. Niech za przykład posłuży najradykalniejsza z metod, 

abstynencja seksualna. Nie można być abstynentem w pobliżu aktu młodzieńca 

Krzysztofa Malca. Tą monstrancję męskiego ciała stworzono do adoracji. 

Po co więc wystawa? Pozwala Autorom przyznać się do lęku, mówić z 

nieufnością o chorych i zakażonych, akceptując strach przed nimi i przed chorobą. 

Pozwala nie ulec terrorowi nakazowej moralności, dyktującej akceptację wszystkich 

ludzi. Ale ludzie nie są aniołami. Wydaje się, że moralność powinna uznać nienawiść, 

ksenofobię i ostracyzm za konstytutywne cechy osobowości, na równi ze szczerością, 

dobrocią i ufnością. Uznając ich obecność w sobie widzi się siebie we właściwym 

kształcie – skończonym. Moralność nie pokazuje rzeczywistego obrazu relacji między 

ludźmi, lecz tworzy fikcyjne przykazania wbrew potrzebie wyrażania istotnych emocji. 
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Nazywa się to heroizmem etycznym, lecz w istocie jest to deformacja prowadząca do 

niekontrolowanych wybuchów ordynarnego, a często i krwawego świństwa. Lepiej chyba 

mieć tę swoją wściekliznę i własne draństwo na uwięzi, i chodzić z nimi jak z psem na 

smyczy. Nie znajdziecie tego na wystawie. Nie dlatego, żeby nie robić Wam przykrości, 

lecz żeby nie robić jej sobie, narażając się na upublicznienie nie akceptowanego 

społecznie ZŁA. I oto macie przypadek maleńkiej wojny w człowieku. Co jeszcze o AIDS? 

AIDS można świadomie wybrać. Wydany został w ludzkie ręce wybór sposobu zejścia – 

autoeutanazja. 

AIDS przypomina o ważkości kontaktów z innymi, że są groźne. Spotkanie z 

drugim człowiekiem jest dramatem, a w przypadku nosiciela HIV tragizm jest 

ustokrotniony. AIDS jest jednym z wariantów rozwinięcia kontaktu – rozwinięciem 

owocującym ważkim skutkiem: ZAKAŻENIEM. AIDS udramatycznia relacje między 

ludźmi. Przeżycia seksualne zmącone są obawą o życie. Kolejna przeszkoda pomiędzy 

rozkoszą, a jej fizycznym warunkiem – kontaktem z innym, kto wie czy nie zakażonym, 

ciałem. „...primum wąchanie secundum lizanie, tertium wsadzanie, quartum zabawki z 

językiem, ze ślinką”**, quintum – czy w tej ślince, w tej wydzielince nie ślizga się wirus, 

już po moim języku? Fizyczna bliskość drugiej osoby niezwyczajnie się intensyfikuje. 

Siła odczuwanej obecności wzrasta, napięcie rośnie, potęguje się lęk. Obecność innego 

staje się osią przeżyć – moderatorem kontaktu. Sposób rozstrzygnięcia relacji jest daleki 

od potoczności. Ryzyko tej obecności przypomina pojedynek szpiegów, świat zaludnia 

się utajonymi wrogami. Równocześnie relacja bardzo się porządkuje. Wiadomo, na co 

można sobie pozwolić, jak się nawzajem dotykać, z jaką wydzieliną można sobie 

pofolgować, a jaką długo zmywać strumieniem ciepłej wody i mydłem. Wiemy kto jest 

zdrowy, a kto zakażony (szkodliwy dla zdrowia). Wiadomo kogo można dotykać, a kogo 

nie. Krank ordnung! Ja. Z AIDS wiąże się wersja uporządkowanego istnienia, któremu 

grozi tylko pewien ściśle określony zestaw chorób. Życie nosiciela porządkuje się, 

większość wariantów istnienia zostaje ostatecznie zdyskwalifikowanych. 

To nie jest wystawa o śmierci. Nikt z wystawiających nie ma na jej punkcie 

obsesji, przeciwnie – każdy ma obsesję życia. A AIDS jest przecież sposobem życia, jak 

sposobem życia jest rak mózgu. Tumor Ewinga również jest sposobem istnienia białka. 

Eksploatuje się tutaj lęk życia. Podobno bezpostaciowy lęk gorszy jest od tego, który ma 

formę. A więc lęk Autorów ma postać AIDS. Nie jest to postać stała, lecz okazjonalna, z 

okazji tematu Ja i AIDS. Przyszłoby im oszaleć, gdyby miała to być stała postać lęku. 

Temat sformułowano tak, że zakłada on dystans Ja od AIDS – nic dziwnego, jest to 
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wystawa robiona przez ludzi zdrowych. Wystawa jest formą upublicznienia własnego 

tchórzostwa, przyznaniem się do lęku i pokazaniem jego przyczyny: wirusa i kontaktu z 

drugim człowiekiem. Strach dyktuje działania, strach nieforemny – nieporadny dygot, a 

więc nawykli do obłaskawiania zjawisk i nadawania im formy – artyści FORMUJĄ WŁASNY 

STRACH, nadając mu atrakcyjny wizualnie kształt. Miejmy nadzieję, że to przynosi im 

ulgę. Obszar niezrozumienia (choroba, śmierć) wypełniają własnymi produktami. Te są 

pojmowalne. Przestrzeń jaką ograniczają jest znana, zamiast mówić o chorobie, mówi się 

o obiektach wystawy, w następstwie takich działań zmniejsza się lęk, pojawia się dobre 

samopoczucie, zostaje zaspokojona ambicja. Oto wypłata. Pustka wypełniona dotąd 

strachem zapełnia się obiektami sztuki. Nie jest to nic innego, jak kolejna propozycja 

metody leczniczej. Lekarze wymyślają chemiczne preparaty, artyści – artefakty. Zamiast 

więc mówić o znaku zapytania, jakim jest AIDS, porozmawiajmy o przedmiotach z 

wystawy. Trzeba zapytać o skuteczność takiej strategii. Co uzyskano? Do kogo należy 

wygrana? Do nikogo. REMIS. Pewne jest jedno: dzisiaj niektórzy należą już do AIDS, a 

może „Und morgen die ganze Welt”. 

 

Malina Weiss 

 

* A jutro cały świat 

** W. Gombrowicz Kosmos 
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2. Plan ekspozycji Ja i AIDS w Bydgoszczy. Rekonstrukcja 
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STRESZCZENIE 

 

Przedmiotem rozprawy doktorskiej są artystyczne i wystawiennicze praktyki wokół HIV 

i AIDS podejmowane w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. Jej celem jest 

przebadanie emancypacyjnej potencjalności działań artystycznych i wystawienniczych w 

odniesieniu do kształtującego się w czasach transformacji ustrojowej systemu norm. 

Analiza tych działań jest ukierunkowana na sposoby problematyzowania przez nie 

normatywności kształtującej się wraz z nowym ładem politycznym. 

Rozwój epidemii w Polsce zbiegł się ze zmianami politycznymi z końca lat 

osiemdziesiątych i przemianami systemowymi z początku lat dziewięćdziesiątych. 

Towarzyszące transformacji przeobrażenia w sferze gospodarczej wywarły istotny 

wpływ na strukturę społeczną. Niejako równolegle stopniowym przeobrażeniom ulegały 

wzorce oczekiwanych zachowań – za naciskiem na jednostkową odpowiedzialność 

ekonomiczną oraz dążeniem do osiągnięcia sukcesu zawodowego i finansowego stała 

zasada indywidualizmu wywiedziona z myśli neoliberalnej. Tego rodzaju optykę 

przykładano także do doświadczenia choroby, w tym do infekcji HIV oraz AIDS, które 

funkcjonowały w debacie publicznej jako efekt niewłaściwych wyborów życiowych. 

Kategoria normatywności wpływała także na społeczne i medialne reprezentacje wirusa 

i choroby – oscylowały one wokół standardów akceptowanego zachowania i 

oczekiwanych postaw. Ukształtowane w ten sposób modele przedstawiania zarówno 

choroby, jak i dotkniętych nią osób sankcjonowały kategoryzujące i oceniające 

przekonania, pogłębiając zjawisko stygmatyzacji. Rodzajem platform umożliwiających 

stworzenie alternatywnych narracji i reprezentacji stały się: twórczość artystyczna i 

wystawiennictwo.  

Przywoływane są najwcześniejsze ekspozycje sztuki dotyczącej HIV i AIDS 

zorganizowane w Polsce – wystawa Piotra Nathana i Huntera Reynoldsa otwarta w 

warszawskiej galerii Dziekanka w 1991 roku oraz pokaz 5000 sztuk Antoniego 

Grabowskiego z warszawskiej galerii Appendix z 1992 roku. Głównym przedmiotem 

analizy jest jednak wystawa Ja i AIDS, zorganizowana w 1996 roku przez osoby związane 

z pracownią prowadzoną przez Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Rzeźby Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. Była to pierwsza w Polsce wystawa zbiorowa dotycząca 
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problematyki HIV i AIDS. Jej współkuratorami zostali Artur Żmijewski, Katarzyna 

Kozyra i Grzegorz Kowalski, a jako artyści i artystki brali w niej udział Paweł Althamer, 

Edyta Daczka, Katarzyna Górna, Andrzej Karaś, Krzysztof Malec, Małgorzata 

Minchberg, Jacek Markiewicz, Monika Osiecka-Leczew, a także przywołani już 

Żmijewski, Kozyra i Kowalski.  Pokaz otwarto 9 stycznia 1996 roku w holu 

warszawskiego kina Stolica – miejscu funkcjonowania Galerii Czereja. Po nagłym 

zamknięciu wystawy – na polecenie dyrekcji kina – kolejne odsłony prezentowano w 

innych lokalizacjach: w Galerii a.r.t. w Płocku (10.02–4.03.1996) prowadzonej przez 

Jacka Markiewicza, w przestrzeniach wieży ciśnień w Bydgoszczy wynajmowanych 

przez Stowarzyszenie Artystyczne Wieża Ciśnień (8–19.05.1996) oraz w dawnej Łaźni 

Miejskiej w Gdańsku, w Galerii Wyspa (25.05–06.1996), kierowanej przez Fundację 

Wyspa Progress.  

W rozprawie przybliżony zostaje kontekst powstania ekspozycji Ja i AIDS: 

sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, postawy i działania w polu HIV i AIDS, tło 

akademickie i profil prowadzonej przez Grzegorza Kowalskiego pracowni, istotne w 

kontekście wystawy Ja i AIDS aspekty jego praktyki pedagogicznej i metody kształcenia. 

Zin „Czereja”, redagowany przez członków i członkinie Kowalni, rozpatrywany jest jako 

rodzaj studenckiej platformy wypowiedzi i alternatywny kanał komunikacji, w którym 

rozwijała się narracja omawianej wystawy. Interpretacji poddany zostaje również 

towarzyszący ekspozycji tekst kuratorski autorstwa Żmijewskiego. 

W ramach pracy przeprowadzona zostaje rekonstrukcja najpełniej 

udokumentowanej, bydgoskiej odsłony wystawy. W dalszych fragmentach analiza 

rozszerzana jest o interpretacje wybranych prac prowadzone w ścisłym związku z 

kontekstem społeczno-politycznym (Krzysztof Czerwiński Katarzyny Kozyry, Nosiciele 

Katarzyny Górnej, kolaże Andrzeja Karasia, Ciemnia Jacka Markiewicza, Ja i 

AIDS/Pompa Małgorzaty Minchberg). Odpowiadają one najczęściej poruszanym 

zagadnieniom w polskim dyskursie o HIV i AIDS z lat dziewięćdziesiątych, takim jak: 

przemiany postaw społecznych, używanie substancji w iniekcjach, relacje 

homoseksualne między mężczyznami, praca seksualna czy stan opieki medycznej.    

Działania artystyczne i wystawiennicze wokół HIV i AIDS rozpatrywane są w tej 

rozprawie przy wykorzystaniu teorii rozwijanej przez Michela de Certeau: jako praktyki 

emancypacyjne, czyli wielorakie działania, które naruszają określone układy lub 

struktury, zachodzą wewnątrz nich, w miarę dostępnych możliwości. Są to czynności 
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podejmowane przez podmioty w ramach dominującego systemu – w przypadku 

poruszanej w pracy problematyki można tu wskazać na system normatywny – które 

polegają na używaniu, wykorzystywaniu tego systemu i dokonywaniu w jego obrębie 

niewielkich przekształceń, rozszczelnień. Przyjmowana w analizach perspektywa czerpie 

również z pojęć narratologicznych wypracowanych przez Mieke Bal. Kategoria narracji 

dotyczy w tym ujęciu zarówno języka, tekstu mówionego i pisanego, jak i innych 

mediów: realizacji artystycznych, ich aranżacji czy relacji pomiędzy zaprezentowanymi 

pracami a architekturą. Narratologiczna koncepcja wystawy jako aktu wypowiedzi 

zostaje rozszerzona o namysł nad pozycją mówiącego podmiotu, a także nad 

relacyjnością i kontekstem ekspozycji. 
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SUMMARY 

 

The subject of this dissertation is the artistic and curatorial practices around HIV and 

AIDS undertaken in Poland in the 1990s. The study aims to examine the emancipatory 

potential of artistic and curatorial practices in the face of norms that were being 

established during the period of political transformation. These activities are analyzed in 

the context of how they problematize normativity forming with the new political order. 

The development of this epidemic in Poland coincided with the political changes 

of the late 1980s and the systemic transformation of the early 1990s. The changes in the 

economic sphere accompanying the transformation had a considerable impact on the 

social structure. Parallel to this, the patterns of expected behavior were gradually 

transformed. The principle of individualism, derived from neoliberal thought, was behind 

the emphasis on individual economic responsibility and the pursuit of professional and 

financial success. Such approaches were also applied to the experience of illness, 

including HIV infection and AIDS, which was seen in the public debate as a result of 

poor life choices. The category of normativity also influenced social and media 

representations of the virus and disease – they concerned standards of acceptable behavior 

and expected attitudes. The models of representation of both the disease and affected 

individuals thus formed reinforced categorizing and evaluative beliefs, exacerbating the 

phenomenon of stigmatization. Artistic and curatorial practices became the types of 

platforms that enabled the creation of alternative narratives and representations. 

The earliest expositions of art on HIV and AIDS organized in Poland are recalled 

– an exhibition by Piotr Nathan and Hunter Reynolds opened at Warsaw's Dziekanka 

gallery in 1991 and a show of 5000 Pieces [5000 sztuk] by Antoni Grabowski from 

Warsaw's Appendix gallery in 1992. However, the main subject of analysis is the Me and 

AIDS [Ja i AIDS] exhibition, organized in 1996 by artists associated with the studio led 

by Grzegorz Kowalski at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in 

Warsaw. It was the first exhibition in Poland to address this issue. Its co-curators were 

Artur Żmijewski, Katarzyna Kozyra and Grzegorz Kowalski. Among the participants and 

contributors to the exhibition were: Paweł Althamer, Edyta Daczka, Katarzyna Górna, 

Andrzej Karaś, Krzysztof Malec, Małgorzata Minchberg, Jacek Markiewicz, Monika 

Osiecka-Leczew, as well as the already mentioned Żmijewski, Kozyra and Kowalski. The 
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show opened on January 9th, 1996, at the Stolica cinema in Warsaw, in the Czereja 

Gallery. After its sudden closure, its subsequent displays were shown in other locations, 

such as the a.r.t. Gallery in Płock (10.02–4.03.1996) run by Jacek Markiewicz, in the 

spaces of the water tower in Bydgoszcz rented by the Artistic Association Wieża Ciśnień 

(8–19.05.1996) and in the former City Bathhouse in Gdańsk, at the Wyspa Gallery 

(25.05–06.1996), managed by the Wyspa Progress Foundation.  

The dissertation examines the context of the creation of the Me and AIDS [Ja i 

AIDS] exhibition: the sociopolitical situation in Poland, attitudes and actions in the field 

of HIV and AIDS, the academic background and profile of the studio run by Grzegorz 

Kowalski, aspects of his pedagogical practice and educational methods relevant in the 

context of the Me and AIDS [Ja i AIDS] exhibition. The 'Czereja' zine, edited by members 

of Kowalski's studio, is considered to be a kind of student platform of expression and an 

alternative channel of communication. In it, the narrative of the exhibition discussed 

unfolded. The curatorial text accompanying the exhibition by Żmijewski is also being 

interpreted.  

The study includes a reconstruction of the most fully documented Bydgoszcz 

display of the exhibition. Further passages of the analysis include interpretations of 

selected works conducted in close relation to the sociopolitical context. These include 

interpretations of Krzysztof Czerwiński by Katarzyna Kozyra, Disease Carriers 

[Nosiciele] by Katarzyna Górna, collages by Andrzej Karaś, Darkroom [Ciemnia] by 

Jacek Markiewicz, Me and AIDS/Pump [Ja i AIDS/Pompa] by Małgorzata Minchberg. 

They reflect the most pressing issues in the Polish discourse on HIV and AIDS of the 

1990s, such as social attitudes towards the disease, injection drug use, homosexual 

relations between men, sex work, or the state of medical care.  

This dissertation explores artistic and curatorial activities around HIV and AIDS 

using the theory developed by Michel de Certeau: as emancipatory practices, that is, 

multiple actions that violate specific systems or structures, occurring within them, to the 

extent of the available possibilities. These are activities undertaken by actors within the 

dominant system – in the case of the issue addressed in the work, one can point here to 

the normative system – that consist of using, exploiting this system and making small 

transformations, unsealing within it. The approach taken in the analyses also draws on 

narratological concepts developed by Mieke Bal. In this perspective, the category of 

narrative applies to both spoken and written language as well as to other media, such as 

artistic realizations, their arrangement, or the relationship between the presented works 
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and the architecture. The narratological concept of the exhibition as an act of expression 

is expanded to include a reflection on the position of the speaking subject and the 

relationality and context of the exhibition.  
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