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Piotr Słodkowski

Centrum a peryferie, kanon a inna historia sztuki

Prezentacja sztuki Europy rodkowej na Zachodzie na przykładzie wystaw
Constructivism in Poland 1923-26 (1973) i Central European Avant-Gardes:
Exchange and Transformation (2001-2003)

I. Zarys problemu. Tradycyjna historia
sztuki a narracja wielkich centrów
Z punktu widzenia polskiego historyka
sztuki – b d historyka sztuki z ka dego innego kraju Europy rodkowej – bardzo pouczaj c y m do wiadcz eniem jes t si gni c ie do
Encyklopedii Sztuki wiata (Encyk lopedia of
World Art), monumentalnego, pi tnastotomowego kompendium wydawanego w Londynie
i Nowy m Jorku, pocz wszy od 1959 rok u1 .
Chc c dowiedzieć si czego o sztuce nowocz esnej i z agl daj c do hasła Modernis m,
mo na poz nać jego definicj , zapoznać si
z genez zjawiska i zwi zanymi z nim problemami chronologicznymi, przeczytać wreszcie
o wprowadz ony ch w t ym czasie do s ztuki
innowac jach technologiczny ch i najwa niejszy ch cechac h sty listy cznyc h ówczesnego
malarstwa i rze by 2. Jest to wi c typowe uj cie
problemowe, choć dla tych, których interesowałby rys historyczny sztuki modernistycznej
pod tekstem podano równie liczne odno niki:
Cubism and Futurism, Abstract Art, Surrealism
oraz European Modern Movements.
Si gaj c do ostatniego z wymienionych,
niemal trzy dziestoo miostronicowego has ła
nale y przyjrzeć si zwłaszcza jego strukturze3. Materiał został podzielony na dwie cz ci,
z czego w I omówione s wła nie najwa niejsze ruchy artystyczne schyłku XIX i I połowy

XX wieku, m.in.: impresjonizm i nabizm, kubizm i futuryzm, fowizm, ekspresjonizm i konstruktywizm (który rozumie si jednak wył cznie jako kons truktywizm rosyjski)4. II cz ć
stanowi znacznie krótszy dodatek uj ty nagłówkiem Contemporary trends, co oznacza zjawiska zarysowane jeszcze przed II wojn wiatow
i ywe w chwili publikacji (tj. u schyłku lat 50.),
omówione tutaj z podziałem na poszczególne
pa stwa. Kolejno ć, w jakiej usz eregowano
kraje oraz ilo ć po wi conego im miejsca, nie
wymagaj komentarza. S to: Francja (2 s.),
Anglia, Włochy (odpowiednio po 1,5 s.), Hiszpania, Niemc y, A ustria, Luksemburg (1 s .),
nast pnie Holandia, Belgia, cała Skandynawia,
Grecja, Turcja, Izrael; list zamyka wreszcie
kilka innym pa stw pod zbiorczym terminem
„Europa rodkowa”, na 1,5 szpalty. W przeciwie stwie do pozostałych czterech wł czonych
tu krajów, Polsce i W grom po wi cono nie 1,
a 2 akapity 5.
O polskiej sztuce napisano, e ma ona
swoje korzenie w fowizmie, kubizmie i w ró nych
odmianach malarstwa abstrakcyjnego, a za wiod cych jej przedstawicieli uznano niemal wył cznie artystów, których twórczo ć dawała si
wpisać w idiom sztuki zachodniej, tj. Władysława Strzemi skiego i Tadeusza Kantora. Choć
wzmiankowano równie tak trudnego w odbiorze
malarza, jak Jerzy Nowosielski, to jednak bł dnie okre lono go mianem taszysty 6.

Encyclopedia of World Art [dalej: EWA], 15 t, New York Toronto London 1959-1968.
Modernism, [w :] EWA, t. 10 , szp. 201-9.
3
European Modern Movements, [w :] EWA, t. 5, szp. 177-254.
4
Pełna lista zaw iera nast puj ce hasła: Impressionism; Neoimpressionis; Symbolizm and Synthesism; The Nabis
and Art Nouveau; The Great Independents: Gaugin. Modigliani, van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne; Fauvism,
Cubism, Futurism, Expressionism, Supremitism and Constructivism (Pevsner, Rodczenko), Vorticism, Purism,
Dada, Surrealism, De Stijl, Bauhaus, Fantastic Art [pod tym ogólnym hasłem umieszczono tw órczo ć O. Redona,
A. Böcklina, G. Moreau i H. Rousseau – P.S.].
5
Tam e, szp. 196-210.
6
Tam e, szp. 209.
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Wydaje si , e ze specyficznie polskiej
pozycji geograficznej, jak równie dzi ki odpowiedniemu dy stansowi czasowego staje si
jasne, i hasło to w swojej strukturze i tre ci
jest nie tyle no nikiem danej wiedzy z zakresu
historii sztuki, ile przede wszystkim klisz utrwalonego sposobu my lenia o sztuce oraz wiadectwem jej jawnie warto ciuj cej segregacji;
przykładem post powania, które mo na okre lić przez par poj ć „Centrum – Peryferie”, w zgodzie z którym o mniejszo ciach wspomina si
jedynie kurtuazyjnie (co jest równoznaczne z ich
pomini ciem), je li za w ogóle – opisuje si
je, korzystaj c z j zyka wła ciwego dla centrum7.
Jak przekonuje Irit Rogoff, zarówno w wymiarze społecznym, jak i artystycznym centra
potrzebuj peryferii, podobnie jak ka da antynorma zawsze utwierdza norm , uwydatniaj c
jeszcze jej znaczenie8. Mniejszo ci kulturowe
bardzo długo odgrywały tego rodzaju słu ebn
rol , jednak po upadku Muru Berli skiego bardzo szybko padło pytanie: kto si boi peryferiów9. Równie szybko mogła te pa ć odpowied : s ame centra. Po pierws ze dlatego,
e ka da niezale na refleksja nad marginesami
kultury europejskiej nieuchronnie prowadzi te
do ponownego zrewidowania wiedzy o tym, co
le y w jej centrum (jak zauwa ył Andrzej Turowski, mo na napisać histori sztuki centrów bez
odwoła do peryferii, ale nigdy odwrotnie10). Badaj c to, co wcze niej pomini to, nieuchronnie
bada si te sam Kanon; nie neguj c sensu jego

istnienia, poddaje si jednak w w tpliwo ć jego
obiektywno ć, przezroczysto ć i niewinno ć.
Po drugie za – od kanonu wychodz c, w toku
badania nie chodzi ju o jego ilo ciowe powi kszenie przez wł czenie do dzieł reprezentuj cych mniejszo ci. Chodzi raczej o krytyczne
rozwa enie kondycji tradycyjnej historii sztuki,
która posługuje si dawnymi narz dziami i postrzega sztuk tylko według zastanych porz dków. Poruszaj c temat relacji mi dzy Centrum
a Peryferiami jednocze nie uwidacznia si wi c
napi cie, jakie zachodzi mi dzy histori sztuki
rozumian jako dyscyplina tradycyjna, a tak ,
która – nie chc c negować zapładniaj cej roli
Pary a b d Nowego Jorku – pragnie jednak
przeformułować swoje narz dzia, tak by być
zdoln w równie adekwatny sposób pisać te
o tym, co dot d pozostawało na marginesie.
Badaczk , która poprzez krytyczn analiz kanonu poło yła podwaliny pod tego rodzaju
histori sz tuki jest wywodz ca si z pozycji
feministycznych Nanette Salomon. Wyj ciowa
teza jej najwa niejszej pracy, artykułu Grzechy
zaniedbania. Kanon historii sztuki, mówi, e owo
klasyczne zestawienie artystów Europy Zachodniej nie jest bynajmniej zadane z góry, lecz
zostało sformułowane w konkretnym momencie
historycznym i z okre lonych pobudek ideologicznych11. W jej uj ciu kanon jest przede wszystkim wynikiem relacji mi dzy tymi, których wskutek tych powodów wyeksponowano, a pozostałymi (artyst ami i cały mi narodami), których
wiadomie pomini to.

Badacze w skazuj te na inne przykłady tego rodzaju w zorcow ych, a zniekształcaj cych obraz historii sztuki
publikacji. Nanette Salomon pisze o Historii sztuki Horsta W. Jansona; Piotr Piotrow ski pow ołuje si na gło n ,
zbiorow prac Art Since 1900 i zaznacza, e choć autorzy w dra aj pew ne now e postaw y badaw cze (np. feminis tyczna historia sztuki), to jednak praw ie zupełnie pomijaj w tek Europy rodkow ej (notabene jedyny w spomniany
w opracow aniu polski artysta to Władysław Strzemi ski); Lorand Hegyi zauw a a znacz ce pomini cia w publikacjach
Achille Bonito Olivy. Zob. H. W. Janson, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzie dzisiejszy, Warszaw a
1993; por. ten e, The History of Art: A Survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day,
New York 1962. W licznych artykułach praca poddaw ana jest krytycznej analizie: E. Dickinson, Sexist Texst Boycotted,
„Women Artists New s”, nr 4 1979, s. 12; E. Tufts, Beyond Gardner, Gombrich, and Janson: Towards a Total History
of Art, „Arts Magazine”, nr 8 1981, s. 150-4; B. R. Collins, Book Review of H. W. Janson and E. H. Gombrich, „Art
Journal”, nr 1 1989, s. 90-5; H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. Buchloh, Art since 1900, Modernism, Abtimodernism,
Postmodernism, London 2004; A. B. Oliva, Art Tribes, Rome 2002.
8
I. Rogoff, Subjects/places/spaces, w : ta , Terra Infirma - Geography’s Visual Culture, London New York 2000, s. 19.
9
Wydaje si , e pierw szym, który otw arcie zadał to pytanie był A. Baudin, Qui a peure de la périphérie?, „Ligia”,
nr 5-6 1989; cytat za: P. Piotrow ski, Geografia a historia. Sztuka w Europie rodkowo-Wschodniej, [w :] ten e,
Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie rodkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Pozna 2005, s. 35.
10
A. Turow ski, Kilka refleksji na marginesie, [w :] ten e, Awangardowe marginesy, Warszaw a 1997, s. 13.
11
N. Salomon, The Art Historical Canon: Sins of Omission, [w:] (En)gendering Knowledge, red. J. Hartman, E. MesserDavidow, Chicago 1991; przedruk [w :] D. Preziosi, The History of Art History: A Critical Anthology, Oxford 1998,
s. 344-55, 551-3; por. ta , Grzechy zaniedbiania. Kanon historii sztuki, tłum. P. Słodkow ski, „Mishellanea Pismo
Studentów MISH UW”, nr 3 (7) 2008, s. 112-23.
7

Centrum a peryferie, k anon a inna historia sztuk i
Pierwsz tego rodzaju nowoczesn konstrukcj tworz jej zdaniem ywoty Giorgio Vasariego12. Poprzez fakt nieustannego powielania ich struktury oraz sposobu pisania o sztuce,
z jednej strony, przyszłej historii sztuki dały
one pewne długo stosowane narz dzia, m.in.
chronologiczne porz dkowanie biografii według
pokole oraz wydawanie s dów estetycznych
podkre laj cy ch innowacyjno ć i wzajemne
wpływy. Z drugiej jednak, na trwałe wprowadziły
hierarchi i dominacj konkretnej płc i, klasy
społecznej, narodowo ci i konwencji artystyczny ch (jak zauwa a S alomon, podcz as gdy
sztuka Michała Anioła była uznawana za wzorcow , twórczo ć Tycjana przyjmowano tylko
z pewnymi zastrze eniami)13.
Formułuj c swój kanon artystów, Vasari
ustanowił jednocze nie mechanizmy i metody
jego podtrzymywania, a co wi cej – uzale nił
artyst od komentatora, a wi c historyka sztuki. Stało si tak, poniewa w ywoty wpisane
jest przekonanie, e „wszystko, co warto wiedzieć o dziele, mo e być wyja nione jedynie
w wietle wiedzy o twórcy”14. Dzieło rozumiane
jest tu jako owoc ycia geniuszu, geniusz za
– choć sam niezrozumiały – mo e być wydobyty, opisany i obja niony przez historyka sztuki, co daje mu pot n władz , przede wszystkim dlatego, e opisu tego dokonuje według
wybranych uprzednio kryteriów. Mówi c ci le:
[…] podstawowa strategia Vasariego polega na ustanowieniu w sko ro zumianego
ce ntrum prze z n arz uceni e sta nda rd ów
i norm. […] Funkcjonuj one po to, b y tworzyć hierarchi „wtajemniczonych” i „wykluczonych”. Klasyczny paradygmat definiuje
ren esan s I ta li i ro dk owej j a ko sztuk
o wielkiej warto ci i skutecznie marginalizuje wszystkie inne tradycje artystyczne.

63
Te – współczesne włoskiemu renesansowi
– b ez wzgl du na to, jak b yłyb y rozb ie ne,
sz uflad ku je si pod wspó ln ym ha sł em
„sztuka na północ od Alp”. Uzasadnieniem
dla omawiania tych zło onych i ró norodnych tradycji jako jednego nurtu mo e b yć
tylko to, e ró nice, które dziel je mi dzy
sob uwa a si za ni eistotne, za to ich
o so b l iwa o dm ie nn o ć o d kl a sycyzm u
rodkowej Italii jest tutaj kluczowa15.

Te same wnioski, wysuni te na potrzeby
malarstwa XVI stulecia, mo na równie sformułować dla dwudziestowiecz nyc h awangard,
które – gdy chodzi o Pary , Moskw i Nowy Jork
– omawia si w sposób szczegółowy, buduj c
przy tym konstrukcje wyznaczaj ce logik ich
rozwoju. Na sztuk Europy rodkowej patrzy si
natomiast jako na twór w takim stopniu fragmentarycz ny i niekonsekwentny, e a jednolity
w swej odmienno ci.
Je li dla XVI stulecia Vasari, to dla XX
wieku najwa niejszymi ustawodawcami oraz
twórcami trwałych, a przez to przekonuj cych
narracji sz tuk i byli wpływowi ameryk a s cy
krytycy i kuratorzy: Clement Greenberg (19091994) oraz Alfred H. Barr (1902-1981).
Greenberg, czołowy krytyk lat 40., 50.,
a cz ciowo tak e 60., zwi zany był z nurtem
okre lanym jako ekspresjonizm abstrakcyjny
– i fakt ten w najwi kszej mierze zadecydował
o kierunku, jaki obrał w toku swojej działalno ci
teoretycznej16. Promuj c takich artystów, jak
de Kooning, Hofmann i Pollock, Greenberg
skonstruował spójny system rozwoju sztuki XX
wieku, którego ukrytym celem było wykazanie,
e bogata tradycja awangard europejskich znajduje swoj kontynuacj , a nawet ostateczne
rozwini cie wła nie w sztuce tzw. Szkoły Nowojorskiej, a wi c ju na Nowym Kontynencie.

12
Zob. G. Vasari, ywoty najsławniejszych malarzy, rze biarzy i architektów, przeł. K. Estreicher, Warszaw a 1985,
t. 1-8; zob. te krytyczny komentarz do pism Vasariego: P. Rubin, What Men Saw: Vasari’s Life of Leonardo da Vinci
and The Image of the Renaissance Artist, „Art History”, nr 1 1990, s. 34.
13
N. Salomon, Grzechy zaniedbania…, s. 114.
14
Tam e.
15
Tam e, s. 116.
16
Zob. pisma zebrane krytyka: Clement Greenberg: A Critic’s Collection, red. B. Guenther, K. Wilkin, Portland 2001;
C. Greenberg, Homemade Es theti cs: Ob ser vations on Art and Tastepor, Oxf ord 1999; ten e, Malar stwo
modernistyczne, [w :] ten e, Obrona modernizmu, przeł. G. Dziamski, M. pik-Dziamska, Kraków 2006. Zob. te
now sze opracow ania dotycz ce krytyka: F. Rubenfeld, Clement Greenberg: A Life. Scribner 1997; C. Jones,
A. Eyesight Alone: Clement Greenberg’s Modernism and the Bureaucratization of the Senses, Chicago 2005;
A. G. Marquis, Art Czar: The Rise and Fall of Clement Greenberg, Boston 2006.
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Aby tego dowie ć, Greenberg stworzył
własn definicj modernizmu, a ci lej: wskazał warunek sine qua non dla nowoczesnego
malarstwa. Istot modernizmu by ła według
niego postawa samokrytyczna lub samoanalitycz na, któr winni przyj ć przedstawiciele
poszczególnych dyscyplin artystycznych. Naturalnie, nie postulował on całkowitej negacji
danej dziedziny twórczo ci. Przeciwnie, ci ył
ku krytyce, która ma pomóc we wzmocnieniu
i utrwaleniu jej naturalnych kompetencji; innymi
słowy: przez wiadome ograniczenia doprowadzić j do tych rodków formalnych, które s
jej najwła ciwsze17.
Jak argumentował, po odrzuceniu wszystkiego, co było zapo yczone z innych mediów, rodkiem samookre lenia si malarstwa
pozostaje płaszczyzna oraz zasada respektowania ramy, tj. pola, w obr bie którego zawarty
jest obraz. Twierdził, e za pomoc tego klucza
mo na czytać malarstwo europejs kie ju od
czasu Ingresa, który tworzył portrety „nale ce
do najbardziej płaskich, a namalowanych na
zachodzie przez wykształconego artys t od
XIV wieku”18. Pierwszymi w pełni modernistycznymi obrazami były dla płótna Maneta i impresjonistów; Greenberg wskazywał m.in. na odrzucenie podmalunków, eksponowanie swobodnych poci gni ć p dzla (tj. tego, co wła ciwe
malarstwu) oraz akcentowanie płaskiej powierzchni podło a. Cezanne’a widział jako tego,
który deformuje przedmioty swoich martwych
natur, aby dostosować je do wymogów kompozycji, tj. do konstrukcji obrazu w formie prostok ta. Kubi ci, co prawda, w pierwszej fazie
poszukiwa zwrócili si ku rze biarsko ci, jed-

nak w nast pstwie ich rewolucji powstało „malarstwo bardziej płaskie, ni wszystko w sztuce
zachodu od czasu Giotta”19.
Przykłady te dowodz , e Greenberg postrzegał rozwój sztuki na kształt jednolitej, linearnej narracji z kilkoma punktami szczytowymi
w okre lonych momentach historycznych. Wobec przyj tego kryterium tej ewolucji, jasnym
jes t, e fak tycz nie musiała ona zako c zyć
swój bieg na twórczo ci Pollocka i Hofmanna –
jako tych, którzy oczy cili malarstwo z wszelkich pozamalarskich rodków wyrazu.
Bardzo zbli on , logiczn konstrukcj ,
maj c pretensje do obiektywizmu, sformułował Alfred Barr, zało yciel i pierwszy dyrektor
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.
Analogicznie do Greenberga jako punkt finalny
w rozwoju swojej wizji sztuki obrał on abstrakcj (w jej geometrycznej i niegeomet rycznej
odmianie) i wywiódł j z wielkich izmów, które
roz wijały s i w najwa niejs zy ch c entrac h
europejskich, tj. w Pary u i Moskwie. Logik
swojego wywodu przedstawiał w formie wykresu z 1936 roku20 . Jego przebieg nie jest jednak
skomplikowany: Barr wierzył, e od czasu impresjonistów malarze zacz li stopniowo wyzwalać si spod panowania konwencji naturalistycznej i zmierzać ku odchodz cym od niej
uproszczeniom i rozbie nym formom stylizacji;
za wa ne ogniwa w drodze ku czystej abstrakcji uznał kubizm i rosyjski konstruktywizm z jednej strony oraz fowizm i ekspresjonizm z drugiej (prowadz c e odpowiednio do wariantów
geometrycznego i organicznego).
Zarówno model Greenberga, jak i wykres
Barra s koncepcjami, które zakładaj domina-

Słynna fraza Greenberga w cało ci brzmi nast puj co: The essence of modernism lies, as I see it, in the use of the
characteristic methods of a discipline to criticize the discipline itself – not in order to subvert it, but to entrench
it more firmly in its area of competence [Istota modernizmu tkw i, tak mi si przynajmniej w ydaje, w zastosow aniu
charakterystycznych dla danej dyscypliny metod do krytyki tej dyscypliny, ale nie po to, by j zanegow ać, lecz po to,
by lepiej rozpoznać i umocnić obszar jej kompetencji – tłum. P. S.]. C. Greenberg, Modern Painting, [w :] Clement
Greenberg: The Collected Essays and Criticism, red. J. O’Brian, Chicago 1986. Por. C. Greenberg, Malarstwo
modernistyczne…, s. 47.
18
Tam e, s. 53.
19
Istotne etapy w zbudow anej przez Greenberga koncepcji rozw oju sztuki znacz kolejno: malarze holenderscy XVII
stulecia, David i neguj cy rze biarsko ć obrazu Ingres, nast pnie Manet jako pierw szy modernista w malarstw ie,
impresjoni ci, Cezanne i kubi ci, Matisse, Mondrian, w reszcie – Pollock, Hofmann i de Kooning. Wiele pozaartystycznych
motyw acji Greenberga omaw ia S. Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, New York 1983; por. ta , Jak
Nowy Jork ukradł ide sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolno ć i zimna wojna, przeł. E. Mikina,
Warszaw a 1992.
20
Sw oj koncepcj sztuki Barr w ykładał w ielokrotnie. Zob. np. A. Barr, Masters of Modern Art, New York 1958,
passim.
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cj jednego procesu artystycznego (tj. d no ć
do abstrakcji w wydaniu ameryka skim), któremu to procesowi wszystkie pomniejsze zjawiska musz zostać podporz dkowane. Ich ograniczenia s jednak nad wyraz jasne: po pierwsze, nie obejmuj one twórczo ci artystów
zbyt wybitnych i samodzielnych, by przypisać
ich do jednej tylko tendencji (jak choćby Picasso); po drugie, nie wychwytuj zjawisk sprzecznych, które mogły istnieć równolegle (dla przykładu, wci
ywy w latach 50. ekspresjonizm
abstrakcyjny kontra rozwijaj cy si ju na Starym Kontynencie pop art); po trzecie wreszcie,
nie s one w aden sposób przystosowane do
rejestracji jakichkolwiek przejawów twórczo ci
pozaeuropejskiej, a ju w szczególno ci sztuki
Europy rodkowej21.
Jest to typowa redak cja historii sztuki
pisanej przez reprezentantów wielkich centrów
artystycznych i z uwz gl dnieniem wył cznie
tych e centrów. Mimo swoich zaniedba , miała
ona jednak tak du sił perswazji, e udało jej
si z dobyć st atus wzorca podejmowanego
przez badaczy wszystkich narodowo ci.
Za najwi kszego epigona Vasaria skiej
historii sztuki w XX wieku Salomon uznaje Horsta Jans ona, autora popularnego podr cznika
The History of Art. Jednak tak e w odniesieniu
do sztuki nowoczesnej mo na wskazać du o
analogic znych przy kładów, m.in. francus koj z yczn Histori malarst wa europejs k iego
i angielsk Histori sztuki nowoczesnej. Na li cie opracowa powielaj cych przyj ty model
mie ci si równie Sztuk a cenniejsza ni złoto
Jana Białostockiego22.
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Publikacje ksi kowe – choć nie pozbawione du ej siły perswazji – nie s jednak jedynym licz cym si modelem tworzenia i utrwalania wizji sztuki. Podobny status zdobyły równie wielkie wystawy czasowe. Id c za my l
Jeana-Marca P oins ot a, nale y zauwa yć ,
e szeroko zakrojonych ekspozycji od dawna
nie mo na ju redukować do sumy pojedynczych rekwizy tów, tj. dzieł sz tuki23 . S one
raczej dobrze wyre yserowanymi pokazami,
które przynajmniej z dwóch powodów stały si
dzi bardzo efektywn form prezentacji osi gni ć artystycznych. Po pierwsze, organizatorzy
wys taw czas owyc h nie musz bory kać si
z wieloma ograniczeniami natury prawnej, dotycz cymi muzeów i ich kolekcji stałych. Po
drugie natomiast, dysponuj
rodkami, które
docieraj do widza i kształtuj masow wyobra ni o wiele szybciej i w pełniejszy sposób
ni papierowe publikacje. Skutkiem tego pokazy sztuki istotnie s dzi narz dziami słu cymi do kreowania „modeli estetycznych”, zdolnymi wytwarzać nowe lub utrwalać dawne narracje24. T cech wielkich ekspozycji najlepiej
podsumował Bruce Ferguson:
Sposób , w jaki sztuk a jest dyskutowana,
ro zu mi an a i po dd awa na d eb acie , je st
w du ej mierze zdeterminowany przez medium wystawy – przez wystaw jako kompl eksow i je dn ocz esn rep rez en tacj
wa rto ci i nstytucj ona lnych, społe cznych
i osob istych25.

Na temat krytyki koncepcji Barra zob. A. Schmidt-Burkhardt, The Barr Effect: New Visualizations of Old Facts,
[w :] International Exhibition of Modern Art, 2013. Featuring Alfred Barr, Museum of Modern Art, New York, 1936
in Pavilion ‘Jugoslavia’ Giardini di Castello, Venezia 2003. Na temat krytyki koncepcji Greenberga zob. A. Peraica,
A Corruption of the ‘Grand Narrative’ of Art, [w :] East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, red. IRWIN,
London 2006, s. 472-6.
22
Spo ród licznych publikacji pow ielaj cych model Vasariego i Jansona najbardziej znacz ce to: H. Read, Histoire de
la peinture moderne, Paris 1960, H. H. Arnson, A History of Modern Art. Painting. Sculpture. Architecture, London
1977; E. Gombrich, A Story of Art, London 1972. W ród polskich opracow a w arto nadmienić: J. Białostocki, Sztuka
cenniejsza niz złoto, Warszaw a 1972; A. Kotula, P. Krakow ski, Malarstwo, rze ba, architektura. Wybrane zagadnienia
plastyki współczesnej, Warszaw a 1972; ten e, Sztuka abstrakcyjna, Warszaw a 1973; B. Osi ska, Sztuka i czas,
t. 2, Warszaw a 2005 (w yd. w znow ione).
23
J.-M. Poinsot, Wielkie wystawy. Zarys typologii, [w :] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, s. 541-587,
zw łaszcza s. 541; por. ten e, Large Exhibitions. A Sketch of Typology, [w :] Thinking About Exhibitions, red.
R. Greenberg, B. W. Ferguson, S. Nairne, New York 1996, s. 41.
24
Zob. komentarz do tekstu Poinsota: S. Cichocki, Wystawa sztuki współczesnej jako strategia reinterpretacji historii
sztuki, [w :] Muzeum sztuki…, s. 575.
25
B. Ferguson, Exhibition Rhetorics: Material Speech and Unter Sense, [w :] Thinking about…, s. 179.
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Przykładem pokazu, który dobrze wpisuje si w te słowa była wystawa Kubizm i sztuk a abstrak cyjna, zorganizowana w 1936 roku
przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku, ci lej za – przez ówczesnego dyrektora placówki, A lfreda Barra. Ekspozycja ta
pełniła wła ciwie funkcj ilustracji rozwini tej
przez Barra koncepcji rozwoju malarstwa, maj c jednocze nie wielki wpływ na przyszłe strategie wystawiennicze. Pewnego rodzaju echem
tego przedsi wzi cia jest m.in. seria wystaw
powstałych 40 lat pó niej i przygotowywanych
z okazji otwarcia Centre Pompidou w Pary u.
Podj to wówczas temat zale no ci, jakie istniały mi dzy wielkimi o rodkami sztuki, które
zestawiano w pary przy okazji kolejnych odsłon, odpowiednio: Pary – Nowy Jork, Pary –
Moskwa i Pary – Berlin, Pary – Pary (wszystkie z lat 1977-1981)26.
W zagadnienie relacji mi dzy wymienionymi o rodkami wpisuje si te inny, równie
istotny problem – tj. kwestia tradycyjnej geografii arty styc znej. Tego rodzaju model bardzo
dobrze ukazuje Bruce Altshuler w ksi ce The
Avant-Garde in Exhibition, gdzie wyczerpuj co
omawia 13 najbardziej wpływowy ch wys taw
w sztuce XX wieku27. Za najbardziej reprezentatywne pokazy w I połowie stulecia autor uznał
I wyst pienie fowistów na Salonie roku 1905, na
tym e Salonie I ekspozycja kubistów w 1911
roku, równoległa do niej monachijska wystawa
grupy Der Blaue Reiter, cztery lata pó niejsza
wystawa futurystów w Sankt Petersburgu oraz

dwa mi dz y narodowe pokaz y: dadais tów
z 1920 i surrealistów z 1938 roku, odpowiednio
w Berlinie i Pary u. Wybór ten, sk din d niepozbawiony podstaw merytorycznych, milcz co realizuje jednak pewne zało enie – potwierdza, e wielkie wydarzenia artystyczne maj
miejsce w kilku zaledwie miastach Europy, te
za mog ustalać oficjalne narracje i roztaczać
swoje wpływy na pozostał cz ć kontynentu.

II. Postawy peryferiów wobec narracji
ustanawianych w centrach.
Constructivism in Poland 1923-26
Peryferia, jasno zdefiniowane przez wyej opisany model, przyjmowały wobec niego
równie klarown postaw . Do roku 1989 (lub do
pocz tku lat 90.) kraje Europy rodkowej nie
chciały demonstrować swojej odr bno ci kulturowej, a nawet – wr cz przeciwnie – usilnie zabiegały o to, by charakterystyczne dla siebie
sztuk i artystów wpisać do uniwersalnego, sformułowanego na Zachodzie kanonu. Odmienno ć była w tym procesie du ym atutem. Twórca, który c hciał zostać zauwa onym musiał
oscylować mi dzy dwiema warto ciami: lokalno ci i uniwersalizmem. Powinien on poruszać
tematy wła ciwe swojej kulturze tak, aby zainteresować własn egzotycz no ci . Jednak e,
przekazuj c ich tre ć, zobligowany był do tego,
aby posługiwać si takimi formami artystycznymi, które cechowały sztuk Zachodu, a wi c
zyskały status j zyka uniwersalnego28.

Linearny charakter narracji w ystaw składaj cych si na ten cykl trafnie skomentow ał Poinsot: „Wystaw a Pary /
Pary pomy lana została jako parcours w ytyczony wzdłu korytarza z narzuconymkierunkiem zw iedzania, o cianach
szczelnie pokrytych dziełami, czasem otw arty na przestrzenie obszerniejsze i bardzo w ew n trznie podzielone.
Wzgl dna ciasnota sal, sposób ich w ew n trznych poł cze i du a liczba eksponatów nadaw ały proponow anej
kolejno ci zw iedzania charakter w ielce linearny i labiryntow y”. J.-M. Poinsot, Wielkie wystawy…, s. 546. Zob te :
Paris-New York, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1977 ;
Paris-Berlin, rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933, Centre national d’art et de culture Georges
Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1978 ; Paris’Moscow, 1900-1930, , Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1979 ; Paris-Paris, créations en France 1937-1957, Centre
national d’art et de culture Georges Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1981.
27
B. Altshuler, The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th Century, New York 1994.
28
Mechanizm ten szczegółow o analizuje P. Piotrow ski, Geografia i historia…, s. 16-17. W kontek cie sytuacji artysty
z Europy srodkow ej szczególnego znaczenia nabieraj cytow ane przez Piotrow skiego słow a Petera Schjeldahla:
„ w iat sztuki ameryka skiej oczekiw ał i oczekuje czego now ego z byłego sow ieckiego imperium. To oczekiw anie
jest z jednej strony w yrazemzdrow ego zainteresow ania i dobrej w oli, a z drugiej w yznaniem, e nasze w yczerpane
artystyczne zasoby potrzebuj egzotycznej transfuzji. Dotychczasow e zasoby zdaj si skromne, a najlepsze
z nich – jak Ilya Kabakov i Mirosław Bałka – mów i nam dlaczego. Ucz nas tak e , jak dostosow ać nasze oczekiw ania
do tego, co praw dopodobnie otrzymamy. Artysta «w schodni» musi najpierw opanow ać idiom artystyczny Zachodu,
gdy naw et najbardziej w yrafinow ana sztuka lokalna nie przetrw ała długiego okresu ciemno ci. Nast pnie artysta
w tym obcym idiomie pow inien przemów ić, nazw ać rzeczy bolesne, j kaj c si , opow iedzieć o praw dach tak długo
nienazw anych, e a okrytych w artsw nalotu, jak dno rzeki. Dopiero po oczyszczeniu w szystkich w arstw ciszy
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W kwestii rodków potrzebnych do komunikacji z Zachodem du e znaczenie odgrywała zwłaszcza sztuka awangardowa, tj. niefiguratywna. W krajach Europy rodkowej utrwaliło si przekonanie, e sztuka ludowa oraz ta,
która wł cza do swej ikonografii symbole narodowe zawsze b dzie odmian sztuki lokalnej,
gdy rozumianej tylko w c i le okre lonym
kontek cie. O awangardach natomiast przyj ło
si wówczas uwa ać, e posługuj si formami
ponadnarodowy mi i poz bawiony mi z namion
lokalno ci. Innymi słowy: wierzono, e j zyk
abstrakcji – zarówno w odmianie geometrycznej, jak i organicznej – mo e pomóc w nawi zaniu kontaktu z głównym nurtem sztuki europejskiej, utraconym za spraw elaznej Kurtyny 29.
ywe w Europie rodkowej przekonanie
o uniwersalizmie sztuki nowoczesnej wywodzi
si w istocie z trwałego i wa nego dla modernizmu mitu przezroczysto ci j zyka, który podzielano nie tylko w centralnej, ale i w zachodniej c z ci k ontynentu. Jak wyc zerpuj co
analizuje t o Andrzej Turowski, w pierwszych
dekadach XX wieku uwa ano, e malarstwo
oparte jest na strukturze analogicznej do struktury j zyka, co oznacza, e składa si z odr bnych elementów, które mo na dowolnie zestawiać i analiz ować – nicz ym litery tworz ce
alfabet. W rezultacie, zakładano, e jest ono
transparentnym rodkiem wyrazu, który pozwala na swobodn wymian sformułowa czytelnych dla wysyłaj cego i odbieraj cego komunikat, bez wzgl du na naleciało ci ich własnych kultur30.
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Powy sz koncepcj przyj li nie tylko
art y ci awangardy, ale te hist orycy szt uki
z Europy rodkowej. Ci, przygotowuj c wystawy pokazywane na Zachodzie, spo ród rodzimych twórców wybierali zazwyczaj wła nie tych,
którzy posługiwali si neut ralnym j zyk iem
abstrakcji. Z dzisiejszej perspektywy wydaje si ,
e tak samo, jak malarstwo zawsze jest no nikiem z nac ze , wy siłk i podejmowane prz ez
wzmiankowanych kuratorów tak e miały ukryt
intencj , a organizowane przez nich pokazy nie
mogły być neutralne. Piotr Piotrowski przedsi wzi cia te nazwał „wystawianiem” w pierwotnym
znaczeniu tego s łowa, tj. „prz edstawieniem
czego do publicznej oceny, os du, przedło eniem do kontroli czy te inspekcji”31. Naturalnie,
były to kontrole sztuki „innej” Europy dokonywane przez Europ „wła ciw ”.
W kontekst tak zarysowanych, a dyskretnych zale no ci mi dzy centrum a peryferiami wpisuj si równie wystawy sztuki polskiej, m.in. opatrzona znamiennym tytułem
ekspozycja Polsk ie obecno ci32, która miała
miejsce w Centre Pompidou w 1983 roku. Pokazano wówczas szerokie spektrum rodzimych
artystów, od bliskiego ekspresjonizmowi Witkacego, prz ez z upełnie indy widualn post ać
Brunona Schulza, po zdeklarowanego konstruktywist Władysława Strzemi skiego.
Choć jest to wystawa istotna, wydaje
si , e we wspomniany powy ej mit przezroczysto ci j zyka niepomiernie lepiej wpisuje
si inne, wcze niejsze polskie przedsi wzi cie. Ju bowiem w latach 60. i 70. z acz to

staniemy tw arz w tw arz z now ym, w nasz ym szalonym zac hodnim sensie” . P. Sc hjeldahl, Pols kie haiku,
[w :] Mirosław Bałka, przeł. J. Szyma ska, Warszaw a 1993, s. 17. Na temat agresyw nych praktyk kuratorów
z Zachodu w stosunku do „artystów lokalnych” zob. te : Enjoy Me, Abuse Me, I am Your Artist: Cultural Politics,
Their Monuments, Their Ruins, [w :] East Art. Map…, s. 362-77.
29
A. Turow ski, Dyskurs o geometrii, wolno ci i rozumie, [w :] ten e, Awangardowe…, s. 133-52.
30
Ten e, W poszukiwaniu uniwersalnego j zyka, [w :] ten e, Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne
utopie w sz tuce r osyjs ki ej 1910-1930, Wars zaw a 1990, s. 69- 147; ten e, Dysk ur s o uniwer sali zmie,
[w :] Awangardowe…, s. 169-84. Na temat podj cia tej idei przez w ielkich przedstaw icieli modernizmu z centrów zob.
np. W. Kandinsky, Program for the Institute of Artistic Culture [Programma Instituta Khudozhestvennoi Kultury],
[w :] Kandinsky: Complete Writing on Art, red. K. C. Lindsay, P. Vergo, Boston London 1982, s. 455-72, zw łaszcza
s. 464-5; ten e, Punkt i linia na płaszczy nie. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. St. Fijałkow ski,
Warszaw a 1986.
31
P. Piotrow ski, Geografia i historia…, s. 18-9.
32
Presences polonaises. L’art vivant autour du musée de Łód : Witkiewicz, constructivisme, les contemporains,
red. D. Bozo, R. Stanisław ski, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, Paris 1983. Znamienne jest,
e w tym samym roku Mieczysław Por bski opublikow ał tekst o nieco ironicznym tytule Polskie nieobecno ci, który
po w i cił tw órczo ci Jerzego Now osielskiego – artysty, którego mimo usilnych badacza dla odbiorców z Zachodu
w ci pozostaw ał nieznanym i niezrozumiałym „artysta lokalnym”. P. Por bski, Absences polonaises, „Cahiers du
Musée National d’art. Moderne”, nr 12 1983; por. ten e: Polskie nieobecno ci, [w :] ten e, Jerzy Nowosielski,
Kraków 2003, s. 199-218.
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podkre lać uniwersalizm sztuki z Polski, co było ci le zwi zane z du aktywno ci wystawiennicz , jak prowadził Ryszard Stanisławski, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. W zwi zku z charakterem zbiorów tej instytucji, w pierwszej połowie 1973 roku miała miejsce zakrojona na szerok skal prezentacja nie tyle polskiego konstruktywizmu, ile konstruktywizmu
z Polski. Wystawa o takim tytule – Konstruk tywizm w Polsce 1923-36. Blok , Praesens, a.r. –
przygotowana została przez Stanisławskiego
we współpracy z muzeami z Essen i Otterlo,
a przedstawiono j w Niemczech Zachodnich,
Holandii i Anglii oraz – jeszcze w tym samym
roku – w Stanach Zjednoczonych33.
Trwały m wiadectwem t ej ekspozyc ji
jest jej katalog – ródło, z którego mo na wyczytać motywacje organizatorów, czytelne ju
w samy m układzie publikacji. Ta składa si
z trzech niezale nych cz ci. Pierwsza mie ci
rozbudowan chronologi awangardy w Polsce
ze szczególnym uwzgl dnieniem konstruktywizmu, problemowe omówienie głównych wyró ników tego nurtu oraz teksty informacyjne
po wi c one poszcz ególnym ugrupowaniom.
Najobs zerniejs zy, drugi c złon kat alogu jest
zest awieniem najwa niejsz yc h materiałów
ródłowych: fragmentów korespondencji, artykułów, manifestów i polemik publikowanych na
łamach periodyków. Partia zamykaj ca prac
zawiera noty biograficzne oraz bibliografi 34.
Zarówno układ katalogu, jak i sposób opracowania jego zawarto ci wskazuj na zadanie, jakiemu ten miał sprostać – tj. wprowadzić
konstruktywizm polski w dyskurs konstruktywizmu jako takiego, pr nego paneuropejskiego nurtu postrzeganego bez wzgl du na kategorie narodowo ciowe.
Organizatorzy z dawali sobie spraw
z faktu, e działalno ć artystów z Polski nale y
Europie dopiero zaprezentować. Słu yła temu
otwieraj ca katalog, bardzo rzetelnie przygotowana faktografia nurtu. Uwzgl dnione daty, nazwiska i wydarzenia zawsze ł czono w logiczny
ci g roz wojowy (obejmuj cy lat a 1923-36),
w obr bie którego zaznaczono etapy dominacji
pos zc zególny c h tendenc ji arty st y cz ny ch.

Wykres pomy lany jako zestawienie najwa niejszych i naj ywiej dyskutowanych w danym
czasie problemów pełni niew tpliwie funkcj
porz dkuj c .
Za prekursorów konstruktywizmu w Polsce uznano grup formistów, jej działalno ć zamykaj c w latach 1917-1922. Na czas dwóch
kolejnych lat zadatowano stopniowe kształtowanie si głównych postaw ideowych tego
nurtu, przy czym rok 1924 zdefiniowano jako
cezur wyznaczaj c jego dojrzało ć. Po fazie
pocz tkowej, mi dzy 1925 a 1929 rokiem nast pował okres zdominowany przez unizm, utylitaryzm i produkt ywizm (była to druga faza
rozwoju), za czas do 1934 roku scharakteryzowano przez obecno ć zagadnie takich, jak:
przestrze architektoniczna, utopia społeczna,
rozwój typografii i pogl dów na edukacj artystyczn . Po trzeciej, najpłodniejszej chyba fazie konstruktywizmu, zasygnaliz owano jeszcze niektóre przejawy jego krytyki, dokonanej
z pozycji nowej tendencji w sztuce, tj. realizmu
socjalistycznego35.
Wykres ten przedstawia zwart i logiczn histori nurtu, od fazy pocz tkowej, przez
czas bujnego rozwoju, po schyłek w połowie
lat 30. W parze z d eniem do wiernego oddania zamkni tej w rygory faktografii i uj tej problemowo historii kierunku idzie tak e inna tendencja, czytelna w drugiej cz ci katalogu. Jest
ni usilne d enie do wiernego przedstawienia
z jednej strony ogólnych zało e , charakterystycznych dla konstruktywizmu w ogóle, z drugiej za zaprezentowanie na ich tle zindywidualizowanych, nierzadko odmiennych pogl dów
poszczególnych polskich reprezentantów kierunku. D enie do wydobycia ich z anonimowo ci cec huj cego zunifikowan w oczach
Zachodu Europ
rodkow czytelne jest zwłaszcza w wyborze obszernych fragmentów materiałów ródłowych.
W ród du ej liczby prz edrukowanych
dokumentów znajduj si m.in. tekst Tadeusza
Peipera (Miasto, masa, maszyna), dotycz ce
malarstwa i rze by manifesty Berlewiego, Staewskiego oraz Kobro i Strzemi skiego (odpowiednio: Mechanofak tura, O sztuce abstrak cyj-

Constructivism in Poland, 1923-36. Blok, Praesens, a.r., red. R. Stanisław ski, Łód 1973.
Tam e.
35
Zob. pełen w ykres: A. Turow ski, A Chronicle of the Polish Avant-Garde, [w :] Constructivism…, s. 20-9.
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nej, Kompozycja przestrzeni i Unizm w malarstwie), a tak e – być mo e przede wszystkim
– zapisy polemik , do jakic h dochodziło na
łamach periodyku Blok 36. Szczególnie dobrze
udało s i zdefiniować ró nic zda mi dzy
Szczuk a Strzemi skim, przedrukowuj c ich
teksty, w których ci opowiadali si odpowiednio
za produktywizmem (Co to jest k onstruk tywizm?) i unizmem (B=2)37.
Analogiczna tendencja widoczna jest
tak e w tekstach dotycz cych trzech grup i wypuszc zanych przez nie periody ków. Niejako
potwierdzaj c decyzj o reprodukcji du ej ilo ci
materiałów ródłowych, autorzy opracowa
poło yli szczególnie du y nacisk na rekonstrukcj programów i ustalenie stanowisk poszczególnych twórców38. Ich wypowiedzi s w tekstach obficie cy towane tak , e oprac owania
staj si cz sto rodzajem komentarza i wykładni słów artysty.
Jednak e znamiennym jest, e przy tak
du ym nacisku na odtworzenie polskiego konstruktywizmu zarówno w warstwie faktograficznej, jak i wiatopogl dowej zupełnie pomini to
wszystko to, co mo na by nazwać kontekstem
lokalnym. Do minimum zredukowano rys historycz ny, który mógłby powi zać dzieje nurtu
z ogóln sy tuacj kulturaln , jaka panowała
w kraju. Ograniczono tak e komentarz dotycz cych o rodków, w których ten si rozwijał;
absolutnym wyj tkiem w tym wzgl dzie pozostaje t ekst Anny Łab dzkiej, która – pisz c
o grupie a. r. – przestawiła zarys dziejów Łodzi
jako miasta o du ym znaczeniu ekonomicznym w okresie mi dzywojennym39. Z zachowaniem odwrotnych proporcji pisano nat omiast
o kontaktach z artystami, ugrupowaniami i o rodkami na zachodzie i w Rosji. Charakterystyczna w tym kontek cie wydaje si decyzja o zamieszczeniu oddzielnego tekstu po wi conego
relacjom Strzemi skiego z Malewiczem40.
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Kwintesencj poszukiwa analogii mi dzy artystami polskimi a zachodnimi przy jednoczesnym pomini ciu rodzimego kontekstu pozostaje wst p katalogu autorstwa Ryszarda Stanisławskiego41. Ju w pierwszych słowach tekstu Stanisławski zaznaczył, jakoby atmosfera
tworz ca si wokół konstruktywizmu była podobna w Polsce i we Francji, a jego polsk odmian
scharakteryzował jako istotny wkład w dorobek
mi dzynarodowej awangardy. Chc c udowodnić
jedno ć d e artystycznych, powołał si na
stworzon przez Strzemi skiego dychotomiczn koncepcj rozwoju sztuki, aby zestawić j
z pogl dami reprezentowanymi przez artystów
ameryka skich z lat sze ćdziesi tych – Ad Reinhardta i Roberta Morrisa42. Kontynuuj c kwesti
wzajemnych nawi za , zasugerował analogi
mi dzy przemy leniami Mieczysława Szczuki na
temat problemu masowo ci a pó niejszymi koncepcjami Waltera Benjamina, który ze rodkował
je wokół zagadnienia aury dzieła sztuki. Zbudował
wreszcie szereg dalszych powi za – mi dzy
tym e Szczuk a Tatlinem, Strzemi skim a Malewiczem, Sta ewskim a Mondrianem i van Doesburgiem czy grup Praesens a Bauhausem i Le
Corbusierem43.
Tekst ten bardzo dobrze oddaje sposób
my lenia kat egoriami trady cyjnej i gł boko
zhierarchizowanej geografii artystycznej, gdzie
sztuka mniejszych o rodków kultury jest ostatecznie definiowana i dowarto ciowywana przez
odniesienia do Pary a i Moskwy.

III. Nowe postawy metodologiczne.
Krytyczna geografia artystyczna oraz
kontekst jako wiadoma strategia
badawcza
Podobnie jak tradycyjna koncepcja historii sztuki nowoczesnej wywodzi si z refleksji
wpływowych teoretyków, tak jej alternatywny

T. Peiper, Modern City. Mass. Machine, [w :] Constructivism…, s. 59-65; H. Berlew i, Mechano-Faktur, [w :] tam e,
s. 72-4; H. Sta ew ski, On Abstract Art, [w :] tam e, s. 85; K. Kobro, W. Strzemi ski, Composition of Space, Calculations
of Spatio-Temporal Rhythm, [w :] tam e, s. 107-8; ten e, Unism in Painting, [w :] tam e, s. 86-95.
37
M. Szczuka, Editorial – ‘Blok’ – What is constructivism?, [w :] tam e, s. 78; W. Strzemi ski, B=2, [w :] tam e, s. 80-4.
38
Zob. np. A. Turow ski, The Polish Revolutionary Avant-Garde, [w :] tam e, s. 30-5; J. Zagrodzki, Katarzyna Kobro
and Władysław Strzemi ski, Artistic Activities During the October Revolution, tam e, s. 53-4; ten e, Reconstruction
of Katarzyna Kobro’s Sculptures, [w :] tam e, s. 55-8.
39
A. Łab dzka, ‘a. r.’, [w :] tam e, s. 41-6.
40
J. Zagrodzki, Katarzyna Kobro and…, s. 53-4.
41
R. Stanisław ski, Introduction, [w :] tam e, s. 8-11.
42
Tam e, s. 10.
43
Tam e.

36

70
model powstaje w oparciu o nowe postawy metodologiczne. Szczególnie istotne wydaj si
my li uformowane przez badaczy wywodz cych si z pogranicza feminizmu, visual culture
oraz semiotyki – Irit Rogoff i Normana Brysona44.
Zwi zana z Departamentem Kultury Wizualnej Uniwersytetu Goldsmiths w Londynie,
Rogoff podejmuje w swojej pracy problem
w gruncie rzeczy rzadko poruszany przez historyków szt uki, niemniej jednak bardzo adekwatny w przypadku bada Europy rodkowej.
Sama okre la to zagadnienie mianem krytycznej geografii artystycznej. ci lej za , stawia
sobie z a cel wyk azanie braków tradycyjnie
rozumianej geografii, postuluj c nas t pnie
sformułowanie nowej definicji dla tej dziedziny,
która z kolei otworzyłaby mo liwo ć postawienia dotychc zasowych pyta w zupełnie inny
sposób.
Chc c u ci lić, co rozumie przez tradycyjne postrzeganie geografii, Rogoff odwołuje
si do refleksji Jamesa Blauta, twórc y teorii
rasizmu kulturowego. Blaut zauwa a, e historia powszechna była w istocie tworem Europejczyk ów, kt órzy pod wzgl dem politycz nym,
społeczny m, kulturowym i t echnologicz nym
zawsze wyprzedzali reszt wiata, wyznaczaj c standardy w ka dej z tych dziedzin. Zjawisko to odnosi nast pnie do geografii, zwłaszcza
w jej nowo ytnych poc z tkach, tj. w czasie
W ielk ic h Odk ry ć Geograficz ny ch; uwa a,
e była ona ju wtedy podszyta europejskim
nacjonalizmem, a wzmiankowane wy prawy
wynikały z ch ci zaszeregowania wiedzy o fantazyjnych i nieznanych mieszka cach innych
l dów. Wedle tej teorii nast piło wówczas co ,
co Blaut nazywa „europejskim rozproszeniem”
– doszło do przepływu kulturowego dziedzictwa
Europy na reszt wiata tak, e to wła nie kultura wywiedziona ze Starego Kontynentu zdobyła status tej niezale nej i obiektywnej, a wi c
status normy 45.

Wychodz c od reflek sji Blauta, Rogoff
dokonuje demaskacji utrwalonego s ystemu
poprzez nowe zdefiniowanie tego, co jej zdaniem pozostaje przemilczan domen geografii. Definiuje j przez trzy dookre lenia. Po pierwsze, jest ona teori poznania i syst emem
klasyfikacji; po drugie, rysem narodowej, kulturowej, j zykowej i topograficznej historii danej
społeczno ci; po trzecie wreszcie – jednolit
i nieprzezroczyst przestrzeni , która staje si
ródłem wiedzy 46. Postrzegana jako cało ć,
geografia jest wi c kategori poznawcz , która
– jak ka da dziedzina wiedzy – wymaga tak e
refleksji krytycznej. Geografia natomiast potrzebuje jej w sposób szczególny, aby ta pozwoliła wykazać, gdzie w jej obr bie dochodzi do
tzw. zjawiska pozycjonowania. Terminem tym
Rogoff okre la zale no ć mi dzy dwoma podmiotami w sytuacji, kiedy jeden z nich dysponuje sił lub autorytetem do nazywania i narzucania swojej własnej to samo ci (tak e kulturowej), podczas gdy drugi biernie poddaje si
tej unifikuj cej i nadanej odgórnie identyfikacji.
Za przykład zjawiska pozycjonowania badaczka uwa a m. in. relacj w jak iej poz os taj
Francja i tereny Afryki Północnej47.
Tak wi c według ustale Rogoff niezb dnym krokiem w stron nowych mo liwo ci badawczych jest u wiadomienie sobie, e neutralno ć geografii jest pozorna, w rzeczywisto ci
bowiem powstaje ona w wyniku systematycznych uzgodnie , staj c si porz dkiem wiedzy
b d dyskursem ustanawianym w centrach.
Odsłoniwsz y powy s ze mechanizmy,
Rogoff post uluje nast pnie wprowadzenie takic h zagadnie kryt ycznych, jak podmiot owo ć i uczestnictwo: podmiotowo ć danych
społeczno ci w relacji z miejscem, które zamieszkuj oraz zaakcentowanie faktycznego
ucz estnictwa tych e (poszczególny ch i odmiennych) podmiotów w procesie formowania
geografii jako dziedziny wiedzy. S dzi dalej,

I. Rogoff, Subjects.places/spaces…, s. 14-35; N. Bryson, Art in Context, [w :] Studies in Historical Change,
red. R. Cohen, Charlottesville London 1992, s. 18-42. Na temat bada Rogoff w nieco szerszym kontek cie zob.
I. Rogoff, D. Sherman, Histories, Theories, Spectacles, Minnesota 1994; ta , Geography’s Visual Culture, London
New York 2000. Na temat postaw y badaw c zej Bry sona zob. zw łaszc za S. Czekalski, Recepc ja teor ii
intertekstualno ci w semiologii i semiotyce obrazu, [w :] ten e, Intertekstualno ć i malarstwo: problemy bada nad
zwi zkami mi dzyobrazowymi, Pozna 2006.
45
Na temat teorii Blauta zob. zw łaszcza: J. Blaut, The Colonizer’s Model of the World: Geografical Diffusionism and
Eurocentric History, Guilford 1993.
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Centrum a peryferie, k anon a inna historia sztuk i
e kiedy postulat ten zostanie spełniony, uwaga w postrzeganiu naukowy m przesunie si
z centrów na szerokie marginesy kultury. W rezultacie wytworzy si tak e nowy porz dek
wiedzy – ju nie ujednoliconej (a w konsekwencji uproszczonej), ale wielowymiarowej i przede
wszystkim wielopodmiotowej, gdy akcentuj cej odmienne to samo ci, podlegaj ce nieustannemu procesowi formowania48.
Zajmuj c tak scharakteryzowan postaw krytyczn , mo liwy b dzie wreszcie nowy
sposób postrzegania samej geografii, ju nie
w kategoriach pozycjonowania i relacji władzy,
lecz według alternat ywnej koncepcji, któr
Rogoff zapo ycza od Henriego Lefebvre’a – tj.
koncepcji geografii jako przestrzeni. Sam Lefebvre daje tu kilka wyznaczników. Po pierwsze,
pisze on o przestrzeni, któr trzeba rozumieć
w opozycji do tej fizycznej, raczej jako odzwierciedlaj c zło one relacje społeczne. Po drugie, nie ma na my li przestrzeni statycznej,
lecz podlegaj c ci głym zmianom, jako e
wci na nowo przekształcan przez zamieszkuj ce j podmioty i ich stany psychologiczne.
W zwi zku z tym: po trzecie, jest to tak e przestrze zabarwiona psy chologic znie i b d ca
no nikiem znacze , a w tym sensie – wyzbyta
pozorów jakiejkolwiek neutralno ci49.
Kompromituj c postulat segregacji kultur, Rogoff d y wi c do zaakcentowania wielopodmiotowo ci, na któr składaj si „przestrzenie o odmiennych relacjach społecznych
i dynamikach psychologicznych”50. Zaz nacza
przy tym, e przestrzenie te, choć odmienne,
nie musz pozostawać w konflikc ie, ten bowiem jest wła ciwy układom hierarchicznym.
Negatywny st os unek do monolit yc znego modelu tradycyjnej geografii artystycznej
jest pierwszym wa nym wyró nikiem jej pracy
naukowej. Zwi zane z powy szym drugie zagadnienie, którego si podejmuje, to podwa enie obiektywno ci wiedzy przez ten e model
produkowanej. W tym celu Rogoff zwraca si
do feminizmu, który rozumie jako nauk z jednej strony otwart na postrzeganie rzeczywi-
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sto ci z uwzgl dnieniem wielu zró nicowanych
podmiotów, z drugiej za – niech tn wszelkim
uproszczeniom w dziedzinie poznania. ci le
bior c, odwołuje si zwłaszcza do rozwijanych
w ci gu lat siedemdziesi tych feministycznych
teorii filmu skupionych wokół takich zagadnie ,
jak proces patrzenia i pozycja obserwatora51.
Swoj tez Rogoff ilustruje przykładem
zapo yczonym od Rosalyn Deutsche. Opisana
przeze sytuacja dotyczy człowieka wyniesionego na szczyt World Trade Center i tym samym oderwanego od wszystkich spraw, które
go dot d anga owały: korków ulicznych, zgiełku miasta, rytmu poruszaj cego si tłumu, etc.
Mo e on spojrzeć na ycie metropolii z góry
tak, jakby patrzył na spektakl. Jego wywy szenie daje mu pozy cje obserwatora, pozwala
nabrać dystansu do rzeczywisto ci i rozumowo zaszeregować wszystko to, co widzi poniej. Tak pozycj Rogoff nazywa „nieuciele nionym punktem widzenia”, a Deutsche pisze,
e w ten sposób usytuowany człowiek staje si
w istocie „samotnym i kontroluj cym wszystko
okiem”52. Oba okre lenia poruszaj t o samo
zagadnienie, tj. pozycj zajmowan przez wielkie centra sztuki. Analogicznie do przywołanego w przykładzie człowieka, centra te przez
wzgl d na swoje zdystansowane poło enie maj
pretensj do tworz enia wiedzy obiektywnej.
Tymczasem w rzeczywisto ci nie potrafi tego
dokonać – podobnie jak obserwator, który przez
swoje wyniesienie przestał być cz ci miasta
i nie rozumie ju jego mechanizmów, tak centra
mog jedy nie budować modele wiedz y
uproszczonej i zdeformowanej, a w skrajnych
wypadkach nieb d cej niczym wi cej ni fikcj .
O ile uwagi Irit Rigoff powinny znale ć
si w centrum zainteresowania badaczy ze
wzgl du na niecz sto podejmowany, a adekwatny w stosunku do Europy rodkowej temat
geografii arty sty cznej, o tyle przemy lenia
Normana Brysona s niezmiernie istotne, gdy
ten analizuje konwencjonalne narz dzia historii
sztuki i w wyniku swojej refleksji dostosowuje
je do nowych potrzeb. Bryson deklaruje si jako
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semiotyk i z tego stanowiska zadaje pytanie
o to, jak tradycyjna nauka o sztuce stosuje narz dzie kontekstu w budowaniu interpret acji
dzieła, które badacz nazywa najcz ciej „tekstem wizualnym”. Jego strategia jest nast puj c a: w pierwszej kolejno ci próbuje trafnie
zdefiniować relacj , jaka w historii sztuki zachodzi mi dzy tekstem (tj. dziełem) a kontekstem, nast pnie za zanalizować operacje, jakich na tym e kontek cie dokonuj jej przedstawic iele, aby ostatecznie wy tkn ć wpisane
w tego rodzaju praktyk wewn trzne i kamuflowane paradoksy. Podobnie jak Salomon i Rogoff, Bryson zamierza wi c najpierw odsłonić
krytykowane mechanizmy działania, aby dalej
z aproponować mody fik ac j , kt óra wła nie
w krytyce bierze swój pocz tek.
Pierwsza teza Brysona mówi, e mi dzy
kontekstem a wizualnym tekstem w tradycyjnej
historii sztuki istnieje ukryta, ale gł boka opozycja53. Dzieło, którego nie poddaje si interpretacji w oczach odbiorcy pozostaje zazwycz aj niesamodz ielne i niez rozumiałe; jes t
tekstem, który mo na odczytać dopiero przez
kontekst. Jak podkre la Bryson, tekst wizualny
– niespójny i efemeryczny – musi zawsze oczekiwać na dopowiedzenie, wła nie na kontekst,
który mógłby go uporz dkować. W zgodzie z t
logik , powinien on działać na tek cie w ten
sposób, aby przenie ć na te cechy, które s
mu wła ciwe, a wi c własn pewno ć i zdecydowanie. Wynika z tego, e jednemu i drugiemu wyznaczono okre lone miejsce w hierarchii, któr mo na scharakteryzować w dwojaki
sposób. Po pierwsze, kontekst uwa a si tu
za czynnik aktywny, podczas gdy dzieło sztuki
traktuje si jako pasywne. Po drugie, to pierwszemu z nich przypisuje si status tego, co
naturalne i dane z góry, w obr bie czego sytuuje si dopiero zło one i sztuczne, gdy stworzone przez artyst dzieło. Dzieło, a wi c tekst,
który samodzielnie poz ostaje kruchy i niespójny, mo e jednak zostać obja niony dzi ki
zas t pieniu tyc h swoich wła ciwo ci prz ez
rzetelno ć i prawowito ć kontekstu54.

Wy chodz c od os tatniego z powy szych wniosków, mo na zbudować tak definicj kontekstu, która dobrze charakteryzuje jego
relacje z tekstem. Jak twierdzi Bryson:
Odk d konteksto wi przypi suje si status
czego danego (lub ci gu danych), tekst
lokuj e si zara z w jego o rb icie; ka prysy
i ni esforno ć tek stu m o na za ko cz yć
przez zast pienie tych wła ciwo ci jednozn aczn o ci i rz e te ln o ci ko nte kstu .
Ka dy wie czym jest kontekst: jest kwesti
przekazania tekstowi jego własnych cech,
sprecyz owanej formy, podło a i uzasadni en ia . Prawd op od ob ni e ka dy p otra fi
ul ok ować tutaj j ed n z g łó wn ych fi gu r
w retoryce kontekstualizacji. Kontekst jest
tym , który b dz ie p rzem iesz czał swo je
jako ci do tekstu, w wymianie, któ ra jest
równie zast powaniem; tekst jest jedynie
tym, który wci oczekuje swej przemiany
w kontekst55.

Wskazuj c na logik , która wyznacza
charakter relacji mi dzy dwiema warto ciami,
badacz usiłuje jednocze nie zanalizować sposób, w jaki tradycyjna historia sztuki wykorzystuje t zale no ć i jak korzysta z kontekstu
jako konwencjonalnego narz dzia. Posługuj c
si przy kładem gło nej int erpret ac ji Forth
Bridge dokonanej przez Michaela Baxandalla,
Bryson trafnie zauwa a, e historycy sztuki od
samego poc z tku s wojej pracy z dziełem
wyszukuj i mno kolejne jego konteksty 56:
Wychodz c od dwudziestu czterech determinantów, Baxandall zdolny jest ukształtować przekonuj cy i racjonalny przypadek
– mod el tego, co zachodz i, gdy ud a si
zgromadzić przyczyny, które składaj si
na jedn , spójn narracj . Jednak, jak sam
do da je, n ie mo e po wstrz ym ać si od
nieustannego dopisywania do listy: na ostatniej stronie jego analizy czytelnik po raz
pierwszy słyszy o [zb udowanym z] długich
prz seł, stalowym mo cie jako o przeja-
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Centrum a peryferie, k anon a inna historia sztuk i
wie pó nego stylu Benjamina Bakera; o jego zainteresowaniu regularno ci ; o Forth
Bri dge j ako o naro dowym i pu b licz nym
przed si wz i ciu roz powsze ch nia j cym
op in i o techni cz nych umi ej tn o cia ch
b rytyjskich in ynierów, przewy szaj cych
ich rywali z Francji i Niemiec, etc.57

Jest t o pierws zy krok podejmowany
przez historyka sztuki. Po wyliczeniu wszystkich prawdopodobnych determinantów, przyjmuje on, e te c zynnik i zewn trz ne, które
w rzeczywisto ci sam wtłoczył w dzieło, b d
reprezentować bli ej nieokre lon cało ć, tak
i dzieło sztuki stanie si rodzajem reprezentaty wnej próbki tej e c ało c i. Inny mi słowy,
w drugiej fazie interpretacji najcz ciej stosuje
si synekdoch , tj. figur retoryczn , która polega na przeniesieniu nazwy lub cech jednostkowego przedmiotu na nazw lub cechy wi kszej ich grupy. Modelowym przykładem zastosowania tego narz dzia jest wła nie takie post powanie, gdy w pojedynczym obrazie identyfikuje si cechy danego stylu lub kultury.
Ostatecznie dwie fazy interpretacji składaj si na co , co Bryson nazywa ukryt „spiral ”. Jej ruch jest nast puj cy: pewne wła ciwo ci migruj najpierw z wizualnego tekstu do
kontekstu (gdy konteksty buduje si wychodz c od dzieła), potem za w odwrotnym kierunku, konteksty wracaj do dzieła, by mogło
ono stać si reprezentantem wi kszej cało ci58. Ci gła cy rkulacja tych dwóch warto ci
w tradycyjnej historii sztuki pozostaje zazwyczaj niezauwa ona, głównie za spraw omówionej powy ej, gł bokiej opozycji, jaka rzekomo zachodzi mi dzy tekstem a kontekstem.
Słowo „rzekomo” jest tu według Brysona
jak najbardziej na miejscu, poniewa po wskazaniu na t migracj i wzajemne powi zanie
uj te w ruch spirali, badacz przedstawia główn
tez swojej pracy. Stwierdza mianowicie, e
w rzeczywisto ci kontekst niczym si od tekstu nie ró ni, a zbudowana mi dzy nimi opozycja jest z gruntu fałszywa. Przede wszystkim,
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bł dne jest prz ek onanie, e konteks t jest
czym naturalnym. Przeciwnie, w wietle opisany ch powy ej procedur podejmowany ch
przez historyków sztuki widać wyra nie, e jest
on konstruowany w tej samej mierze, co dzieło
sztuki, a wi c zawsze jest te zdeterminowany
przez okre lone strategie interpretacyjne59.
W zwi zku z powy szym, Bryson proponuje jego now definicj . Zapo yczaj c sformułowanie Johna Cullera, podkre la, e „kontekst jest jeszcze bardziej teks tem” [is just
more text], a ponadto w miejsce samego słowa
„kontek st” proponuje termin „rama” [frame] ,
który ma zalet nieustannego przypominania
historykom sztuki, e „ramowanie” lub „kadrowanie” [framing]60 jest czym , co dokonuje si
dopiero w procesie int erpretac ji i w adnym
razie nie nale y uwa ać tego za co , co zostało dane w jaki naturalny i neutralny sposób.
Z punkt u widzenia bada nad szt uk
Europy rodkowej szczególnie cenna jest ostatnia my l Brysona. Skoro bowiem przyjmuje
si , e kontekst nie jest dany, lecz wytwarzany,
poza tym, e natychmiast wi e si go z dziełem, ł czy si go tak e z okre lon i wiadom
strategi badawcz historyka sztuki. Zatem po
obserwacjach Brysona konstruktywizm w Polsce mo e być zanalizowany nie tylko przez
pryzmat wpływowego kontekstu konstruktywizmu moskiewskiego, ale tak e z perspektywy
innyc h, bardz iej lokalnych rodkowoeuropejskich zjawisk.

IV. Central European Avant-Gardes:
Exchange and Transformation,
1910-1930 jako próba inauguracji
alternatywnej historii sztuki
nowoczesnej
Zarysowane powy ej postulaty metodologic zne s tanowi wa ny sk ładnik nowy ch
postaw, jakie dały si zauwa yć w historii sztuki ostatniej dekady. Trzy poruszane problemy
to: niezhierarchizowana geografia artystyczna,
negacja uproszczonego modelu wiedzy produ-
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kowanego przez c entra oraz kont eks t jako
wiadoma strategia badawcza.
Po redni na nie odpowiedzi (b d zastosowaniem tych wytycznych w praktyce wystawienniczej) była ekspozycja Central European
Avant-Gardes: Exchange and Transformation,
1910-1930, któr od 2001 do 2003 roku pokazano kolejno w Los Angeles, Monachium i Berlinie61.
Wymiany i transformacje z pewno ci
ust anowiły nowy standard w prezentowaniu
sztuki rodkowoeuropejskiej. Wystaw , która
wcze niej uchodziła za kamie milowy w tej
dziedzinie była Europa, Europa, przygotowana
przez Ryszarda Stanisławskiego i Christiana
Brockhausa w Bonn roku 199462. Jej kolosalne
znaczenie polegało głównie na wprowadzeniu
wielkiej ilo c i materiału wiz ualnego, k tóry
pozostawał dotychczas nieznany dla Europejczyków z zachodu. Niemniej jednak autorzy
ekspozycji nie ustosunkowali si do zachodniego modelu sztuki nowoczesnej. To, co nie le ało w polu ich zainteresowania, w pełni wiadomie podj li natomiast organizatorzy wystawy
z Los Angeles. Otwarcie postawili przed sob
zadanie rozpocz cia pracy nad alternatywnym
modelem historii sztuki. Naturalnie próby tego
rodzaju były podejmowane ju wcze niej, jednak nigdy nie na tak skal i w tak metodyczny
spos ób63 . Z pewno ci jest to eks poz ycja,

kt óra doskonale odpowiedziała na pos tulat
wysuni ty przez Jeana-Marca Poinsota, poniewa nie zamierzono jej jedynie jako prezentacji
jednostkowych dzieł, ale niejako z zało enia stała
si te powa nym głosem w dyskusji naukowej.
W toku siedmioletnich przygotowa do
wystawy miały miejsce liczne sesje naukowe,
które – choć organizowane pod k tem przyszłej
ekspozycji – rozwin ły si w niezale ne projekty wydawnicze64. Poruszały one du o szersze
spektrum problemów, a wi c tak e te kwestie,
które podczas pó niejszego pokazu zostały
jedynie zasygnalizowane. Konferencje naukowe zorganizowano m.in. w Los Angeles, Budapeszcie, Pradze, Monachium i Berlinie. Choć
głównym organizat orem przedsi wzi cia był
Amerykanin Timothy O. Benson, to w spotkaniach tych uczestniczyli historycy sztuki nie
tylko z USA i zachodniej cz ci Europy, ale
przede wszystkim badacze z Europy rodkowej, m.in. Krisztina Passuth, Éva Forgács i Piotr
Piotrowski. Wydaje si , e to wła nie to grono
badacz y (w licz bie 11 os ób) zdecy dowało
o kształcie ekspozycji w du o wi kszym stopniu ni ich zachodni partnerzy (w ród nich m.in.
A.S. Mansbach)65.
Zdarzyło si równie , e sam wernisa
wystawy zyskał akademick opraw . Równolegle z berli sk odsłon w roku 2002 rozpocz -

Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, red. T. O. Benson, Los Angeles 2002.
Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel und Osteuropa, red. R. Stanisław ski, Ch. Brockhaus,
Bonn 1994. Zob. te : B. Czubak, Europa, Europa. Rozmowa z Ryszardem Stanisławskim, „Magazyn sztuki”, nr 5
1995.
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Najw a niejsze z w c ze niejs zych w ys taw poruszaj cy ch temat sztuki Europy rodkow ej to: Ex pressi v.
Mitteleuropäische Kunst seit 1960/Central Europe Art since 1960, red. D. Ronte, M. Mladek, Wien 1987; Reduktivismus.
Abstraktion in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, 1950-1980, red. L. Hegyi, Wien 1992; Der Riss im Raum.
Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slavakei und Tschechien, Berlin 1994; Beyond Belief.
Contemporary Art from East Central Europe, red. L. Hoptman, Chicago 1995; Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst
aus Mitteleuropa, 1949-1999, red. L. Hegyi, Wien 1999; After the Wall. Art and Culture in post-Communist Europe,
red. B. Pejić, D. Elliot, Stockholm 1999. Wa niejsze z w ystaw, które pokazano rów nolegle do Wymian i transformacji
to: In Search of Balkania, red. R. Conover, E. Čuder, P. Weibel, Graz 2002; Blood and Honey: The Future’s in the
Balkans, red. H. Szeemann, Vienna 2003; In the Gorges of the Balkans/In der Schluchten das Balkan, red. R. Block,
Kassel 2003. Wyczerpuj c analiz w ybranych ekspozycji przeprow adza P. Piotrow ski, Geografia i historia…,
s. 20-4. Zob. te komentarz dotycz cy w ystaw po w i conych Bałkanom: R. Conover, Against Dictionaries: The
East as She is Spoke by the West, [w :] East Art Map…, s. 354.
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Niew tpliw ie najw a niejsz publikacj , jaka ukazała si przy okazji w ystaw y jest pierw sze angielskie tłumaczenie
w szystkich w a niejszych manifestów aw angard rodkow oeuropejskich. Zob. Between Worlds: A Sourcebook of
Central European Avant-Gardes, 1910-1930, red. T. O. Benson, É. Forgács, Los Angeles 2002. Zakres tej publikacji
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sztuki po 1950 roku. Zob. Primary Documents. A Sourcebook of Eastern and Central European Art since the 1950s,
red. L. Hoptman, T. Pospiszyl, New York 2002.
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to bowiem sesj naukow , której nie przygotowali organizatorzy wystawy, ale – zupełnie od
nich niezale nie – niemieckie Einstein Forum66.
W zgodzie z postulatami wysuwanymi
prz ez Irit Rigoff kuratorzy na cz ele z T. O.
Bensonem z decydowali si pokaz ać 14 najwa niejszych, ich zdaniem, o rodków awangardy rodkowoeuropejskiej, przy czym nacisk
poło ono z jednej strony na ich autonomiczne
znaczenie, z drugiej za na wzajemne relacje.
Akcentuj c rol poszczególnych miast w miejsce bli ej niezdefiniowanej cz ci kontynentu,
organizatorzy chcieli unikn ć odwoła do mocno ju chyba zu ytych pyta o granice Europy
rodkowej67 . Ta dec yzja znacz co ró ni te
Wymiany i transformacje od wcze niejszych
wystaw, na których podejmowano ten temat 68.
Ch ć pokazania specy fiki miast oraz
istniej cych mi dzy nimi zale no ci jest czytelna zarówno w katalogu wystawy, jak i w projekcie ekspozycji, zwłaszcza w odsłonie z Los
Angeles. O tej e koncepcji wystawienniczej,
jak równie o ogólnych zało eniach organizatorów wypowiedział si Timothy O. Benson69 .
W projekcie z Los Angeles ka dy dział wystawy zyskał oddzielnie przygotowan struktur
architektoniczn , która miała korespondować
z charakterem pokazanych prac. Dla przykładu, wn trza prezentuj ca Bauhaus oparto na
wy st awie z organiz owany m prz ez s z koł
w 1923 roku, a grup artystów skupionych wokół rumu skiego periodyku „Contimporanul” pokazano w sali nawi zuj cej do ich wystawy
z 1924 roku. W ten sposób autorzy chcieli zaakcentować odr bno ć poszczególnych zjawisk.
Inne zabiegi wys tawiennicze słu yły z kolei
uwydatnieniu wzajemnych zale no ci i odwoła .
Wyczerpuj co wyja nia to sam kurator:
Chc c podkre lić zwi zek mi dzy granicz cymi ze sob ce ntram i awa nga rd y,
u yl i my p rze wi tów w ciana ch. W tym
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sam ym ce lu wystawi ali my cz asopi sma
umo liwiaj ce wymia n idei mi dzy o rod kami. Dla przykł adu: ponie wa p ozna ska grupa Bunt zaprezentowała swoj
drug wystaw w galerii b erli skiego pisma Die Akti on – jeg o ze szyt spe cjal ny,
który pełnił jednocze nie funkcj katalogu
tej e wystawy, wysta wi li my w „o kn ie ”
mi dzy Poznaniem a Berlinem 70.

W kontek cie tak pomy lanej strategii
wystawienniczej specjalnego znaczenia nabiera pytanie, jakie Timothy O. Benson postawił
we wst pie do katalogu wystawy; kurator przekornie zastanawia si bowiem, gdzie w rzeczywisto ci le y centrum Europy rodkowej. Czy
w Budapeszcie – o rodku, w którym w 1912
roku miała miejsce wystawa włoskich futurystów i niemieckich ekspresjonistów? Być mo e
w Pradze, gdzie w tym samym czasie w ratuszu miejskim otwierano przełomow wystaw
czeskiego kubizmu? Je li natomiast nie w Pradze i Budapeszcie, mo liwe, e w Berlinie,
który w lat ach 20. był miejscem przyci gaj cym artystów tej klasy, co Hans Richter, Mies
van der Rohe, El Lissitzky oraz Laszlo MoholyNagy 71?...
Naturalnie przez postawienie pytania, na
które nie sposób dać jednoznacznej odpowiedzi Benson usiłuje przede wszystkim uzmysłowić czytelnikowi, e odnoszenie si do typowo
zachodniego i zhierarchiz owanego modelu
sztuki jest całkowicie nieadekwatne w przypadku Europy rodkowej; nieadekwatne, poniewa
to, co na zachodzie zawsze postrzegano za
słabo ć lokalnych awangard – tj. ich fragmentary cz no ć, niejas no ć , miesz anie nurt ów
i brak konsekwencji w deklaracjach artystycznyc h – t ego wszys tkiego zdecydowano si
tutaj nie ukrywać , lecz wyeksponować jako
dziedzictwo kulturowe uwolnione od kontekstu
zachodu, tj. normatywnego centrum. Zaanga-

O historii tego pierw otnie politycznego poj cia zob. L. Hegyi, Central Europe as a Hypothesis and a Way of Life,
[w :] 50 Years of Art. in Central Europe, 1949-1999, red. L. Hegyi, Wien 1999, s. 9-12; T. O. Benson, É. Forgács,
Introduction, w : Between worlds…, s. 19-20; P. Piotrow ski, Geografia i historia…, s. 25-8. Warto zauw a yć,
e autorzy tekstów katalogow ych Wymian i transformacji stasow ali ten termin rzadko i z zastrze eniami. Zob. np.
S. A. Mansbach, Methodology and Meaning in the Modern Art. Of Eastern Europe, w : Central European…, przypis 1.
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Por. np. Aspekte/Positionen…
69
Obszerne fragmenty listu kuratora do Lidii Głuchow skiej przedrukow ano w „Ikonothece”. Zob. L. Głuchow ska, Z
laboratorium…, s. 235.
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Tam e.
71
T. O. Benson, Introduction, w : Central European…, s. 14-6.
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owany na tej e wystawie układ niehierarchiczny definiuje wszystkie prezentowane miasta
jako o rodki, które były wiadome pozostałych,
pełni c funkcj zarówno centrów, jak i peryferiów wobec samych siebie. Ka dy z nich był
w istocie akty wnym uc zest nikiem wymiany
artystycznej – wpływał i sam ulegał wpływom.
Istotnym rysem omawianego przedsi wzi cia było równie to, e ka de z zaprezentowanych „centrów” zostało scharakteryzowane
jako miejsc e niejednolite, z aws ze roz pi te
mi dzy dwiema przeciwstawnymi tendencjami:
prób utrzymania swej lokalno ci i izolacji artystycznej z jednej strony, a otwarciem na mi dzynarodowe wpływy z drugiej. Unikaj c uproszczonych i przejrzystych narracji, niejako w opozycji do zachodniego modelu wiedzy Benson
scharakteryzował pokazane na wystawie miasta jako „miejsca, gdzie artystyczne idiomy, style, ideologie i j zyki były dyskutowane, przyjmowane, odrzucane i modyfikowane. W rezultacie ich rozwój, podobnie jak ich historia, pełen
jest zak łóc e , przełama i indy widualny ch
interpretacji sztuki zachodniej, która przecie
tak e je kształtowała”72. W konsekwencji kompleks o rodków kulturowych Europy rodkowej
Benson okre la krótko mianem polifonii – tj.
niemo liwej do zredukowania wielo ci73.
Jasna deklaracja tego, jak organizatorzy
chc przedstawić peryferia kultury europejskiej
znalazła odzwierciedlenie tak e w układzie katalogu wystawy. Ten zdecydowano si podzielić na 14 samodzielnych działów tak, aby ka dy o rodek zyskał niezale n charakterystyk .
Nale y szczególnie mocno podkre lić, e autorami ka dej z partii publikacji s historycy
sztuki danej narodowo ci tak, e – dla przykładu – cz ci zwi zane z Łodzi , Warszaw ,
Poz naniem i Krakowem oprac owali kolejno:
Jaromir Jedli s ki, Andrz ej Turowski, Dorota
Folga Janus zewska, Jerzy Malinowski, Piotr
Piotrowski i Tomasz Gryglewicz 74.

Sposób, w jaki organiz atorzy Wymian
i transformacji zdecydowali si opisać prezentowane przez nich miasta jest t ym bardziej
godny uwagi, e znacz co odbiega od zało e ,
jakie przyj ł Stanisławski przygotowuj c ekspozycj z 1973 roku. O ile ten d ył raczej do
pomijania lokalnego kontekstu polskiego konstruktywizmu, o tyle historycy sztuki zgromadz eni prz ez B ens ona poło yli bardz o du y
nacisk na aspekt wła ciwych danemu miejscu
cec h. W prezentacji poszczególny ch miast
zwracano du
uwag zwłaszcza na to, aby
pojedynczych twórców, ugrupowania lub bardziej zło one zjawiska artystyczne umie cić
w szerokiej panoramie historyczno-społecznoekonomicznych zale no ci, które w najwi kszym stopniu budowały wła nie ow lokaln
to samo ć.
W przypadku omówienia czterech miast
polskich ka dy z autorów wzmiankował o sytuacji politycznej Polski w czasie sprzed odzyskania niepodległo ci. Zawsze te podawano
informacj , pod jakim zaborem znajdował si
dany o rodek, a wi c w jakich warunkach si
rozwijał i z jak polityk wobec kultury musieli
borykać si jego mieszka cy.
Jak o e wyst awa obejmowała szt uk
z lat 1910-1930, kontekst zaborów był dla autorów dobrym punktem odniesienia do omówienia
pó niejszej kondycji polskich miast. wietnym
przykładem jest w tym wzgl dzie tekst po wi cony Krakowowi75. Tomasz Gryglewicz pisze
w nim o roli Jana Matejki oraz nieco ogólniej
o zadaniach polskiej sztuki przed 1918 rokiem
– tj. o jej obowi zku przechowywania ducha
narodowego i krzewienia patriotyzmu. Zarysowaws zy t s ytuac j , podk re la nas t pnie,
e wła nie odzyskanie niepodległo ci z dj ło
z artystów t powinno ć i w konsekwencji przyczyniło si do rozwoju sztuki o innych priorytetach, tj. sztuki awangardowej. Tak wi c obja niaj c działalno ć artystyczn Krakowa, Grygle-

Tam e, s. 16.
Tam e. W tym kontek cie bardzo interesuj co w ypada zestaw ienie słów Bensona z prac Michaela Henry’ego
Heima, który podejmuje temat w zajemnych w pływ ów i zale no ci, jakim ulegały j zyki narodow e w Europie rodkow ej.
Zob. M. H. Heim, Central Europe: The Linguistic Turn, [w :] Central European…, s. 132-40.
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Odpow iednio: J. Malinow ski, Pozna , [w:] Central European…, s. 307-11; P. Piotrow ski, Modernity and Nationalism:
Avant-Garde Art. and Polish Independence, 1912-1922, [w :] tam e, s. 312-26; T. Gryglew icz, Cracow, [w :] tam e,
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Centrum a peryferie, k anon a inna historia sztuk i
wicz opisuje j w mo liwie szerokim kontek cie
historycz nym, oc zywistym rz ecz jas na dla
Polaków, ale zapewne nie w pełni zrozumiałym
dla innych odbiorców katalogu.
Je li uznano to za konieczne, w t ekstach odnotowywano równie szereg innych,
pozaart ys tyc znych k wes tii, m. in. przebieg
procesów demograficznych, poło enie miast na
wa nych traktach komunikacyjnych, a okazjonalnie t ak e st rukt ur danej społec zno ci
miejs kiej, jak w przy padku Łodzi – o rodka
wybitnie robotniczego. Jak si wydaje, zaakcentowanie tego czynnika było tutaj o tyle istotne, o ile awangarda wiadomie obrała sobie to
miasto jako miejsce bez uci liwego balastu
w postaci bogatej tradycji artystycznej76.
Wspominano równie o rozwoju instytucji naukowych i kulturalnych (jak na przykład
łódzkie Muzeum Sztuki), o znaczeniu wybranych szkół artystycznych (jak choćby o Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie) czy wreszcie
o polskiej prasie – nie tylko o specjalistycznych
periodykach wypuszczanych przez ugrupowania awangardowe, ale te o gazetach codziennych, takich jak popularny Kurier Warszawski,
w którym obok wiadomo ci z zakresu najnowszych osi gni ć nauk cisłych zamieszczano
tak e art ykuły opis uj ce najnows ze t rendy
w sztuce77.
Za pomoc tak rozlicznych kontekstów
autorom udało si zbudować wielow tkowy
obraz o rodków polskiej awangardy. Analogicznie w przypadku omówie konkretnych zjawisk
artystycznych unikano ujednolicaj cych schematów, a podkre lano ró nego rodzaju
odmienno ci zarówno stylistyczne, jak i ideologiczne. Tekst po wi c ony Łodzi pokazuje to
szc zególnie dobrze. Co charak terys tycz ne,
uprz ywilejowy wany m najcz ciej arty st om
i tematom takim, jak Strzemi ski, Kobro, grupa
a.r. i Muzeum Sztuki, nie po wi cono tutaj
wi c ej miejs ca ni K arolowi Hillerowi cz y
ydowskiej grupie artystów Jung Idysz, b d cej pod wpływem ekspresjonizmu i malarstwa
Marca Chagalla78.
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Charak t ery st y cz ne jes t równie to,
e niektóre ugrupowania pojawiły si niezale nie w wi cej ni jednym tek cie. Dotyczy to
przedstawicieli Jung Idysz, którzy osiedleni byli
w Łodzi, ale wystawiali tak e z pozna sk grup Bunt (Stanisław Przybyszewski, Stanisław
Kubicki, opisani w cz ci pozna skiej). Bunt
z kolei utrzymywał ywe kontakty z formistami
(zwłaszcza ze Zbigniewem i Andrzejem Pronaszko), których omówiono szczegółowo w cz ci krakowskiej. Odwołania do tych przykładów
pomagaj u wiadomić sobie, jak w obr bie kilku
t eks t ów z budowano s iatk wzajemny c h
odniesie , istotnie odpowiadaj c ty tułowym
wymianom i transformacjom.
Podsumowuj c (omówiony tu na przykładzie miast polskich) sposób, w jaki zaprezentowano wybrane o rodki awangardy rodkowoeuropejskiej, nale y zwrócić uwag zwłaszcza
na dwie kwestie. Po pierwsze, osadzenie zjawisk artystycznych w pozaartystycznym kontek cie. Po drugie, uwydatnienie relacji mi dzy
poszczególnymi miastami – relacji, które nawi zywały si zazwyczaj spontanicznie i przy
okazji wystaw. Przez zastosowanie tych dwóch
zabiegów organizatorzy chcieli przede wszystkim wsk azać na wielow tkowy i niejednolity
charakt er sz tuki Europy rodkowej i trz eba
przyznać, e projekt ten przeprowadzili nad wyraz konsekwentnie.
Abstrahuj c od polskiej cz ci katalogu
(kt óra jednak dobrze charakteryzuje cało ć
publikacji), nale y jeszcze wspomnieć o artykule autorstwa Krisztiny Passuth, jako e bardzo dobrze wpisuje si on w sformułowany wobec wystawy postulat tworzenia alternatywnej
historii sztuki przy jednoczesnym respektowaniu pewnych nowych narz dzi metodologicznych79. Badaczka podejmuje temat ekspozycji
awangardowej jako samoistnego dzieła sztuki.
Buduj c swoje kolejne tezy, odwołuje si do
kilku wa nych dla tej cz ci Europy ekspozycji. S to m.in. wystawa sztuki nowoczesnej
Bazar z Pragi roku 1923, zorganizowane w tym
samym czasie „Nowe S ztuki” z W ilna oraz
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o rok pó niejszy pokaz inauguruj cy działalno ć polskiej grupy Blok 80 . Wychodz c od tego
zestawienia, Passuth zupełnie wiadomie buduje alternatyw dla wyborów, jakie dokonał
Altshuler. Jej tekst mo na uznać z pewno ci
za jeden z pierwszych powa nych i dobrze słyszalnyc h głosów w s prawie nowej geografii
artystycznej dla tej cz ci kontynentu.
Niejako z zało enia organizatorów wystawa Central European Avant-Gardes: Exchange and Trans formation, 1910-1930 jedy nie
inauguruje proces szerszych przemian w zakresie historii sztuki nowoczesnej. Nie zani aj c
warto ci wszystkich wysiłków, jakie podejmowano w tej sprawie w ci gu lat dziewi ćdziesi tych. XX wieku i wcze niej81 , nale y jednak przyznać, e to dopiero ta ekspozycja zdaje si
otwierać nowy rozdział w sposobie pokazywania sztuki Euro-py rodkowej – ju nie przedmiotowo i wybiórczo (jako od wie aj cej odmiany dla nasyconego rynku sztuki na Zachodzie82 ), ale w pełni podmiotowo, bez budowania
odniesie do zachodu, gdy nie jest to konieczne. Wydaje si równie , e Wymiany i transformacje, otwieraj c nast pny – w pewnym sensie
zaliczaj si jeszcze do poprzedniego rozdziału bardzo dynamicznych przemian, jakim podlega obecnie historia sztuki. Podejmuj c temat
Europy rodkowej w mo liwie nienaganny sposób, nie da si jednak nie zauwa yć, e przed-

si wzi cie to jest wci
kierowane i finansowane przez instytucje z Zachodu oraz ze Stanów Zjednoczonych. Dochodzi wi c do pewnego rodzaju paradoksu: otó kraje Europy rodkowej otwieraj si na siebie nawzajem i podejmuj dyskusj na gruncie naukowym, ale wci
za po rednictwem centrów.
Wła nie w tym sensie Wystawy i transformacje zaliczyć mo na jeszcze do tradycji
ustanawiania narracji przez wielkie centra (choć
oczywi cie jest to zupełnie inna relacja ni ta,
jak opisano w pierwszej cz ci tej pracy).
Wyst puj cy tu paradoks został ju jednak
zauwa ony. Co najmniej od 2005 roku rodzi si
coraz wi cej lokalnych inicjatyw dotycz cych
współpracy i tworzenia nowej historii sztuki,
m.in. projekt East Art Map, zapocz tkowany
w Słowenii; The Continuous Art Class, prowadzone przez serbsk organizacj Kuda.org czy
cykl wykładów Writing Central European Art
History, odbywaj cych si kolejno w Poznaniu,
Belgradzie i Wiedniu83 . Co wa ne, wszystkie
wy ej wy mienione projekty zrodziły s i jako
inicjatywy lokalne i obywaj ce si bez po rednictwa Zachodu lub Stanów Zjednoczonych. Z pewno ci tego rodzaju przedsi wzi cia b d wyznacz ać dynamik rozwoju hist orii s ztuki tej
cz ci kontynentu, jest to jednak jej nowy i jeszcze niezbadany etap, który wykracza ju poza
zakres tej pracy.

Tam e, passim.
W tym w zgl dzie nale y docenić zw łaszc za działano ć naukow Andrzeja Turow skiego, a tak e starania
Mieczysław a Por bskiego w kw estii obja niania tw órczo ci polskich artystów na Zachodzie w czasie, gdy historyk
sztuki yw o w spółpracow ał z Mi dzynarodow ym Stow arzyszeniem Krytyków AICA.
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Za przykład takiej negatyw nej tendencji mo e posłu yć w ystaw a After the Wall.
83
Spo ród w ielu publikacji zob. np. Trans-European Picnic: The Art and Media of Accession, red. KUDA, Novi Sad
2000; The Continuous Art. Class. The Novi Sad Neo-Avantgarde of the 1960’s and 1970’s, red. KUDA, Novi Sad
2005; Omitted History, red. KUDA, Novi Sad 2005; East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, red. IRWIN,
London 2006; Mind the Map! History Is Not Given. A Critical Anthology Based on the Symposium, red. M. Gržinić, G.
Heeg, V. Darian, Leipzig 2006. Aktualnie trw a cykl w ykładów pod hasłem Writing Central European Art History:
Pozna – 5-6, 19 IV 2008, Belgrad – 7-9 XI 2008; Cluj-Napoca – XII 2008, termin w ykładów w iede skich nie jest
jeszcze znany. W najbli szym czasie planuje si w ydać teksty odczytów w ygłoszonych w Poznaniu.
80

81

