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Wstęp 

 

 

„Co do angielskości Hogartha nie ma wątpliwości. Nigdy nie zmarnował okazji, by 

dowieść swojej postawy. Zagranicę wyjechał tylko raz – do Francji […]. Swoje listy 

do prasy podpisywał ‘Brytofil’ i narzekał w nich na ‘zagranicznych intruzów’”, pisał 

w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku Nikolaus Pevsner, rozpoczynając tymi 

słowami rozważania na temat angielskości sztuki angielskiej1. Dla moich własnych 

refleksji na temat tożsamości kulturowej i sztuki brytyjskiej Pevsner stanowić będzie 

ważne odniesienie dwojakiego rodzaju: po pierwsze, zbiór jego esejów stanowi 

pierwszą próbę diachronicznej analizy sztuki brytyjskiej w formie „geografii sztuki” 

w okresie powojennym, kiedy to na takiego rodzaju przedsięwzięcia patrzono z dużą 

podejrzliwością (sam Pevsner wymienia możliwe niebezpieczeństwa wynikające z 

łączenia refleksji o sztuce z nacjonalizmem, jednak szybko wyjaśnia, dlaczego jego 

własna perspektywa nie stanowi podobnego zagrożenia)2. Czyni to Pevsnera jednym 

z pierwszych poszukiwaczy elementów charakterystycznych w sztuce danego narodu, 

których ambicją nie jest – jak miało to często miejsce wcześniej – działanie 

proskrypcyjne, ale próba rzetelnego opisu: analiza tradycji, raczej niż wskazywanie na 

jej wyjątkowe cechy. Po drugie, sposób, w jaki Pevsner opisuje relację Hogartha do 

tradycji artystycznej jego własnego kraju, wskazuje na znaczącą trudność w 

sprecyzowaniu, jakiego rodzaju relację do tradycji (i do jakiej tradycji?) opisują 

pojęcia „angielskości” i „brytyjskości”, które Pevsner zdaje się traktować jak pojęcia 

synonimiczne. Taki rodzaj pomieszania jest zresztą symptomatyczny i dotyczy wielu 

wypowiedzi związanych z Anglią i tym, co uważane jest za angielskie, znacznie 

mniej problematyczne jest natomiast opisywanie  tego, co szkockie czy walijskie. 

Zatem, jeśli celem tej pracy jest pewnego rodzaju kontynuacja refleksji Pevsnera tak, 

by objęła ona sztukę brytyjską drugiej połowy XX wieku, drugim zadaniem będzie 

przyjrzenie się temu, jakiego rodzaju terminologia stosowana była w odniesieniu do 

interesujących mnie zjawisk w powojennej sztuce brytyjskiej i, w razie konieczności, 

skorygowanie czy doprecyzowanie tej terminologii.  

                                                 
1 Nikolaus Pevsner, The Englishness of English Art, Harmondsworth 1964 (1956), s. 26. [Jeśli nie 
podano autora przekładu, tłumaczenia cytatów pochodzą od autorki].  
2 Tamże. 
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W tytule tej pracy, a dokładniej poprzez umieszczenie w znaczącym nawiasie 

negującego zaimka „nie”, zasugerowane są dwie najważniejsze kwestie, którym 

będzie on poświęcona. Analizując wybrane obszary sztuk wizualnych w Wielkiej 

Brytanii po roku 1945 z perspektywy problematyki tożsamości kulturowej, to znaczy 

opisując wytwory sztuk wizualnych przy użyciu pojęć wypracowanych przez 

dyskursy angielskości i brytyjskości w celu określenia estetycznych konsekwencji 

tożsamości kulturowej, będę starała się ustalić, w jaki sposób dyskursy zbiorowej 

identyfikacji wypracowane w Wielkiej Brytanii na przestrzeni kilku stuleci i 

przekazujące określone treści w nowej rzeczywistości powojennej funkcjonują w 

rzeczywistości artystycznej tego okresu, z jednej strony umożliwiając identyfikację z 

nimi, z drugiej powodując wykluczenie. Mając na uwadze te dwa typy działania 

dyskursów tożsamości, będę analizowała je jako dyskursy wartościujące i mające 

wyraźny wpływ na określone estetyki angielskości i brytyjskości, które omawiani 

artyści w swoich pracach wyrażają, lub które kontestują.  

 Głównym celem pracy jest ustalenie, w jaki sposób tożsamość kulturowa wyrażała 

się w twórczości artystów działających w Wielkiej Brytanii w okresie powojennym 

oraz przyjrzenie się tym zjawiskom, które jak dotąd analizowane były z innej 

perspektywy lub przy użyciu innych pojęć, a których rozpatrzenie w interesującym 

mnie kontekście przynosi istotne dla pełnego zrozumienia charakteru i źródeł tej 

sztuki rezultaty. Przedmiotem analizy jest twórczość artystów działających w 

Wielkiej Brytanii, nacisk położony jest zatem w mniejszym stopniu na kulturową 

samo-identyfikację artystów będących Brytyjczykami, lecz przede wszystkim na rolę 

Wielkiej Brytanii jako miejsca, gdzie tożsamość się kształtuje i miejsca następnie 

przez związane z ukonstytuowaną tożsamością dyskursy kształtowanego. Ustalenie 

wzajemnych zależności między miejscem, tożsamością kulturową i twórczością 

artystyczną, czyli nakreślenie swoistej geografii sztuki, jest więc zasadniczym 

punktem wyjścia i warunkiem koniecznym umożliwiającym interpretację 

konkretnych dzieł sztuki w kontekście brytyjskości czy angielskości. Opisanie tych 

relacji wymaga z kolei przyjęcia użytecznych definicji stosowanych pojęć, przede 

wszystkim pojęcia tożsamości kulturowej, ale też pojęcia „miejsca”, czyli przestrzeni 

o określonej tożsamości będącej punktem styku materialnych śladów przeszłości z 

dyskursami politycznymi, historycznymi i innymi, które odpowiedzialne są za to, jak 

dane miejsce funkcjonuje w kulturze. Z tego względu pierwsza część tej pracy 

poświęcona zostanie omówieniu najważniejszych pojęć, przy użyciu których 
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analizowany jest przedmiot badań. Przedstawi ona najważniejsze głosy w dyskusji o 

tożsamości kulturowej w ogóle, a także o jej wersjach lokalnych (w Wielkiej 

Brytanii). Następne rozdziały poświęcone zostaną interpretacji sztuk wizualnych po 

roku 1945 w odniesieniu do wybranego wcześniej zestawu pojęć w celu znalezienia 

miejsc znaczących na tej specyficznie rozumianej artystycznej mapie.  

Rozdział pierwszy, Angielskość, brytyjskość. Mapowanie tożsamości, ma na celu 

określenie, jaki rodzaj relacji do świata i siebie samego opisują pojęcia tożsamości 

narodowej i kulturowej. Ważne jest prześledzenie historii tych pojęć, które stały się 

szeroko dyskutowane w ostatnich dekadach XX wieku. Kolejnym krokiem będzie 

ustalenie zakresu semantycznego pojęć „angielskości” i „brytyjskości” i przyjrzenie 

się ich historii w celu precyzyjnego określenia tego, o jakiego rodzaju cechach, 

wartościach i identyfikacji z nimi jest mowa, gdy stosowane są te pojęcia w 

odniesieniu do sztuki.  

W rozdziale drugim, zatytułowanym Romantyczni i nowocześni, omówione zostaną 

wybrane zagadnienia sztuki brytyjskiej lat czterdziestych i pięćdziesiątych ze 

szczególnym naciskiem na twórczość tzw. neoromantyków  (m. in. Johna Pipera, 

Paula Nasha, Grahama Sutherlanda). Ci działający w czasie i bezpośrednio po drugiej 

wojnie światowej artyści zazwyczaj utożsamiani są z ruchem odnowy tradycji 

romantyzmu w sztuce brytyjskiej, dominują zatem interpretacje podkreślające anty-

modernistyczne nastawienie tych artystów, które miało wynikać z ich zainteresowania 

artystami romantyzmu. Opozycja romantyzm-modernizm jest podstawą tych 

interpretacji. W tej optyce neoromantycy rysują się jako zajmujący przeciwstawną 

pozycję wobec startującej w późnych latach pięćdziesiątych Independent Group 

skupionej wokół Richarda Hamiltona i Eduardo Paolozziego. Brytyjski pop art 

zazwyczaj łączy się z fascynacją popularną kulturą wielkomiejską Stanów 

Zjednoczonych, reklamą i duchem nowoczesności. Neoromantyzm miałby z kolei 

patrzeć w kierunku przestrzeni wiejskich, angielskiej przeszłości i tradycji. Bazując 

na najnowszych publikacjach (między innymi Romantic Moderns. English Writers, 

Artists and the Imagination from Virginia Woolf to John Piper Alexandry Harris), 

które zrywają z takim postrzeganiem, oraz na własnych analizach wybranych 

przykładów twórczości neoromantyków i pop artystów, postaram się przedstawić inną 

perspektywę na omawiane zagadnienia. Obierając kategorię tożsamości kulturowej 

oraz miejsca za podstawowe dla analizy, którą chciałabym przeprowadzić, postaram 

się przewartościować dominujące dyskursy: wskazać na zorientowane na ruch 
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nowoczesny tendencje w neoromantyzmie, a także, opierając się między innymi na 

rozwijanych prze Petera Ackroyda (historyka i literata) od lat dziewięćdziesiątych 

koncepcjach angielskości, które łączą ją z przestrzenią miejską i charakteryzują jako 

będącą przede wszystkim wynikiem mieszania się kultur, ras, narodowości i tradycji,  

ukazać sztukę pop artystów w innej optyce, jako asymilującą obce, amerykańskie 

wpływy, i wyrażającą w ten sposób bardzo „angielską” tendencję. Rozdział zakończy 

omówienie innego ważnego ruchu łączącego powrót do romantyzmu i tradycji z 

nastawieniem awangardowym, to znaczy artystów pracujących od drugiej wojny 

światowej w kolonii artystycznej w St Ives (m.in. Barbara Hepworth, Ben Nicholson, 

Patrick Heron).  

Rozdział trzeci, zatytułowany Tropem pejzażu, poświęcony będzie twórczości 

artystycznej Richarda Longa. Celem tej części pracy będzie wskazanie nowych 

możliwości interpretacyjnych najważniejszych prac Longa, szczególnie tych 

powstałych w latach siedemdziesiątych. Zazwyczaj jego twórczość wpisywana jest w 

nurt rozwijającego się w tym czasie land artu i interpretowana w kontekście mających 

wtedy miejsce procesów redefinicji obiektu artystycznego, pojęcia rzeźby, sztuki w 

otwartej przestrzeni, a także innych zjawisk charakterystycznych dla rozwoju 

głównego nurtu awangardy. Omawiana w tej optyce działalność Longa, polegająca na 

interwencjach w przestrzeni nie-miejskiej, której integralną częścią jest chodzenie 

rozumiane jako proces artystyczny, jawi się jako związana, podobnie jak twórczość 

innych land artystów, z ziemią (land) i otwartą przestrzenią, gdzie rozumiane są one 

jako „dziewicze”, przeciwstawne sztuce, która w nie interweniuje, i przede 

wszystkim, jako przynależne do świata natury, nienaznaczone tożsamością. W swojej 

interpretacji dzieł Longa z lat siedemdziesiątych, które powstały w Wielkiej Brytanii, 

chciałabym zmienić perspektywę analizy i wskazać na pewną widoczną specyfikę 

prac powstałych na Wyspach, sugerującą skupienie się na lokalności, która wydaje się 

silnie je cechować. Chciałabym także wykazać, że w odróżnieniu od prac innych land 

artystów, a także niektórych prac Longa wykonanych poza Wielką Brytanią, owe 

interesujące mnie brytyjskie prace odczytywać należy nie jako znajdujące się w 

otwartej przestrzeni, ale w takiej, której elementy wykorzystane są w podobny 

sposób, w jaki elementy jej pojmował dyskurs malowniczości.    

Rozdział czwarty, zatytułowany East Enders, poświęcony będzie twórczości Gilberta 

i George’a i sposobom obrazowania metropolii. Ci mieszkający w londyńskiej 

dzielnicy East End artyści poświęcają wiele miejsca w swojej sztuce przedstawieniom 
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jej mieszkańców (zazwyczaj imigrantów) na tle wyabstrahowanych elementów 

lokalnego otoczenia. Twórczość Gilberta i George’a, szczególnie tę z lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, przeanalizuję w kontekście zachodzących 

wtedy przemian polityczno-społecznych i dominujących dyskursów politycznych 

okresu thatcheryzmu, kiedy to powrócono do odwołań do tradycji imperialnej, 

wartości wiktoriańskich i utożsamiania angielskości z protestantyzmem, białą klasą 

średnią i przestrzenią wiejską, co wiązało się między innymi z coraz popularniejszym 

przemysłem turystycznym i coraz silniej komercyjnym podejściem do dziedzictwa 

narodowego. Na tym tle twórczość Gilberta i George’a, zorientowaną na ukazywanie 

mniejszości i problemów związanych z życiem w metropolii, interpretować będę jako 

proponującą alternatywne rozumienie prawdziwie angielskiej tożsamości. Zazwyczaj 

kulturę miejską lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wiąże się z nową 

postkolonialną rzeczywistością i dyskursem brytyjskości, chciałabym zatem przyjrzeć 

się ich sztuce przez pryzmat koncepcji postkolonialnej tożsamości i porównać wyniki 

z nie-naukową, literacką wizją tożsamości rozwijaną przez wspomnianego w 

pierwszym rozdziale Petera Ackroyda, sugerującą alternatywną wobec hybrydycznej 

tożsamości brytyjskiej tożsamość angielskiego „mieszańca”. W tym rozdziale 

zestawię także twórczość Gilberta i George’a z pracami artystów, którzy w latach 

dziewięćdziesiątych podejmowali temat brytyjskości w ramach nowej rzeczywistości 

politycznej i ekonomicznej, mieszkając na East Endzie i obserwując proces jego 

stopniowej gentryfikacji.   

W rozdziale piątym, zatytułowanym Miasto i wieś. Przestrzenie postkolonialne, 

omówione zostaną wybrane zjawiska w sztukach wizualnych lat dziewięćdziesiątych 

interesujące mnie ze względu na to, że zwracają uwagę na problemy współczesnej 

tożsamości, łącząc je jednocześnie z konkretnymi miejscami powiązanymi poprzez 

dominujące dyskursy polityczne i kulturowe z określonymi grupami społecznymi. W 

podrozdziale dotyczącym przestrzeni miejskich skupię się na dwóch artystach, dla 

których problemy te stanowią ważny punkt odniesienia. Będzie to, po pierwsze, Tom 

Hunter, fotograf mieszkający w londyńskim Hackney i odnoszący się w swych 

pracach do lokalnej tożsamości i lokalnej historii, stosujący w swych zdjęciach 

formalne zabiegi mające upodobnić je do klasycznych obrazów malarstwa 

angielskiego (np. prerafaelitów). W sztuce Huntera lokalne problemy polityczne i 

społeczne (gentryfikacja, przestępczość, bezdomność) skontrastowane są z silnie 

estetyczną formą. Po drugie, przedstawię wybrane prace Rachel Whiteread, artystki 
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zadającej, podobnie jak Hunter, pytanie o to, do kogo należy przestrzeń miejska, 

pracującej jednak w medium rzeźby. Druga część rozdziału poświęcona zostanie 

przestrzeni wiejskiej. Stosując metodologię wypracowaną przez studia kulturowe i 

opierając się na analizach przykładowych komunikatów z prasy i branży turystycznej, 

przedstawię sposób w jaki konstruowany jest kulturowy obraz angielskiej wsi, 

przypisanej zwykle przedstawicielom białej klasy średniej. Na tym tle omówię 

twórczość fotograficzną Ingrid Pollard, artystki pochodzącej z Gujany, i przedstawię 

jej strategie radzenia sobie poprzez środki artystyczne z brakiem możliwości 

identyfikacji z przestrzenią silnie naznaczoną tożsamością i przeszłością kolonialną. 

Twórczość Pollard zostanie zestawiona z dziełami innych artystów podejmujących 

ten temat, głównie fotografików po to, by w dalszej części odpowiedzieć na pytanie o 

sposób funkcjonowania krajobrazu w kulturze, ale także by określić rolę pejzażu we 

współczesnej sztuce brytyjskiej. Ostatnia część tego rozdziału poświęcona zostanie 

przestrzeniom znajdującym się na pograniczu i przestrzeniom bez tożsamości (tzw. 

nie-miejscom). Przedstawione zostaną artystyczne próby przypisania tych miejsc 

konkretnym kulturom i tradycjom.  

Ostatnia część pracy, stanowiąca Podsumowanie, będzie miała na celu zebranie 

dotychczasowych wniosków i syntetyczne przedstawienie wizji relacji między 

miejscem,  tożsamością kulturową a twórczością artystyczną, która wynika z analizy i 

interpretacji omówionych wyżej zjawisk.  

 

1. Stan badań – uwagi wstępne 

Tożsamość narodowa i kulturowa stanowią jedno z najszerzej rozpatrywanych 

obecnie w humanistyce zagadnień, będących dla takich dziedzin jak 

literaturoznawstwo, nauki społeczne, czy antropologia jednym z głównych 

problemów związanych z rzeczywistością ponowoczesną, a dla takich dziedzin jak 

studia kulturowe jest to kwestia zdecydowanie dominująca, określająca wszelkie inne 

zainteresowania krążące wokół zagadnienia tożsamości. W odniesieniu do dziedziny 

studiów kulturowych w Wielkiej Brytanii, należy zauważyć, że sztuki wizualne 

stanowią jedynie margines zainteresowań badaczy, a ich uwaga w tym zakresie skupia 

się przede wszystkim na kinie3. Natomiast literatura dotycząca sztuki nowoczesnej i 

                                                 
3 Spośród wielu pozycji wymienić można: British National Cinema Sarah Street (1997), Films and 
British National Identity Jeffrey’a Richardsa (1997), Film, Drama and the Break-up of Britain Stevena 
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współczesnej w Wielkiej Brytanii traktuje kwestię tożsamości kulturowej bardzo 

pobieżnie. Istnieją opracowania sztuki w kontekście „angielskości” i „brytyjskości” 

(np. wspomniane opracowanie Nikolausa Pevsnera pt. The Englishness of English Art, 

czy Cultural Identities and the Aesthetics of Britishness pod redakcją Dany Arnold), 

jednak dotyczą one przede wszystkim sztuki wieku XVIII (Hogarth, Reynolds, 

Blake), XIX (Constable, Turner, prerafaelici, Ruskin, Morris, ruch Arts & Crafts), 

malowniczości, architektury neogotyckiej i innych zagadnień, których cezura czasowa 

sięga jedynie pierwszych dekad XX wieku. Jeśli chodzi o sztukę powojenną, 

problematyka ta jest podejmowana zazwyczaj w odniesieniu do jednej dekady, 

jednego zjawiska (np. Landscape, Art and Identity in 1950s Britain Catherine 

Jolivette), lub też jako jeden z wielu aspektów omawianego kierunku (np. rozdział 

The Britishness of British Art w książce Juliana Stallabrassa o sztuce lat 

dziewięćdziesiątych pt. High Art Lite). Istnieje kilka publikacji zajmujących się 

kreowaniem przez artystów własnej artystycznej tożsamości wobec tradycji czy sztuki 

zagranicznej, np. Kitchen Sink and Other Realists Johna Bergera, Painting the 

Warmth of the Sun: The St Ives Artists 1939-75 Toma Crossa, Cultural Offensive: 

American Impact on British Art Since 1945 Johna A. Walkera, czy też artystów 

reprezentujących społeczność diaspory (The Other Story: Afro-Asian Artists in Post-

War Britain, red. Rasheed Araeen, 1989 towarzysząca wystawie artystów należących 

do afro-azjatyckiej diaspory, czy The Aesthetics of Uncertainty Janet Wolff, 2008, 

poświęcona artystom-imigrantom, głównie pochodzenia żydowskiego, jak R.B. 

Kitaj). Jednak zagadnienia tożsamości i stosunku do tradycji narodowej 

poszczególnych twórców często omawiane są jednostronnie i w ograniczonym 

kontekście.  

Badania nad reprezentacjami tożsamości kulturowej w sztuce brytyjskiej po drugiej 

wojnie światowej wymagają także przyjęcia nieco innej optyki niż te dotyczące 

zjawisk wcześniejszych. Tożsamość kulturowa w sztuce do pierwszej wojny 

światowej łączy się z zagadnieniami stylu narodowego, szkół narodowych, haseł 

międzynarodowości awangardy, a w przypadku sztuki brytyjskiej z zagadnieniami 

związanymi z polityką imperialną. Sztuka przedwojenna, a także tożsamość 

kulturowa, którą ona wyraża, musi być zatem analizowana w kontekście wyżej 

wymienionych zagadnień, stanowiących wyraz ówczesnego światopoglądu. Sztuka 
                                                                                                                                            
Blandforda (2007), Fashioning the Nation: Costume and Identity in British Cinema Pam Cook (1996), 
czy Past and Present: National Identity and the British Historical Film Jamesa Chapmana (2005).  



 10 

powojenna kształtuje swój obraz wobec innych zjawisk – masowej imigracji, 

procesów dekolonizacji, amerykanizacji i globalizacji kultury, kultury popularnej – i 

nowych dyskursów wielokulturowości, postkolonializmu czy nowego historyzmu, 

zatem jej analiza wymaga włączenia tych zagadnień w zakres badań nad sztuką. 

Niniejsza praca ma zatem na celu nie tylko kontynuację wcześniejszych badań nad 

kulturowymi uwarunkowaniami sztuki, ale także uzupełnienie badań nad tożsamością 

kulturową prowadzonych przez przedstawicieli innych dziedzin nauki o istotny 

element kultury wizualnej. 

W swej książce English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980 

Martin Wiener podkreśla, że dziewięć angielskich tradycji z dziesięciu narodziło się 

w drugiej połowie XIX wieku 4 . W tym okresie nastąpiła zmiana w życiu 

Brytyjczyków; wykształciło się pojęcie „angielskiego sposobu życia”. Choć 

rewolucja przemysłowa narodziła się w Anglii i stała się motorem rozwoju imperium, 

uprzemysłowienie nie mogło być postrzegane jako należące do prawdziwej 

angielskiej tradycji i stanowiło nawet zagrożenie dla tradycyjnie pojmowanej 

angielskości. Południowa (wiejska) wersja angielskości zdecydowanie wyparła wersję 

ujmującą „ducha” miast przemysłowych północnej Anglii. Wąski zakres pojęcia 

angielskości w tamtym okresie jest reprezentatywny dla bardzo ograniczonego sensu 

angielskiej tożsamości, jakiej dawano wtedy wyraz. Kulturowa konstrukcja pojęcia 

„Anglii” służyła określonym celom ideologicznym w czasie debaty na temat 

charakterystyki tożsamości narodowej. W tamtym czasie perspektywa szkocka, 

walijska, czy irlandzka były wykluczone. Jak przypomina Wiener, Masowa 

Obserwacja z roku 1941 wykazała, iż na pytanie „Co dla ciebie oznacza Anglia?” 

„większość respondentów udzielała odpowiedzi w jakiś sposób związanej z obrazem 

scenerii wiejskiej” 5 . Próby przepisania angielskości były często próbami 

uprawomocnienia marginalizowanych grup. Jednak idee związane z „wiejską Anglią” 

pozostały żywe także po drugiej wojnie światowej. Obecność ideału „wiejskiej” 

Anglii w opozycji do Anglii „przemysłowej” analizowana była przez wielu badaczy 

w kontekście literatury, socjologii czy nauk politycznych. Jednak funkcjonowanie 

                                                 
4 Martin Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980, London 1992, s. 
11. 
5 Tamże, s. 74.  
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tych pojęć w zakresie sztuk wizualnych zostało jak dotąd opracowane 

fragmentarycznie, rzadko z uwzględnieniem okresu powojennego6.  

Mniej więcej w tym samym czasie historia sztuki zainteresowała się sposobem, w jaki 

tożsamość kształtowana była przez oficjalny dyskurs za pomocą obrazów, a także 

tym, jak estetycznymi środkami Imperium formowało swoich obywateli. Problem 

władzy analizuje się przede wszystkim w kontekście XVIII I XIX-wiecznego 

malarstwa, zazwyczaj związanego tematycznie z koloniami. Szczególnie ważną 

kwestią związaną z angielskim malarstwem nowożytnym, a także z całym szeregiem 

zagadnień, od pojęcia i wizji malowniczości przez rozwój koncepcji ogrodu 

krajobrazowego po znaczenie kultu przyrody dla angielskiej tożsamości, jest problem 

krajobrazu i sposobu, w jaki przekształcany był on zarówno praktycznie, jak i w 

postaci artystycznej wizji. Jak wspomniałam wyżej, mit „zielonej Anglii” był 

szczególnie istotny dla konstruowania angielskiej tożsamości co najmniej od końca 

XVIII wieku, a jego znaczenie rosło wraz z każdą wielką zmianą, jakiej podlegała 

Wielka Brytania na przestrzeni ostatnich kilku wieków. Inne funkcje pełnił ten mit w 

wieku XIX, kiedy rosnąca industrializacja groziła pojawieniem się wspomnianego już 

konkurencyjnego mitu Anglii uprzemysłowionej, rozwijającej się, promującej 

przedsiębiorczość zarówno w ojczyźnie, jak i w koloniach. Jak bardzo mit ten został 

odrzucony, widać choćby w malarstwie czy w powieści początku XIX wieku; dość 

wspomnieć zupełne wyparcie tego tematu przez Jane Austen w powieści Mansfield 

Park. Ważnym momentem, kiedy mit „zielonej Anglii” odżywa, jest okres 

międzywojnia, kiedy fabryki, zakłady, przedmieścia, a przede wszystkim pojawienie 

się dróg asfaltowych i pędzących po nich automobilów, wywołuje nostalgię za 

spokojnym wiejskim życiem i artystyczne “powroty do przeszłości” nawet u 

czołowych angielskich modernistów, od Paula Nasha przez Johna Pipera po Virginię 

Woolf (okres drugiej wojny światowej szczególnie obrodził w produkcje artystyczne 

oddające się eskapistycznym mentalnym podróżom w niedaleką przeszłość 7 ). 

                                                 
6 Do głównych opracowań należą m.in.: The Geographies of Englishness: Landscape and the National 
Past, 1880–1940, red. David Corbett i Fiona Russell, New Haven and London 2002; Nikolaus Pevsner, 
The Englishness of English Art, Harmondsworth 1964 (1956); Towards a Modern Art World, red. 
Brian Allen,  New Haven and London 1995; Englishness: Politics and Culture 1880-1920, red. Robert 
Colls,  Phillip Dodd, London, Sydney 1987.  
7 W 1940 roku Virginia Woolf rozpoczęła pracę nad ostatecznie nieukończonym projektem, mającym 
na celu ukazanie wpływu miejsca zamieszkania (kraju) na twórczość literacką. W 1941 roku wydała 
Pomiędzy aktami, powieść stanowiącą jej specyficznie modernistyczną wersję tradycyjnej, angielskiej 
powieści pastoralnej, w 1941 John Piper wydał British Romantic Artists, w 1943 ukazały się Cztery 
kwartety T. S. Eliota, a w 1945 Powrót do Brideshead Evelyna Waugha.  
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Podobnie wyglądała sytuacja po drugiej wojnie światowej (która dla Wielkiej Brytanii 

oznaczała także koniec Imperium i powrót, po wielu setkach lat, definicji ojczyzny 

jako tylko tej, która znajduje się na Wyspach), kiedy artyści głównego nurtu na nowo 

odkrywali tradycje romantyzmu i dziedzictwo najważniejszych twórców angielskiego 

malarstwa pejzażowego. W późniejszym okresie świadome kontynuacje 

wcześniejszych tradycji zdarzają się znacznie rzadziej. Sztuka brytyjska kilku dekad 

następujących bezpośrednio po wojnie świadczy o tym, że rozpatrywanie takich 

właśnie kontynuacji za przeciwstawne wobec międzynarodowych aspiracji 

modernizmu było powszechne i rodziło pewną pogardę dla wszystkiego, co rodzime i 

prowincjonalne. W częściach tej pracy poświęconym obecności kulturowych 

konstrukcji krajobrazu w powojennej sztuce brytyjskiej będę starała się wykazać, że 

pomimo pozornego braku ruchów artystycznych głoszących taki powrót do tradycji 

po neoromantyzmie, nie sposób czytać niektórych zjawisk w sztuce brytyjskiej w 

okresie powojennym bez odniesienia do niej. I choć tropiąc ślady obecności owej 

kulturowej konstrukcji nie sposób całkowicie uniknąć sformułowań typu „obecność 

tradycji”, „trwałość schematów”, mniej interesować mnie będzie takiego rodzaju 

nawiązania do reprezentacji angielskiej przestrzeni w sztuce powojennej, a 

zdecydowanie bardziej rodzaj jej obecności, który Frederic Jameson, pisząc o 

angielskiej literaturze wiktoriańskiej, określił jako „polityczne nieświadome” [the 

political unconscious]8. Choć w pracy tej psychoanaliza nie będzie stanowiła istotnej 

metody badawczej, będzie mnie interesowało takie funkcjonowanie pewnych 

politycznie zdeterminowanych zjawisk kulturowych (jak na przykład angielski 

krajobraz jako synonimiczny z angielskością w ogóle), które pomija ich aspekt 

polityczny (krajobraz jako pozornie politycznie neutralny) lub w którym politycznie 

naznaczona przestrzeń (np. kolonialna) stanowi „znaczącą nieobecność”, zjawisko, 

które na gruncie literatury przekonująco pokazał Edward W. Said9.  

 

2. Uwagi metodologiczne 

W powyższych ustaleniach kilkakrotnie odwoływałam się do dziedziny studiów 

kulturowych jako tej, która najszerzej rozwinęła badania nad sposobami, w jakie 

tożsamość odzwierciedlana jest w kulturze i zarazem kulturę tę częściowo konstruuje. 

                                                 
8 Por. Fredric Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca 1981.  
9 Por. Edward W. Said, Kultura i imperializm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009. 
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Zanim przedstawię, w jaki sposób przedstawione w tej pracy badania, przedsięwzięte 

z perspektywy historii sztuki, mogłyby skorzystać z metodologii wypracowanej na 

gruncie studiów kulturowych, chciałabym najpierw doprecyzować, w jaki sposób 

będę dalej dziedzinę tę rozumieć. Chris Barker wskazuje na to, że studia kulturowe 

„są i zawsze były wielo- lub postdyscyplinarną dziedziną badawczą, nakładającą się 

w pewnym stopniu na inne dziedziny” 10 . Istniała jednak potrzeba pełniejszego 

określenia specyfiki dziedziny, zakładano bowiem, że musi istnieć element 

odróżniający ów nowy sposób badań od innych, nawet jeśli wydawał się on jedynie 

konglomeratem dotychczas istniejących dyscyplin naukowych. Stuart Hall określił to 

coś jako wspólne badaczom poszukiwanie „związku pomiędzy zagadnieniami władzy 

i polityki kulturowej, czyli badanie sposobów przedstawiania marginalizowanych 

grup społecznych oraz reprezentacji ‘dla’ nich przeznaczonych, a także nacisk na 

konieczność przeprowadzenia zmiany kulturowej” 11. Tak określona dziedzina, ma 

poza ambicjami naukowymi równoległe i równie istotne wobec nich ambicje 

polityczne, przede wszystkim emancypacyjne. Tak określona dziedzina byłaby zatem, 

jak definiował ją Stuart Hall, „zbiorem (lub formacją) idei, obrazów i praktyk, które 

dostarczają sposobów mówienia o konkretnym temacie, działaniu społecznym lub 

pozycji instytucjonalnej w społeczeństwie, a także kojarzonych z nimi formami 

wiedzy i postępowania”12.  

Jak ujmuje je w swoim opracowaniu Barker, „studia kulturowe są dziedziną 

interdyscyplinarną, w której obrębie w wybiórczy sposób wykorzystuje się wiedzę 

pochodzącą z innych dyscyplin naukowych w celu zbadania relacji między kulturą a 

władzą” 13 . To najważniejsze zainteresowanie studiów kulturowych, mianowicie 

tropienie relacji między władzą a kulturą, czy też formami władzy a wytworami 

kultury, dzielić będzie ta praca, choć zdecydowanie analiza sztuk wizualnych w niej 

zawarta będzie miała na celu określenie wizualnych konsekwencji takich relacji, czy 

też określenie roli pewnych obrazów w utrzymywaniu ich czy też kontestowaniu. 

Według Tony’ego Bennetta „studia kulturowe zajmują się praktykami, instytucjami i 

systemami klasyfikacji, poprzez które społeczeństwu wpaja się konkretne wartości, 

przekonania, umiejętności, rutynowe zachowania i nawykowe formy 
                                                 
10 Chris Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. Agata Sadza, Kraków 2005, s. 5.  
11 Stuart Hall, Cultural Studies and Its Theoretical Legacies, [w:] Cultural Studies, red. L. Grossberg, 
C. Nelson i P. Treichler, London and New York 1992, cyt. za: Barker, s. 5.  
12 Stuart Hall, The Work of Representation, [w:] Representations, red. Tenże, London and Thousand 
Oaks 1997, s. 6, cyt. za: Barker, s. 6.  
13 Barker, s. 7.  
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postepowania” 14 . Podczas gdy w tak pojętych badaniach chodzi więc przede 

wszystkim o zbadanie samego procesu utrwalania pewnych wartości i sposobów 

życia, czy też tożsamości kulturowych, mnie interesować będzie w mniejszym stopniu 

rola sztuk wizualnych w tym procesie, a bardziej sposób, w jaki proces ten odbijał się 

w sztukach wizualnych.  

Zatem, choć studia kulturowe stanowić będą zasadniczy punkt odniesienia, jeśli 

chodzi o sposób podejmowania zagadnienia funkcjonowania sztuk wizualnych w 

ramach rzeczywistości społeczno-politycznej, co wydaje się najbardziej skuteczną 

perspektywą w kontekście badań nad tożsamością kulturową, a sztuki wizualne 

postrzegane będą jako jeden z elementów kultury, niemniej jednak pewne inspiracje 

metodologiczne czerpane z tej dziedziny będą, można powiedzieć, pojawiały się 

jedynie na pewnym etapie analizy, w którym skupiać się będę na owym 

wspomnianym wyżej systemie relacji.  

W początkowych uwagach zaznaczyłam, że analiza wizualnych reprezentacji 

tożsamości kulturowej powiązana będzie z analizą tejże w odniesieniu do 

dyskursywnych konstrukcji angielskiej przestrzeni miejskiej i wiejskiej. 

Wspomniałam także o badaniach dotyczących związku angielskiego pejzażu z 

formowaniem tożsamości kulturowej przedsięwziętych na gruncie historii sztuki. 

Poza tymi badaniami, istotne jako pewnego rodzaju wskazówka będą także badania 

przeprowadzone na polu geografii kulturowej, proponującej niezwykle interesujące 

ujęcia sposobu funkcjonowania angielskiej przestrzeni miejskiej i wiejskiej15. W tym 

przypadku jednak w mniejszym stopniu korzystać będę z pewnych rozwiązań 

metodologicznych, a w większym z wyników badań przeprowadzonych na gruncie 

geografii kulturowej. W podobny sposób podchodzić będę do innego ważnego źródła, 

mianowicie prac z zakresu antropologii kultury, które – choć stanowić będą ważny 

                                                 
14 Tony Bennett, Culture: A Reformer’s Science, St Leonards 1998, s. 28, cyt. za: Barker, s. 7.  
15 Są to między innymi: Peter Jackson, Maps of Meaning. An Introduction to Cultural Geography, 
London 2003 (1989); Place and Politics of Identity, red. Michael Keith, Steve Pile, London 2005 
(1993); Postcolonial Geographies, red. Alison Blunt, Cheryl McEwan, London, New York 2002; 
David Matless, Landscape and Englishness, London 2005; Landscape, Memory and History, 
Anthropological Perspectives, red. Pamela J. Stewart, Andrew Strathern, London 2003; Sarah Neal, 
Rural Identities: Ethnicity and Community in the Contemporary English Countryside, Farnham 2009; 
Tourism and Visual Culture, t. 1 i 2, red. Peter M. Burns, Cathy Palmer, Jo-Anne Lester, Wallingford, 
Cambridge (MA) 2010. 
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punkt odniesienia – nie stanowią propozycji metodologicznej dla moich własnych 

badań, mimo zbieżności w zainteresowaniach16.  

Jak wspomniałam wyżej, zagadnienie reprezentacji tożsamości kulturowej w Wielkiej 

Brytanii stanowi w większym stopniu zainteresowanie innych dziedzin humanistyki i 

można powiedzieć, że na polu tym dominuje literaturoznawstwo: w ostatnich dwóch 

dekadach pojawiła się wielka ilość publikacji dotyczących angielskości i brytyjskości 

w literaturze 17 . W przywołanej wyżej definicji dziedziny studiów kulturowych 

pojawia się kwestia „wpajania określonych wartości”, czy też utrwalania ich za 

pomocą pewnych sposobów. Badania nad literaturą zajmujące się tekstem literackim 

jako, z jednej strony, jednym z narzędzi takiego działania, z drugiej, sposobem 

recepcji lub kwestionowania go, analizują głównie istotne komunikaty werbalne, 

rzadziej komunikaty wizualne. Jednak oczywiste jest, że zadanie określone jako 

zbadanie produkcji politycznych i kulturowych perswazyjnych komunikatów musi 

uwzględnić badanie obrazu jako tekstu o pewnych walorach retorycznych. Do tego 

rodzaju analizy przydatne zatem będą klasyczne analizy środków retorycznych, a 

szczególnie narratologia, której przydatność jako narzędzia analizy retoryki 

stosowanej w badanych komunikatach zapożyczyły od literaturoznawstwa dziedziny 

zajmujące się tekstem (np. historia 18 ), a także historia sztuki. W przypadku tej 

ostatniej największy wkład w ten proces miała Mieke Bal, początkowo zajmująca się 

wyłącznie literaturoznawstwem, następnie zaś działająca także na polu sztuki (jako 

krytyczka, kuratorka i artystka), na które przeniosła pojęcia wypracowane uprzednio 

na polu badań literackich19. Stosująca metody literaturoznawcze i te wypracowane 

przez historię sztuki wymiennie w badaniach nad tekstem i obrazem, Bal 

przemieszcza się płynnie między nimi i proponuje spojrzenie, które określa mianem 

„analizy kulturowej”. Co znamienne, według Bal studia kulturowe nie rozwinęły 

                                                 
16 Por. niżej omówienie koncepcji relacji między tożsamością narodową a kulturą popularną w pracy 
Tima Edensora, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. Agata Sadza, 
Kraków 2005. 
17  Wśród nich wymienić można te, które stanowić będą istotny punkt odniesienia w badaniach 
zaprezentowanych w tej pracy. Są to między innymi: Ian Baucom, Out of Place. Englishness, Empire, 
and the Locations of Identity, Princeton 1999; Jed Esty, A Shrinking Island. Modernism and National 
Culture in England, Princeton 2009; Thomas Kalliney, Cities of Affluence and Anger: A Literary 
Geography of Modern Englishness, Charlottesville 2007; Simon Gikandi, Maps of Englishness: 
Writing Identity in the Culture of Colonialism, New York 1996. 
18 Wśród najistotniejszych historyków narratologów wymienić można choćby Haydena White’a czy 
Franka Ankersmita. 
19 Por. relacja Bal na temat jej drogi naukowej i najważniejszych odkryć, jakie poczyniła względem 
trans-dyscyplinarności w: Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. Marta 
Bucholc, Warszawa 2013, s. 22 i nn. 
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metodologii umożliwiającej działanie przekraczające granice dyscyplin i sprzężenie 

badań prowadzonych na gruncie kilku z nich20. Jak pisze Bal,  
choć jedna z głównych innowacji studiów kulturowych polegała na tym, że 

zwróciły one uwagę na inny rodzaj przedmiotu – jako nowe pole niechętne 

podejściom tradycyjnym nie odniosły one (dostatecznie dużego) sukcesu w 

rozwijaniu metodologii, by przeciwdziałać ekskluzywistycznym metodom 

poszczególnych dyscyplin. Metody te na ogół nie zmieniły się. Zmienił się 

przedmiot – to, co badasz, ale metoda – jak to robisz – nie21.  

Choć studia kulturowej pozostają dla Bal ważnym punktem odniesienia, jej 

stanowisko – zarówno pod względem politycznym, jak i teoretycznym – jest w wielu 

aspektach odmienne, mimo tego, że zarówno ona, jak i badacze z tego kręgu (np. 

Raymond Williams) zaczynali jako badacze literatury, by zająć się następnie 

problematyką kultury jako takiej, jednak w mniejszym niż holenderska badaczka 

stopniu kulturą wizualną, a szczególnie tak zwanymi sztukami pięknymi. Swój 

własny projekt metodologiczny (rozwinięty następnie w projekt edukacyjny w postaci 

School for Cultural Analysis w Amsterdamie) określiła mianem „analizy kulturowej”, 

którą definiowała następująco:  
Dziedzina analizy kulturowej nie jest ograniczona, ponieważ trzeba odrzucić 

tradycyjne ograniczenia; wybierając przedmiot, kwestionujemy dziedzinę. Także 

metody analizy kulturowej nie czekają na zastosowanie w żadnej skrzynce z 

narzędziami – są one częścią procesu eksploracji. Nie stosujemy jednej metody – 

doprowadzamy do spotkania kilku metod; spotkania, w którym uczestniczy 

przedmiot, tak że przedmiot i metody mogą stać się nowym polem badawczym 

bez jasno wytyczonych granic. […] analiza kulturowa, podobnie jak antropologia, 

konstruuje przedmiot, lecz z nieco odmiennym poczuciem tego, czym jest 

przedmiot22.  

Założenie to brzmi jak nawoływanie do wprowadzenia eklektyzmu 

metodologicznego, które byłoby dodatkowo o tyle trudne, że zakładałoby 

każdorazowo nowatorskie podejście po przedmiotu badań, co wiązałoby się nie tylko 

z koniecznością inwencji w zakresie interpretacji omawianych zjawisk, ale także w 

zakresie samego sposobu ich interpretacji. Choć, rzeczywiście, Bal wydaje się 

postulować konieczność „świeżości” spojrzenia i unikania każdorazowego, 

mechanicznego stosowania raz wypracowanych narzędzi, niemniej jednak 

specyficznie rozumiana przez nią interdyscyplinarność nie zakłada bezgranicznej 
                                                 
20 Bal, s. 22.  
21 Tamże, s. 29.   
22 Tamże, s. 26.  
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swobody i żonglowania kategoriami i metodami, lecz inaczej pojętą spójność metody. 

Przedstawiając swoje postulaty w poświęconej rozważaniom metodologicznym 

książce Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, Bal formułuje swoją tezę 

następująco: „Teza, na której oparta została ta książka, i której jest ona zarówno 

rozwinięciem, jak i obroną, jest niesłychanie prosta: interdyscyplinarność w 

humanistyce […] musi poszukiwać swoich podstaw heurystycznych i 

metodologicznych nie w metodach, lecz w pojęciach” 23 . Bal wskazuje we 

wprowadzeniu do owej książki na zdecydowany brak publikacji ukazujących 

konsekwencje tak sformułowanej tezy mimo tego, że większość badaczy w latach 

dziewięćdziesiątych podzielało jej przekonania; wskazuje ona także na brak ilustracji 

praktycznego zastosowania tak pojętej analizy, czego jej książka ma być 

uzupełnieniem.  

Bal proponowaną „analizę kulturową” rozumie przede wszystkim jako specyficznie 

pojętą „analizę”: jej zakres, raczej niż jej oparcie w konkretnej teorii. Jak pisze 

badaczka:  
odpowiednikiem pojęć, za pomocą których pracujemy, nie jest systematyczna 

teoria, z której pochodzą, choć teoria ta ma znaczenie i nie wolno jej 

zaniedbywać. Nie jest nim także historia filozoficznego i teoretycznego rozwoju 

pojęcia. A już z pewnością nie jest nim kontekst, którego status jako tekstu 

wymagającego odrębnej analizy często bywa pomijamy. Odpowiednikiem 

każdego pojęcia jest tekst kultury, dzieło lub rzecz, która stanowi przedmiot 

analizy. W analizie kulturowej żadne pojęcie nie jest znaczące, jeśli nie pomaga 

nam lepiej zrozumieć przedmiotu na jego – przedmiotu – własnych zasadach24.  

W przypadku drugiego pojęcia zastosowanego przez Bal do opisania jej praktyki 

badawczej, to znaczy pojęcia „kultury”, istotne jest rozróżnienie, jakie wprowadza 

ona pomiędzy analizą kulturową a studiami kulturowymi, czy antropologią kulturową. 

To znaczy, analiza kulturowa nie zajmuje się kulturą jako taką, „kultura nie jest jej 

przedmiotem”25. Jak wyjaśnia Bal,  
określenie „kulturowa” w wyrażeniu „analiza kulturowa” wskazuje natomiast na 

pewną odmienność od tradycyjnej praktyki dziedzinowej w humanistyce, która 

polega na tym, że wszystkie przedmioty wyciągane są z ich własnego świata 

kulturowego w celu bliższego zbadania, oceniane są z perspektywy swojego 

istnienia w kulturze. Oznacza to, że nie są postrzegane jako osobne perełki, lecz 

rzeczy zawsze-już zaangażowane, jako rozmówcy w ramach szerszej kultury, z 
                                                 
23 Tamże, s. 27.  
24 Tamże, s. 30-31.  
25 Tamże, s. 32.  
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której się wyłoniły. Oznacza to także, że analiza przygląda się zagadnieniom 

mającym znaczenie dla kultury i stawia sobie za cel wyartykułowanie tego, co 

dany przedmiot wnosi do debat kutrowych. Stąd nacisk na istnienie przedmiotu w 

teraźniejszości. W analitycznym opisie mówią nie artysta czy autor, lecz 

przedmioty, które oni tworzą i wnoszą do domeny publicznej […], w 

wytwarzaniu znaczenia, które ustala analiza26.  

Zacytowana powyżej definicja Bal pojawia się tu niemal w całości z tego względu, że 

stanowić będzie zasadniczy punkt odniesienia dla moich rozważań przynajmniej na 

trzech obszarach. Po pierwsze, bliskie będzie mi zaproponowane przez badaczkę takie 

spojrzenie na przedmiot analizy, które priorytetowym czyni badanie obrazów, 

tekstów, pojęć jako zawsze-już działających w danych warunkach kulturowych, a 

także oddziałujących na warunki współczesne. W związku z tym, że w tej pracy będę 

zajmować się obrazami, tekstowymi reprezentacjami i konceptualizacjami tożsamości 

kulturowej w Wielkiej Brytanii, które formułowane były przede wszystkim od wieku 

XIX, a także ich specyficznym istnieniem w przestrzeni (sztuki) brytyjskiej 

współcześnie, proponowane przez Bal podejście wydaje mi się szczególnie trafnie 

wyjaśniać wzajemne oddziaływanie, jakie między tymi dwiema rzeczywistościami 

występuje, oddziaływanie, które będzie mnie bardzo interesowało, a które w innej 

pracy Bal określiła mianem „preposteryjności”27. Po drugie, badania Bal będą także 

dla mnie w pewnych momentach swoistym przewodnikiem po interdyscyplinarności; 

choć zdecydowana większość z występujących w tej pracy przedmiotów analizy to 

dzieła tak zwanej sztuki wysokiej, równie intensywnie będę się przecież przyglądać 

innym „przedmiotom”: sposobom widzenia, słownym/tekstowym konstrukcjom 

przestrzeni, czy wreszcie pojęciom. Po trzecie, bliskie mi będą także postulaty 

postrzegania podstawy badań nie tyle w wiernie stosowanej metodologii, ile w 

precyzyjnie stosowanych pojęciach, które powinny być operatywne bez względu na 

przedmiot badań, oferując bezpieczny grunt dla zdefiniowanej wyżej 

interdyscyplinarności. W pracy tej, jednym ze sposobów wprowadzenia nowych 

propozycji interpretacyjnych wybranych przykładów powojennych sztuk wizualnych 

w Wielkiej Brytanii jest uporządkowanie i skorygowanie zakresu semantycznego 

pojęć związanych z określaniem tożsamości kulturowej w tym kraju.  

W trakcie rozważań nad wizualnymi reprezentacjami angielskiej przestrzeni wiejskiej 

i konstruowaniem wizji tej przestrzeni jako związanej z konkretną tożsamością 
                                                 
26 Tamże, s. 32.  
27 Por. Mieke Bal, Quoting Caravaggio. Contemporary Art, Preposterous History, Chicago 1999. 
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korzystać będę także z innej propozycji interdyscyplinarnego podejścia do badania 

obrazu oraz jego dyskursywnych zależności i uwikłań, mianowicie z koncepcji W.J.T. 

Mitchella, który zwracając uwagę na współczesny „zwrot wizualny” w kulturze i 

teorii, to znaczy „szeroko podzielane przekonanie, że w naszych czasach obrazy 

wizualne zastąpiły słowa w roli dominującej formy wyrażania” 28  uważa, że 

„niemożliwym jest sformułowanie prawdziwej i uniwersalnie stosowanej definicji 

obrazu bazując na jego ‘esencjalnej różnicy’ od słów”29. W konsekwencji, Mitchell 

zajmuje się badaniem sposobów funkcjonowania w kulturze słów i obrazów, 

postrzeganych jako należące do tego samego pola znaczeń. Tak zdefiniowane badanie 

kultury wizualnej polega przede wszystkim na badaniu historii obrazów/wizerunków 

bardziej niż historii sztuki. Jak ujmował to Norman Bryson, jest to ogólna tendencja 

odchodzenia „od historii sztuki jako badań nad tworzeniem arcydzieł estetycznych, 

które stanowią kanon artystycznej doskonałości na Zachodzie, w kierunku szerszego 

rozumienia ich kulturowego znaczenia dla warunków historycznych, w których 

powstały,  a także ich potencjalnego znaczenia w kontekście naszej własnej sytuacji 

historycznej”30. Najważniejszym zadaniem tak pojętych badań jest ustalenie, jaka jest 

funkcja obrazu, czy też na czym polega działanie obrazu w ramach kultury. Ważne 

jest jego uczestnictwo w kulturze, a sam obraz analizowany jest w kontekście 

współczesnych mu uwarunkowań produkcji i recepcji, a także jako część procesów 

negocjowania znaczenia w ramach ścierających się, często sprzecznych, 

dominujących i podrzędnych dyskursów. Nie jest to jednak, jak wskazuje Mitchell, 

próba opisania „konstrukcji społecznej pola wizualnego”, lecz „wizualnej konstrukcji 

pola społecznego” 31 , to znaczy zdanie sobie sprawy z wizualnej natury wielu 

aspektów procesów społecznych. Drugim ważnym celem, którego pierwsze zarysy 

łączyć można z osobą Johna Bergera, jest analiza owego istotnego, choć 

niewidzialnego elementu sposobu funkcjonowania obrazów, jakim jest samo 

patrzenie. Jak ujmuje to Mitchell, chodzi o „zmuszenie widzenia, by pokazywało 

samo siebie, wystawienie go na pokaz i udostępnienie analizie”, o „pokazywanie 

widzenia” 32. Analiza sposobu funkcjonowania obrazów w kulturze stanowi zatem 

                                                 
28 W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy, przeł. Łukasz Zaremba, Warszawa 2013, s. 43. 
29 Tegoż, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago 1987, s. 49.  
30 Norman Bryson, Introduction, [w:] Visual Culture. Images and Inerpretations, red. Norman Bryson, 
Michael Ann Holly, Keith Moxey, Middletown 1994, s. XVI.  
31 Mitchell, Czego chcą obrazy, s. 345. 
32  W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, przeł. Mariusz Bryl, „Artium 
Questiones“, nr XVII, 2006, s. 274.   
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analizę sposobu, w jaki patrzący podmiot postrzega obrazy, tym samym kształtując je 

i ustanawiając je jako reprezentacje posiadające znaczenie. Perspektywa ta, 

uwzględniająca zarówno pojmowanie obrazu, czy ogólnie wizualności, jako części 

kultury rozumianej jako zbiór praktyk znaczących, jak i postrzeganie „sposobów 

widzenia” jako związanych z określonymi dyskursami i ideologiami, wydaje się 

oferować najlepsze narzędzia do badania reprezentacji tożsamości kulturowej 

związanej z wizualizacjami przestrzeni postkolonialnej, a szczególnie przestrzeni nie-

miejskiej, której obrazy tworzyło między innymi malarstwo pejzażowe. W przypadku 

moich badań, będzie to przede wszystkim wiejska przestrzeń angielska, jej rola w 

konstrukcji wizji angielskości w drugiej połowie XIX wieku i sposoby 

funkcjonowania tak sformułowanej wizji w postkolonialnej rzeczywistości 

powojennej w Wielkiej Brytanii.  
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Rozdział I 

Angielskość, brytyjskość. Mapowanie tożsamości 

 

W uwagach wstępnych przywoływałam koncepcję analizy kulturowej sformułowaną 

przez Mieke Bal i zwracałam uwagę na jej nawoływanie do tego, by współczesne 

badania interdyscyplinarne w humanistyce oparły swoje „podstawy heurystyczne i 

metodologiczne” nie w „metodach”, lecz w „pojęciach” 33 . Według Bal to brak 

precyzji w stosowaniu pojęć, a także różnego rodzaju rozumienie danego pojęcia na 

polu poszczególnych dyscyplin decyduje o nieskuteczności analizy 

interdyscyplinarnej, czy też o trzymaniu się przez dane dyscypliny swoich własnych 

ścieżek metodologicznych w przekonaniu, że inne dyscypliny dotyczą czegoś 

zupełnie innego. Problemem według niej jest fakt, że pojęcia wyglądają jak słowa, 

stanowiąc właściwie mikro-teorie34. Przykładem pojęcia, którego znaczenie zmienia 

się w zależności od danej dziedziny jest samo pojęcie „znaczenia”. Jak pisze Bal, 

„‘Znaczenie’ stanowi przykład właśnie takiego zwyczajnego słowa-pojęcia, które na 

ogół wędruje tam i z powrotem pomiędzy semantyką a intencją”35. Starając się w 

swojej książce zilustrować ową wędrówkę pojęć pomiędzy dziedzinami i 

znaczeniami, Bal chce podkreślić fakt, że nie czyni to ich niebezpiecznymi czy 

nieużytecznymi. Co więcej, wskazuje na to, że badania interdyscyplinarne, nie 

posiadające oparcia w tradycji metodologicznej, mogą uczynić z nich swoją 

podstawę, jeśli wprowadzą rygor do ich stosowania:  

Pojęcia mogą jednak wykonać to zadanie [stanowienia metodologicznej podstawy 

– przyp. K.K.] – zadanie, jakie zwykle wykonywały tradycje poszczególnych 

dyscyplin – pod jednym warunkiem: że są starannie kontrolowane przez 

konfrontowanie ich z badanymi przedmiotami kulturowymi (nie przez stosowanie 

do nich). Przedmioty te same w sobie są podatne na zmianę i nadają się do 

naświetlenia różnic historycznych i kulturowych. Zwrot metodologiczny, za 

                                                 
33 Bal, Wędrujące pojęcia, s. 27.  
34 Tamże, s. 48. 
35 Tamże, s. 49. W innym miejscu Bal rozwija tę kwestię wyliczając znaczenia pojęcia „znaczenie” w 
różnych dyscyplinach jako: intencja, pochodzenie, kontekst, czy zawartość semantyczna. Ona sama 
zaznacza, że używa słowa „znaczenie”, ponieważ nie była w stanie dokonać wyboru między „odnosić 
się do czegoś” a „mieć coś na myśli”. Tamże, s. 52.  
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którym się tu opowiadam, opiera się na szczególnej relacji pomiędzy podmiotem 

a przedmiotem, którego nie da się uchwycić za pomocą binarnej i pionowej 

opozycji pomiędzy nimi. Modelem dla tej relacji staje się zamiast tego interakcja 

(‘interaktywność’)36.  

Bal zauważa zatem niezwykle istotną kwestię: oczywistą, jak by się wydawało, 

zmienność znaczenia pojęć nie tylko na gruncie różnych dziedzin, ale także – 

sugerując rozpatrywanie ich w odniesieniu do ich własnej rzeczywistości kulturowej – 

w sensie diachronicznym. Owe historycznie zmienne zakresy semantyczne danych 

pojęć podkreślał także Reinhart Koselleck, który dodatkowo wskazywał na wielką 

moc pojęć jako potencjalnych źródeł procesów społecznych czy zmian 

politycznych 37 . Jednocześnie zwraca on uwagę na to, że historia procesów 

społecznych i politycznych (i dodajmy, także kulturowych) nie stanowi jakiejś 

paraleli do historii pojęć (nie można zatem postrzegać badanej historii danego procesu 

jako historii zmieniającego się pojęcia, czy też jako przebiegającej równolegle do 

historii pojęcia, które jest z nim związane lub które je opisuje). Jak pisze Koselleck, 

odwołując się do przedmiotu swoich badań: historii społecznej,  

historię społeczną i historię pojęć charakteryzuje zatem to, że obydwie, choć w 

rozmaity sposób, zakładają teoretycznie istnienie takiej właśnie wzajemnej 

współzależności. Przedmiotem badań jest współzależność między 

synchronicznymi wydarzeniami a diachronicznymi strukturami. Jest to 

analogiczna, stanowiąca temat historii pojęć, synchroniczna współzależność 

między konkretną synchroniczną mową a ustawicznie oddziałującym 

diachronicznie danym językiem. […] Można utworzyć nowe pojęcie, które 

wyraża uprzednio nieistniejące doświadczenia lub oczekiwania. Ale nie może być 

ono na tyle nowe, żeby nie istniało wirtualnie w uprzednio danym języku i nie 

czerpało własnego sensu także z przekazanego kontekstu językowego38.  

Starając się w tym rozdziale zarysować mapę semantycznych zakresów pojęć 

„angielskości” i „brytyjskości” jako typów identyfikacji kulturowej (czy narodowej) 

związanych z polityczną rzeczywistością Wielkiej Brytanii, a także pojęcia 

„tożsamości” jako takiej, będę zatem kierowała się powyższymi analizami, mając na 

uwadze nie tylko konieczność ciągłej rewizji stosowanych pojęć, w celu ich 

                                                 
36 Tamże.  
37  Koselleck zwraca uwagę, że język (pojęcia) zmienia się wolniej niż łańcuch wydarzeń, „które 
pomógł wywołać i które ma uzasadniać“. Por. Reinhart Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i 
pragmatyki języka społeczno-politycznego, przeł. Jarosław Merecki, Wojciech Kunicki, Warszawa 
2009, s. 46. 
38 Tamże, s. 20.  
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doprecyzowania, ale także historyczną naturę pojęć, które należy rozpatrywać, po 

pierwsze, z uwzględnieniem ich diachronicznej natury i, po drugie, ze świadomością, 

że ich dzieje nie stanowią procesu paralelnego wobec dziejów jako takich (wydarzeń 

czy procesów historycznych).  

 

1. Współczesne koncepcje tożsamości 

Kluczowym pojęciem, wokół którego zbudowana jest niniejsza praca jest pojęcie 

tożsamości kulturowej, będące także jednym z ważniejszych zagadnień współczesnej 

humanistyki. Tożsamość własna oraz tożsamość zbiorowa to problemy centralne dla 

psychologii, nauk społecznych, filozofii, filologii i wielu innych dziedzin, a wszystkie 

one wypracowały własne narzędzia, przy pomocy których badane są związane z nimi 

kwestie. Ze względu na wielki zakres tych rozważań, nie sposób jest omówić tutaj 

sposób kształtowania się koncepcji tożsamości w ramach każdej z nich, dlatego dla 

celów tej pracy, która skupia się na współczesnej tożsamości kulturowej w Wielkiej 

Brytanii, omówione zostaną te koncepcje, które, po pierwsze, wypracowane zostały w 

okresie powojennym i, po drugie, stanowią materiał szczególnie przydatny ze 

względu na wartość eksplanacyjną, przyczyniając się do lepszego zrozumienia 

omawianych problemów. Dlatego właśnie przybliżone tu zostaną współczesne 

koncepcje tożsamości wypracowane na gruncie bardzo różnych dziedzin nauki, wiele 

z których stanowi także projekt interdyscyplinarny, bazujący na zdobyczach innych 

dziedzin.  

Jak pisze Hanna Mamzer, badaczka zajmująca się tożsamością z pozycji nauk 

społecznych, na gruncie różnych dziedzin humanistyki dominowały koncepcje, które 

skupiały się na tych aspektach tożsamości, które pozostawały w centrum 

zainteresowań tychże dziedzin 39 . Stąd w ramach socjologii, na przykład w 

koncepcjach symbolicznych interakcjonistów, przeważała perspektywa społeczna. 

Mamzer wskazuje, że tym, co różni owe koncepcje od współczesnych, jest 

przeniesienie znaczenia z roli socjalizacji na rolę indywidualności w formułowaniu 

tożsamości, ze społecznego uwarunkowania na autokreację. To ostatnie ujęcie 

związane jest z propozycją wypracowaną przez Charlesa H. Cooleya i George’a H. 

                                                 
39  Hanna Mamzer, Tytułem wstępu: konceptualizacja pojęcia tożsamości, [w:] W poszukiwaniu 
tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, red. Hanna Mamzer, Poznań 2007, s. 7.  
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Meada40. Natomiast na gruncie antropologii dominowały koncepcje wskazujące na 

„procesy reprodukowania wzorców kulturowych, które przekazywano z pokolenia na 

pokolenie”41. Jak pisze Mamzer, „w społeczeństwach, określanych przez Margaret 

Mead […] mianem postfiguratywnych i konfiguratywnych, grupa nadawała jednostce 

tożsamość opartą na biologicznych cechach oraz elementach kulturowych, 

traktowanych jako przypisane, dziedziczonych z pokolenia na pokolenie (jak na 

przykład status społeczny). Tak konstruowane tożsamości nie podlegały zmianie ani 

tym bardziej intencjonalnej modyfikacji i pozostawały stałe przez całe życie 

człowieka, jednoznacznie określając, kim jest”42. Koncepcje te stanowią przykłady 

dwóch współczesnych sposobów problematyzowania zagadnienia tożsamości, gdzie 

pierwszy z nich kładzie nacisk na zależny od jednostki proces konstruowania jej 

tożsamości, drugi zaś podkreśla znaczenie pochodzenia i kultury jako elementów 

tożsamościotwórczych. Choć niniejsza praca dotyczy kulturowych uwarunkowań 

tożsamości, bliższe będą mi te koncepcje, które nie dyskredytując związku tożsamości 

z kulturą, w otoczeniu której ona powstaje, uznają aktywną rolę jednostki w  procesie 

jej kształtowania. Co istotne, owa rola, charakteryzowana przez wielu badaczy, 

między innymi Zygmunta Baumana i Anthony’ego Giddensa, jako dokonywanie 

przez jednostkę indywidualnych wyborów stanowi we współczesności przede 

wszystkim wyzwanie. Na gruncie filozofii Charles Taylor wskazuje na to, że 

formułowanie tożsamości we współczesnym świecie nie jest procesem 

przebiegającym w sposób nieunikniony i niejako niezależny od jednostki, nie jest 

wynikiem determinujących ją warunków, ale zadaniem43. W tym sensie, podobnie jak 

Bauman i Giddens, postrzega on tożsamość jako kształtowaną wolicjonalnie i zależną 

od indywidualnych wyborów. Jak ujmuje to Mamzer, w tej perspektywie 

„poszukiwanie własnego miejsca w świecie społeczno-kulturowym, przyjmuje m.in. 

postać dążenia do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, kim się jest”44. Mimo tego, 

że tożsamość jest takim właśnie pracowicie i nieprzerwanie wytwarzanym 

konstruktem (i dotyczy to zarówno tożsamości indywidualnej, jak i zbiorowej), 

jednostki i zbiorowości zazwyczaj postrzegają ją jako coś, co bliskie jest definicji 

Margaret Mead. Jak pisze Zygmunt Bauman, „‘Tożsamość’ jawi się nam raczej jako 

                                                 
40 Tamże. 
41 Tamże, s. 8.  
42 Tamże, s. 8. 
43 Tamże, s. 9.  
44 Tamże, s. 9.  
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coś, co należy wytworzyć, a nie odkryć; jako przedmiot naszych wysiłków, ‘cel’, do 

którego należy dojść; jako coś, co musimy dopiero sklecić z części lub wybrać z 

dostępnych całości, a potem o to walczyć i chronić. Aby wygrać, prawda o 

niepewnym statusie tożsamości musi być wszakże (i tak się dzieje) wypierana i 

pracowicie ukrywana” 45 . To podwójne zadanie: z jednej strony wielka potrzeba 

„skonstruowania” własnej tożsamości jako jednego z zadań, które ponowoczesność 

szczególnie sobie upodobała, a z drugiej strony potrzeba utrzymywania fikcji o 

rzeczywistym istnieniu jakiejś „esencji” czy rdzenia, który należy odkryć, można 

widzieć jako powód, dla którego zagadnienie tożsamości stało się tak niezwykle 

popularne we współczesnej humanistyce.  

Popularność tę można przede wszystkim wiązać ze zmianami, jakie w 

ponowoczesności dotyczyły kultury jako takiej, a także ze zmniejszeniem się jej roli, 

jeśli chodzi o określanie charakteru człowieka. Jak pisze Bauman: „Pojęcie 

‘indywidualizacji’ informuje o emancypacji jednostki względem przypisanych, 

odziedziczonych czy wrodzonych cech determinujących charakter społeczny: zmiana 

słusznie postrzegana jako najbardziej widoczna i brzemienna w skutki cecha kondycji 

nowoczesnej” 46 . Podobnie tożsamość rozumie Stuart Hall, jeden z jej 

najważniejszych współczesnych teoretyków, który podobnie jak Bauman postrzega 

jej rozwój diachronicznie, jako zmieniającą się w czasie w zależności od 

specyficznych uwarunkowań rzeczywistości społeczno-politycznej. Wychodząc z 

takiego założenia Hall zaproponował wyróżnienie trzech różnych koncepcji 

tożsamości. Pierwszym z nich jest tak zwany „podmiot oświeceniowy” zakładający 

istnienie „esencji” jednolitej jednostki, która rodzi się z wewnętrznym rdzeniem 

rozwijającym się przez całe życie, niemniej jednak pozostającym stabilnym i w swej 

istocie niezmiennym. Kolejnym jest tak zwany „podmiot socjologiczny”, który 

rozwija się w wyniku interakcji z otoczeniem i w centrum stawia rozwój tożsamości 

jako funkcji dialogu, jednak nadal jego źródłem jest pewnego rodzaju rdzeń. Trzecia 

koncepcja tożsamości, którą wyodrębnia Hall to „podmiot ponowoczesny”. Nie ma w 

tym przypadku mowy o żadnym rdzeniu czy istocie, a tożsamość w żadnym sensie nie 

                                                 
45 Zygmunt Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. Jacek Łaszcz, Gdańsk 2007, s. 
18.  
46 Zygmunt Bauman, Identity in the Globalizing world, [w:] Identity, Culture and Globalization, red. 
Eliezer Ben-Rafael, Yitzhak Sternberg, Leiden 2002, s. 474.  
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jest stała czy niezmienna. Jest to podmiot elastyczny, zmienny i pofragmentowany, 

podobnie jak ponowoczesna tożsamość47.  

 

1.1. Tożsamość indywidualna 

Jednym z najważniejszych założeń dotyczących tożsamości, na jakich oparte będą 

dotyczące jej rozważania w tej pracy, jest założenie, że tożsamość nie jest czymś 

realnie istniejącym, ale pewnego rodzaju wytworem. Ujęcie to, określane mianem 

antyesencjalizmu, zakłada, że tożsamość nie posiada wewnętrznej jakości, którą 

należy odkryć, ani cech właściwych dla danej grupy, ale jest „konstruktem 

dyskursywnym, wytworem dyskursów bądź ustalonych sposobów mówienia o 

świecie. Inaczej mówiąc, tożsamość raczej się stwarza, niż odkrywa, a tym, co ją 

ustanawia, są różne systemy reprezentacji, w szczególności język” 48 . Omawiając 

zagadnienie tożsamości w monografii poświęconej jej aspektom we współczesnej, 

wielokulturowej rzeczywistości, Hanna Mamzer opiera się na założeniach socjologii 

fenomenologicznej, a szczególnie przemyśleniach Alfreda Schutza, a także na 

koncepcjach Paula Ricoeura. Tożsamość jest w tej pracy rozpatrywana „jako proces 

kształtowania poczucia stałości, spójności i odrębności” 49. Mamzer wyróżnia trzy 

elementy tożsamości, tożsamość jednostkową, społeczną i kulturową, zaznaczając 

jednocześnie, że jest to podział w dużej mierze umowny, bowiem „jednostka zawsze 

funkcjonuje w kontekście społecznym (kulturowym)”50. Mamzer postrzega owe trzy 

wydzielone dziedziny tożsamości jako nadbudowujące się nad sobą struktury, co 

opiera na koncepcji rozwoju moralnego Lawrence’a Kohlberga51. Warto zwrócić w 

tym miejscu uwagę na trzy elementy, które pojawiają się w definicji Mamzer, istotne 

dla rozumienia tożsamości, na jakim opierać będzie się niniejsza praca, a które bazują 

na antyesencjalistycznym ujęciu tożsamości, mianowicie „proces”, 

„kształtowanie/budowanie” oraz „poczucie stałości”. Skupię się zatem przede 

wszystkim na tych ujęciach tożsamości, które konceptualizują ją jako procesualną i 

możliwą do ukształtowania w wyniku wysiłku jednostki.  

                                                 
47 Stuart Hall, The Question of Cultural Identity, [w:] Modernity and its Futures, red. Stuart Hall, D. 
Held i T. McGrew, Cambridge 1992, s. 275-277.  
48 Barker, Studia kulturowe, s. 12.  
49 Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, 
Poznań 2003, s. 9.  
50 Tamże, s. 10.  
51 Tamże.  
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Mamzer swoje rozumienie tożsamości opiera na koncepcjach wykształconych na 

gruncie filozofii, psychologii, socjologii i studiów kulturowych i podkreśla przede 

wszystkim ów procesualny charakter tożsamości, w której skład wchodzi także 

zbudowanie więzi ze środowiskiem społecznym. Rozumiejąc za Erikiem Eriksonem 

tożsamość jako niekończący się proces, trwający przez całe życie, zwraca ona uwagę 

na poszczególne stadia rozwoju tożsamości, gdzie tożsamość społeczna 

kształtowałaby się przed powstaniem tożsamości jednostkowej, a tożsamość 

kulturowa powstawałaby jako ostatnia52. Jako socjologiczna podstawa wprowadzenia 

takiej hierarchii służą jej koncepcje wypracowane m.in. przez Meada i Cooleya i 

określane mianem interakcjonizmu symbolicznego 53 . Mamzer interesuje w tych 

koncepcjach podkreślanie szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w procesie 

budowania tożsamości 54 . Zatem, wedle tej koncepcji, niemożliwe jest niemalże 

oddzielenie tożsamość jednostkowej od tożsamości zbiorowej, czy mówiąc ściślej, 

tożsamości jednostki jako jednostki od jej tożsamości jako części zbiorowości. 

Jednak, jak będę starała się wykazać w późniejszych częściach tej pracy, relacji 

między tożsamością jednostki a tożsamością zbiorowości nie sposób postrzegać w 

kategoriach elementu i sumy podobnych elementów; jest to relacja bardzo złożona, a 

tożsamości poszczególnych jednostek mogą tworzyć tożsamość zbiorową, która może 

się pod pewnymi względami od nich różnić. Dlatego, kierując się pewnymi 

obserwacjami, omówionymi w kolejnych rozdziałach, zaznaczę w tym momencie, że 

pewne rozgraniczenie między tożsamością jednostki jako części zbiorowości a 

tożsamością zbiorowości jako takiej, nawet jeśli nie do końca możliwe do 

sprecyzowania, będzie tutaj niezbędne dla wykazania pewnych procesów 

odbywających się na gruncie tożsamości brytyjskiej/angielskiej.  

Jak wskazuje Mamzer, dwa najbardziej szeroko uznawane we współczesnej 

humanistyce ujęcia tożsamości indywidualnej zostały sformułowane przez Erika 

Eriksona oraz przez Paula Ricoeura 55 . Od tego ostatniego zaczerpnęła Mamzer 

ostatnią część przytoczonej przeze mnie definicji, to znaczy owo poczucie stałości i 

odrębności, które charakteryzuje jednostkę. To właśnie owa stałość tożsamości w 

obliczu zmieniających się warunków zewnętrznych i jej wewnętrznych przemian, ma 

                                                 
52 Tamże, s. 11.  
53 Tamże.  
54 Tamże.  
55 Por. Erik Erikson, Identity. Youth and Crisis, London 1968; Paul Ricoeur, Filozofia osoby, Kraków 
1992.  
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stanowić jej sedno. Jak ujmuje to badaczka, „Ricoeur próbuje zbudować coś, co 

mogłoby pośredniczyć pomiędzy charakterem a zdolnością dotrzymywania obietnic, 

[…] pomiędzy ‘tożsamością jednakowością a tożsamością jako byciem sobą’. Tą 

strukturą miałaby być tzw. tożsamość narracyjna”56.  

 

1.2. Tożsamość narracyjna 

Rozumienie tożsamości jako narracji wynika z przemyślenia koncepcji tożsamości 

jako procesu i podkreśla pewną nieadekwatność owego terminu w kontekście tego, w 

jaki sposób jednostka postrzega swoją własną osobę w obliczu zmian warunków 

zewnętrznych. Chodzi tu przede wszystkim o rolę ciągłości pomimo zmiany. Jak 

wskazuje Mamzer, „dzięki ujęciu tożsamości w kategoriach procesu kładzie się 

nacisk na zmianę i na przechodzenie od jednego stadium do drugiego, w którym 

stadia poprzednie są niejako porzucane. Narracja natomiast zamyka się w pewnego 

rodzaju całość, w której każdy element jest integralnym składnikiem tworzącym ową 

narrację, czas staje się jednym z czynników ją konstytuujących” 57 . Jak pisze w 

poświęconej narracji i tożsamości książce Katarzyna Rosner, narracja jest strukturą 

czasową, to znaczy rozwijającą się w czasie, „a zarazem skończoną, mającą początek 

i zakończenie”58. Mamzer zwraca uwagę na to, że narracja jest „strukturą relacyjną” i 

że istotne jest tutaj odniesienie do przeszłości, mającej „służyć budowaniu obrazu 

teraźniejszego i przyszłego, co pozwala na integrowanie doświadczeń”59.  

Na wagę narracji jako sposobu konstruowania tożsamości własnej wskazuje także 

Giddens, którego zdaniem tożsamość jednostki to umiejętność podtrzymywania 

narracji o sobie samym. Jest to przede wszystkim budowanie spójnego obrazu własnej 

osoby, który uwzględniałby zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Jak pisze Giddens, 

wysiłek jednostki polega na próbie skonstruowania spójnej narracji tożsamościowej, 

dzięki której „‘ja’ tworzy trajektorię rozwoju od przeszłości do antycypowanej 

przyszłości’”. Stąd tożsamość jednostki nie jest rysem charakterystycznym jednostki 

ani nawet zespołem taki rysów, „jest to ja pojmowane przez jednostkę w kategoriach 

                                                 
56 Mamzer, Tożsamość w podróży, s. 51. Por. także Paul Ricoeur Filozofia osoby, Kraków 1992. 
57 Hanna Mamzer, Narracyjne formy tożsamości, [w:] W poszukiwaniu tożsamości, s. 49.  
58 Katarzyna Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003, s. 7, cyt. za: Mamzer, Narracyjne 
formy tożsamości, s. 49. 
59 Mamzer, Narracyjne formy tożsamości, s. 49.  
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biograficznych”60. Dla Halla taki wysiłek ma jednak cechy wyraźnego konstruowania 

fikcji, jako że podmiot konstruuje swoje tożsamości, jak już zostało powiedziane, w 

zależności od zmieniających się warunków i potrzeb i oznacza to, że mogą one być 

nie tylko sprzeczne na przestrzeni czasu, ale także w tym samym momencie. Według 

niego poczucie spójności biograficznej może być jedynie wynikiem skonstruowania 

przekonującej opowieści o sobie samym, czy też przekonującej „narracji własnego 

ja” 61 . Dla niniejszych rozważań istotne będzie takie rozumienie tożsamości ze 

względu na to, że rozszerzenie go na tożsamość zbiorową podkreśla znaczenie 

przeszłości, a przede wszystkim konieczność znalezienia takich wydarzeń na jej 

gruncie, które mogłyby funkcjonować jako narracyjne początki. Otwarciem 

opowiadanej historii staje się w ten sposób wydarzenie funkcjonujące od tej pory jako 

„początek”. Kwestię tę, istotną dla problematyki tożsamości zbiorowej, a szczególnie 

narodowej, omówię w dalszej części pracy poświęconej formułowaniu tożsamości na 

gruncie i na potrzeby narodu.  

 

1.3. Tożsamość narodowa 

Kwestia tożsamości narodowej jest w ramach dyskursu tożsamości o tyle 

problematyczna, że stoi ona w pewnym sensie w sprzeczności ze współczesnymi 

koncepcjami tożsamości jako zależnej niemal wyłącznie od woli i autokreacji 

jednostki, a jednocześnie nadal stanowi podstawową kategorię postrzegania życia 

jednostek we współczesnym świecie. Jak pisze Tim Edensor,  
pomimo globalizacji gospodarek, kultur i procesów społecznych model 

tożsamości jako skali postrzega się jako zakotwiczony w przestrzeni narodowej. 

Po części zatem przestrzeń, w której funkcjonuje kultura i toczy się życie 

codzienne, pojmowana jest niewątpliwie jako naród, co jest rezultatem braku 

informacji na temat tego, jak dokonuje się transmisja kultury i jak jest ona 

doświadczana, w jaki sposób wykorzystuje się ją w celu potwierdzenia iluzji, że 

naród jest jednostką naturalną, a nie konstrukcją społeczną i kulturową62.  

W wyniku tego na poziomie kultury dochodzi tu do „reifikacji narodu”, to znaczy 

konkretnie istniejącą kulturę opisuje się przy użyciu powszechnie przyjętego zestawu 

cech określających naród, zatem naród postrzega się jako materialnie istniejący 

                                                 
60 Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
przeł. Alina Szulżycka, Warszawa 2001, s. 75. cyt. za: Barker, Studia kulturowe, s. 252.  
61 Hall, The Question of Cultural Identity, s. 277, cyt. za: Barker, Studia kulturowe, s. 255.  
62 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 13.  
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właśnie w wytworach kultury, stanowiących jego materialną reprezentację. Dochodzi 

tu do sytuacji odwrócenia: kultury narodowej nie postrzega się jako „wyniku 

procesów materialnych i symbolicznych, ale jako ich przyczynę – ukrytą istotę, która 

kryje się pod powierzchnią zachowania”63.  

Podobne przemyślenia na temat nacjonalizmu i tożsamości narodowej właściwe są 

dopiero dla ostatnich dekad XX wieku. Wcześniej nauki społeczne i humanistyka 

interesowały się problemem tożsamości narodowej i nacjonalizmu w ograniczonym 

stopniu i w ramach badań nad historią poszczególnych narodów. W latach 

sześćdziesiątych do problemu nacjonalizmu podchodzono na dwa sposoby. W ramach 

pierwszego z nich ujmowano go, kontynuując wcześniejsze badania, jako jeden z 

elementów historii narodowej64. Drugie podejście z kolei przedstawiało nacjonalizm 

jako „nowoczesną, irracjonalną doktrynę, która mogłaby zdobyć wystarczającą 

władzę, by rzeczywiście zrodziły się nacjonalistyczne sentymenty, a nawet powstały 

państwa narodowe” 65 . Co charakteryzowało te podejścia, to także fakt, że w 

badaniach nad nacjonalizmem występowano zazwyczaj z pozycji nauk, które tym 

zagadnieniem się zajmowały, to znaczy socjologii, politologii czy historii. Tym, 

czego natomiast brakowało, a który to brak wypełnił Ernest Gellner, było podejście 

filozoficzne i antropologiczne. „Antropologia, którą uprawiał [Gellner] – jak pisze 

John Breuilly – wyrastała z przekonania, że idee stanowią funkcję organizacji 

społecznej, zaś filozofia pozwala uzyskać obiektywną wiedzę na temat społeczeństwa 

dzięki empirycznym i racjonalnym procedurom”66. Analizując mechanizm powstania 

tożsamości narodowej Gellner wskazuje na rolę zinstytucjonalizowanych norm 

kulturowych rozpowszechnionych na wielkim obszarze, co umożliwiło 

rozpowszechnienie ideologii narodowych. Proces ten wiąże on z nastaniem 

nowoczesności (uznawanej za nową formułę funkcjonowania społeczeństwa i 

kultury), która umożliwiła skuteczną dystrybucję narodowego dyskursu67. Co różniło 

Gellnera od innych, działających przed nim badaczy, to dostrzeżenie innego rodzaju 

relacji miedzy nowoczesnością a nacjonalizmem, mianowicie według niego „idea 

nacjonalizmu była produktem nowoczesności, a nie jej twórcą. Sukces nacjonalizmu 

                                                 
63 Mike Crang, Cultural Geography, London 1998, s. 162. cyt. za: Edensor, Tożsamość narodowa, s. 
14.  
64 John Breuilly, Wstęp, [w:] Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, przeł. Tersa Hołówka, Agnieszka 
Grzybek, Warszawa 2009, s. 22.  
65 Tamże.  
66 Tamże, s. 22-23.  
67 Tamże, s. 23.  
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nie wynikał z jego siły intelektualnej, lecz funkcji, jaką pełnił we współczesnym 

porządku społecznym” 68 . Odrzucając marksistowską definicję nacjonalizmu jako 

ideologii klasy panującej, powstałej w warunkach i ramach kapitalizmu, Gellner 

musiał szukać jego źródeł gdzie indziej. Starając się zdefiniować przynależność 

jednostki do danego narodu, przywołał definicję kulturową i woluntarystyczną, które 

jednak wydały mu się niewystraczające i wymagały podjęcia problemu z innej strony: 

zajęciem się samą kulturą, choć nie jej definicją, ale sposobem, w jaki funkcjonuje69. 

Bazując jako antropolog na pojęciach „kultury” i „struktury”, Gellner badał relację 

między tą pierwszą a sposobem funkcjonowania struktur społecznych, które ją 

rozpowszechniają, by ostatecznie stwierdzić, że nowoczesność, przynosząca 

powszechne wykształcenie i czytelnictwo, doprowadziła do radykalnej zmiany relacji 

między kulturą i polityką: „kultura wyższa ogrania całe społeczeństwo, zaczyna być 

jego wyznacznikiem i wymaga politycznego wsparcia. Na tym właśnie polega sekret 

nacjonalizmu”70. Gellner ma tu na myśli kulturę wysoką, do której dostęp – możliwy 

w nowoczesności dzięki wykształceniu – sprawia, że jakakolwiek inna identyfikacja 

traci wobec tej nowej na znaczeniu. Według niego w nowoczesności powszechny jest 

pogląd, że „wykształcenie jest naszą najcenniejszą inwestycją i wobec tego źródłem 

naszej tożsamości. Nie czujemy się już lojalni wobec monarchy, ziemi, religii; 

czujemy się lojalni wobec pewnej kultury. […] Straciliśmy więź z krewnymi i 

powinowatymi – nic nie stoi na przeszkodzie pomiędzy nami a ogromną, anonimową 

wspólnotą w kulturze”71. Co istotne, koncepcja Gellnera bliska jest tym, które uznają 

narody i nacjonalizmy nie za byty wynikające z naturalnego stanu rzeczy, ale 

starannie skonstruowane twory, których istnienie zależy od stałych wysiłków ze 

strony zarówno władzy, jak i wszystkich uczestników. Jak pisze Gellner,  
nacjonalizm nie polega na rozniecaniu starej, ukrytej, drzemiącej siły. Stanowi on 

konsekwencję obecnego porządku społecznego, opartego na głęboko 

zinternalizowanych i uzależnionych od oświaty kulturach wyższych, z których 

każda znajduje się pod protektoratem własnego państwa. Nacjonalizm często 

posługuje się kulturami wcześniej istniejącymi, poddając je zwykle zresztą 

przekształceniom; nie może jednak uczynić pożytku z wszystkich kultur72.  

                                                 
68 Tamże, s. 24.  
69 Gellner, Narody i nacjonalizm, s. 82.  
70 Tamże, s. 97.  
71 Tamże, s. 119.  
72 Tamże, s. 134.  
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Nie oznacza to jednak, że nacjonalizm i naród w żaden sposób nie są związane z 

przeszłością narodu, ani nie wyrastają z określonych warunków historycznych. 

Owszem, korzystają one z tradycji i historii, ale nie stanowią naturalnej konsekwencji 

procesów odbywających się na ich gruncie. Jak pisze Gellner, „nacjonalizm nie jest 

rozbudzaniem i walką o prawa dla zbiorowości naturalnych i danych. Przeciwnie, jest 

on krystalizacją zbiorowości nowych, pasujących do obecnych warunków, choć 

posługujących się jako surowcem czynnikami kulturowymi, historycznymi itp., które 

zostały odziedziczone z poprzedniej epoki” 73 . W ten sposób nacjonalizm 

przefiltrowuje niejako istniejącą już kulturę, by wydobyć z niej to, co może zostać 

użyte w projekcie budowania nowej kultury, określanej od tej pory jako „narodowa” i 

mającej jakoby stanowić odzwierciedlenie tego, co w danym narodzie najbardziej 

jemu właściwe, najbardziej tradycyjne. Jak pisze Gellner zabieg ten, choć opisuje 

swój cel jako „zachowanie” tradycji, tak naprawdę ją niszczy, wprowadzając zamiast 

niej coś nowego, co określa jako tradycję narodową:  
główne oszustwo, a nawet autooszustwo nacjonalizmu jest następujące: narzuca 

się kulturę wyższą społeczeństwu, w którym uprzednio życiem większości (a 

czasem całej populacji) sterowały kultury niższe. Nacjonalizm to globalna dyfuzja 

zapośredniczonego przez szkolnictwo i nadzorowanego przez wyższe uczelnie 

idiomu, który skodyfikowano zgodnie z wymogami biurokratycznej i 

technologicznej precyzji komunikowania się. Nacjonalizm to ustanowienie 

anonimowej, bezosobowej zbiorowości, na którą składają się wymienialne 

wzajem jednostki, związane wspólną kulturą; to likwidacja niegdysiejszego 

złożonego systemu grup lokalnych, opartego na kulturach ludowych, 

odtwarzających się na własną rękę z pokolenia na pokolenie74. 

 Gellner postrzega zatem nacjonalizm i tożsamość narodową jako wynikające przede 

wszystkim z działania instytucji państwowych i służące ich interesom. Oficjalna 

kultura wysoka miałaby oferować warunki możliwości powstania nacjonalizmu oraz 

stanowić sposób utrwalenia jego wpływu w społeczeństwie.  

Podobne znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej jako zjawiska właściwego 

dla nowoczesności nadają kulturze wysokiej Eric Hobsbawm i Terence Ranger, 

którzy w pracy Tradycja wynaleziona zwracają uwagę na rolę oficjalnych rytuałów i 

świąt państwowych w podtrzymywaniu poczucia przynależności do wspólnoty 

narodowej, rozwijając w pewnym sensie badania Gellnera o bardziej szczegółową 

                                                 
73 Tamże, s. 135-136.  
74 Tamże, s. 146.  
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analizę procesu, w jaki kultura wysoka przyczynia się do kształtowania tożsamości 

narodowej. Jak twierdzi Hobsbawm, „wynajdywanie tradycji”, to znaczy 

ustanawianie pewnych zrytualizowanych form celebrowania instytucji państwa, które 

ukazywane są jako „odwieczne” i „naturalne”, ma na celu legitymizację tychże 

instytucji, stworzenie i podtrzymanie fikcji, jaką jest naród w wersji nowoczesnej. 

Według Hobsbawma  
„tradycja wymyślona” oznacza […] zespół działań o charakterze rytualnym lub 

symbolicznym, rządzonych zazwyczaj przez jawnie bądź milcząco przyjęte 

reguły; działania te mają wpajać ludziom pewne wartości i normy zachowania 

przez ciągłe repetycje – co siłą rzeczy sugeruje kontynuowanie przeszłości. W 

istocie tam, gdzie to możliwe, owe działania dążą zwykle do ustanowienia więzi z 

odpowiadającym im czasem minionym75.  

Choć w całym tomie pod redakcją Hobsbawma i Rangera omawiane są właśnie owe 

oficjalne praktyki mające na celu wytworzenie pewnych zachowań i poczucia 

przynależności, w końcowej części swoich rozważań na temat podobnych praktyk w 

Europie przełomu XIX i XX wieku Hobsbawm wskazuje na niezbadane jeszcze 

działanie kultury popularnej i oddolnych działań mających na celu podtrzymywanie 

tożsamości narodowej. Interesuje go „związek pomiędzy ‘wymyślaniem’ a 

‘spontanicznym tworzeniem’, pomiędzy planowaniem a przyrostem. Zagadnienie to 

stale zastanawia obserwatorów współczesnych społeczeństw masowych. ‘Tradycje 

wynalezione’ pełnią ważne funkcje społeczne i polityczne i nigdy by nie powstały ani 

się przyjęły, gdyby uzyskanie takich funkcji było niemożliwe. […] Jak zasugerowano, 

nacjonalizm do pewnego stopnia wymknął się spod kontroli tych, którzy dostrzegli 

korzyści płynące z manipulowania nim […]. Gusta i mody, szczególnie w dziedzinie 

rozrywki popularnej, można ‘tworzyć’ wyłącznie w bardzo ograniczonym zakresie; 

by je wykorzystywać i kształtować, najpierw należy je odkryć”76. Kwestia ustalenia, 

na ile tożsamość narodowa kształtowana jest odgórnie, a na ile jest ona wynikiem 

pewnych tendencji oddolnych zostanie omówiona w dalszej części pracy, nie stanowi 

ona bowiem zagadnienia poruszanego w omawianym tomie poza cytowanymi 

końcowymi uwagami Hobsbawma.  

Podobną rolę oficjalnemu dyskursowi i kulturze wysokiej przypisuje w swojej 

niezwykle istotnej książce na temat narodzin tożsamości narodowej Benedict 
                                                 
75  Eric Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red. Eric 
Hobsbawm i Terence Ranger, przeł. Mieczysław Godyń, Filip Godyń, Kraków 2008, s. 10.  
76 Eric Hobsbawm, Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870-1914, [w:] Tradycja wynaleziona, 
s. 317.  
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Anderson. We Wspólnotach wyobrażonych stara się on dowieść, że powstanie jej 

wiązać można z rozpowszechnieniem prasy wytwarzającej „wyobrażoną wspólnotę” 

odbiorców, do których kierowane są formułowane przez nią komunikaty. Definicja 

narodu, jaką formułuje Anderson jest antropologiczna i określa go jako „wyobrażoną 

wspólnotę polityczną, wyobrażoną jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna” 77. 

Wyobrażony charakter takiej wspólnoty polega na tym, że „członkowie nawet 

najmniej licznego narodu nigdy nie znają większości swych rodaków, nie spotykają 

ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle obraz wspólnoty”78. 

Dwa pozostałe elementy definicji określają ograniczone ambicje takiej wspólnoty co 

do jej członków (w przeciwieństwie, na przykład, do uniwersalistycznych ambicji 

religii) i znaczenia jej niezależności od innych wspólnot79. Anderson, o czym już 

wspominałam wyżej, wiąże powstanie tożsamości narodowej z rozpowszechnieniem 

druku:  
Języki druku na trzy sposoby stworzyły podstawy narodowej świadomości. Po 

pierwsze, i przede wszystkim, ukształtowały leżący pomiędzy łaciną a 

mówionymi językami rodzimymi obszar komunikowania się. […] Ci 

współczytelnicy, z którymi wiązał ich druk, tworzyli w swej świeckiej, 

szczególnej i widocznej niewidzialności zalążek wyobrażonej wspólnoty 

narodowej80.  

Model powstawania świadomości narodowej wypracowany przez Andersona jest 

jednym z najbardziej wpływowych we współczesnej humanistyce, nie oznacza to 

jednak, że był on bezkrytycznie przyjmowany. We wspominanej wyżej pracy Tim 

Edensor wskazuje na pewne ograniczenia propozycji Andersona, sprowadzające się 

przede wszystkim do powiązania świadomości narodowej z jednym zjawiskiem 

nowoczesności, mianowicie kapitalistycznym wynalazkiem druku. Jak pisze Edensor, 

„chociaż w jego [Andersona] analizie występuje milcząca zgoda co do faktu, że 

kultura narodowa jest zarówno popularna, jak i codzienna, to jednak utrzymuje się 

zakorzenienie w perspektywie historycznej, reifikującej źródła (literaturę), poprzez 

które naród jest każdorazowo postrzegany, i redukującej w ten sposób bogatą 

złożoność działań kulturowych do jednego pola”81.  

                                                 
77  Benedict Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 
nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, Kraków 1997, s. 19.  
78 Tamże, s. 19.  
79 Tamże.  
80 Tamże, s. 54.  
81 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 21.  



 35 

Zupełnie inaczej do kwestii powstania świadomości narodowej podchodzi Anthony 

Smith, który poddał krytyce teorie Hobsbawma i Gellnera, a szczególnie 

zaproponowane przez nich powiązanie tożsamości narodowej z okresem 

nowoczesności. Wedle Smitha narody nie są konstruowane jako wspólnoty w 

procesie unifikacji wcześniejszej różnorodności, ale mają swe źródła w istniejących 

już dużo wcześniej „etniach”. Jego Etniczne źródła narodów to opowiedzenie się po 

stronie esencjalistycznych koncepcji narodowości 82 . W tym sensie elity nie tyle 

stwarzają naród, ile odtwarzają „język pojęciowy, w ramach którego członkowie 

wcześniej istniejących wspólnot etnicznych, językowych lub politycznych mogą 

wyrażać poczucie bycia wspólnotowego”83. Większość badaczy nie zgadza się z tak 

rozumianą tożsamością narodową i zdecydowanie podkreśla fakt jej bycia 

konstruowaną i narzucaną iluzją spójności. Jak wskazuje Hall, „tożsamość narodowa 

jest w rzeczywistości poprzecinana głębokimi podziałami i różnicami wewnętrznymi 

oraz ‘zjednoczona’ jednie dzięki sprawowaniu różnych form władzy kulturowej”84.  

Teoretykiem, który zdecydowanie stawia się po stronie anty-esencjalistycznych 

koncepcji tożsamości, jest Zygmunt Bauman. W książce stanowiącej zapis rozmów na 

temat tożsamości (jednostkowej i zbiorowej) pomiędzy nim i Benedetto Vecchim, 

Bauman, starając się wyjaśnić, dlaczego tożsamość narodowa postrzegana jest jako 

zjawisko, które pojawiło się dopiero z nastaniem nowoczesności, przytacza 

następującą historię:  
Tuż przed wybuchem ostatniej wojny w Polsce przeprowadzono spis ludności. 

[…] [Rachmistrze] mieli zbierać dane o narodowym samookreśleniu (dziś 

powiedzielibyśmy: o „tożsamości narodowej lub etnicznej”). Rachmistrze nie 

mogli sobie poradzić z tym w przypadku około miliona osób. Pytani przez nich 

ludzie po prostu nie rozumieli tego, czym jest „naród” i „przynależność 

narodowa”. Pomimo nacisków – groźby ukarania grzywną i niemal 

herkulesowych wysiłków wyjaśnienia terminu „narodowość” – trzymano się z 

uporem takich odpowiedzi, które posiadały dla udzielających ich jakiś sens: 

„jesteśmy miejscowi”, „jesteśmy stąd”, „jesteśmy swoi” czy „należymy tutaj”85.  

Historia ta ma nie tylko ilustrować bezzasadność twierdzenia o jakimkolwiek 

poczuciu wspólnoty z grupą ludzi znajdującą się poza strefą bezpośredniego kontaktu 

                                                 
82 Por. Anthony D. Smith, Etniczne źródła narodów, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Kraków 
2009. 
83 Goeffrey Cubitt, Imagining Nations, Manchester 1998, s. 2. cyt za: Edensor, Tożsamość narodowa, 
s. 22.  
84 Hall, The Question of Cultural Identity, s. 68. cyt. za: Edensor, Tożsamość narodowa, s. 44.  
85 Bauman, Tożsamość, s. 19.  
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dla większości mieszkańców danego kraju nawet do początków XX wieku, ale także 

wskazać na arbitralność decyzji politycznych, w wyniku których na społeczności nie 

powiązane ze sobą jakimkolwiek poczuciem wspólnoty nakłada się sztuczne pojęcie 

narodu, utożsamianego następnie, jak ma to miejsce w przypadku państwa 

narodowego, z politycznym aparatem państwowym. Jak pisał Giorgio Agamben, 

państwo narodowe z samego faktu „narodzenia lub narodowości” czyni „tytuł swego 

zwierzchnictwa”; fikcja ta „dowodzi, że skoro przez narodzenie wchodzi się 

natychmiast do narodu, to między tymi dwoma momentami nie powinno być żadnej 

różnicy” 86 . Bauman podkreśla, że tożsamość narodowa nie stanowiła czegoś, co 

narodziło się na podstawie obserwacji rzeczywistości i niejako naturalnie. Stanowiła 

ona fikcję, którą wprowadzono jako stały element określający sposób życia ludzi w 

społeczeństwie. W tym celu, jak pisze Bauman, została ona  
podniesiona do rangi „faktu”, czegoś z góry danego, właśnie dlatego, że była 

fikcją, boleśnie odczuwaną luką między tym, co owa idea sugeruje, napomyka lub 

do czego nakłania, a status quo ante (stanem rzeczy poprzedzającym interwencję 

człowieka i odeń wolnym). Idea tożsamości zrodziła się z kryzysu przynależności, 

chęci zbudowania pomostu miedzy tym, co „należy”, a tym, co „jest”, 

podniesienia i przetworzenia rzeczywistości do standardów i na podobieństwo 

owej idei87. 

 Wspominając ową różnicę między sollen i sein Bauman podkreśla tu bardzo istotną 

„życzeniową” naturę tożsamości narodowej, która – podobnie jak tożsamość 

indywidualna, choć w inny sposób i w innym celu – jest konstruowana, a nie 

odkrywana, jakkolwiek obraz powstający w wyniku tej konstrukcji jest następnie 

narzucony i przedstawiony jednostkom jako oczywiste odzwierciedlenie istniejącej 

rzeczywistości. Dlatego właśnie, by podążyć dalej za Baumanem, „tożsamość 

zrodzona jako fikcja wymagała środków przymusu i odpowiednich zabiegów, by 

okrzepnąć jako rzeczywistość (ściśle mówiąc, jako jedyna rzeczywistość, która jest do 

pomyślenia)” 88 . Paradoksalne wydaje się to, jak wielkiego wysiłku wymagało 

utrzymanie owego obrazu tożsamości narodowej jako „naturalnie” odzwierciedlającej 

to, co wspólne dla określonej społeczności. Na ów wysiłek mający służyć 

legitymizacji roszczeń „narodu” do określania tego, czym jest on jako wspólnota, 

wskazywał już Ernest Renan, który – jak przypomina Bauman – nazywał naród 

                                                 
86 Giorgio Agamben, Means without End. Notes on Politics, Minneapolis 2000, s. 21, cyt. za: Bauman, 
Tożsamość, s. 21.  
87 Bauman, Tożsamość, s. 21-22.  
88 Tamże, s. 22.  
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„codziennym plebiscytem” 89 . Zatem dwa modele źródła narodu jako wspólnoty 

odpowiadają pojmowaniu tożsamości indywidualnej jako albo wynikającej z już 

istniejącego rdzenia (esencjalizm) albo konstruowanej w zależności od wyboru 

jednostki, na co wskazuje Bauman: „Zgodnie z obywatelskim modelem narodowości, 

tożsamość narodowa ma charakter czysto polityczny; to tylko wybór jednostki, która 

decyduje o przynależności do społeczności, opartej na stowarzyszeniu podobnie 

myślących istot. W wersji etnicznej jest na odwrót: tożsamość narodowa posiada 

charakter czysto kulturowy, zostaje nałożona na jednostkę wraz z urodzeniem”90.  

Ta ostatnia koncepcja, według badacza, jest nie do utrzymania we współczesnych 

warunkach wielokulturowych społeczeństw i musiała zostać przekształcona w 

formułę proponowaną przez obywatelski model narodowości. Stało się tak  
ze względu na obecną separację (a w rychłej perspektywie rozwód) między 

państwem a narodem i odrzucenie przez państwo polityczne ambicji 

asymilacyjnych przy równoczesnym deklarowaniu przezeń neutralności wobec 

wyborów kulturowych i nieingerowaniu w coraz bardziej wielokulturowy 

charakter społeczeństwa”, w wyniku czego „tak zwane kulturowe wizje 

tożsamości ponownie zyskują na popularności wśród ugrupowań szukających 

stabilnego i bezpiecznego portu na niepewnych morzach teraźniejszości91.  

Owe kulturowe wizje tożsamości, o których wspomina, oznaczają przeniesienie 

identyfikacji z narodem jako wspólnotą na innego rodzaju wspólnoty, które mogą, ale 

nie muszą być powiązane z określoną przynależnością narodową.  

W obliczu zmieniających się warunków społecznych i kulturowych konieczne jest 

przyjęcie nowych definicji tożsamości i, jak twierdzi Stuart Hall, nieprzystosowanie 

się do tego oznacza stworzenie sytuacji coraz bardziej problematycznej. Według 

niego  
ponieważ przeznaczeniem nowoczesnego świata staje się, w coraz większej 

mierze, zróżnicowanie kulturowe, zaś absolutyzm etniczny jest ustępującą cechą 

późnej nowoczesności, największe zagrożenie przyniosą te nowe i stare formy 

tożsamości narodowej i kulturowej, które usiłują zachować swą tożsamość, 

przejmując zamknięte wersje kultury czy wspólnoty, i odmawiając swego 

zaangażowania […] w trudne problemy, jakie przynosi życie z tymi różnicami92.  

                                                 
89 Bauman, Tożsamość, s. 23.  
90 Genevieve Zubrzycki, The Classical Opposition Between Civic and Ethnic Models of Nationhood: 
Ideology, Empirical Reality and Social Scientific Analysis, „Polish Sociological Review”, nr 3 2002, s. 
275-295, cyt. za: Bauman, Tożsamość, s. 57.  
91 Bauman, Tożsamość, s. 58.  
92 Stuart Hall, Culture, Community, Nation, „Cultural Studies”, nr 3 1993, s. 349-363, cyt. za: Bauman, 
Tożsamość, s. 92.  
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W książce poświęconej aspektom ekspresji tożsamości narodowej w kulturze 

popularnej i życiu codziennym Tim Edensor wskazuje na znaczące braki w wyżej 

omówionych teoriach. Twierdzi on, że w większości skupiają się one na tak zwanej 

kulturze wysokiej i to w jej utworach szukają sposobów wyrażania sentymentów 

narodowych. W przeciwieństwie do nich Edensor uważa, że „kulturowa ekspresja i 

doświadczenie tożsamości narodowej nie są zazwyczaj ani spektakularne, ani 

niezwykłe – tożsamość tworzą przyziemne, banalne formy i działania” 93. Według 

niego tożsamość narodowa nie jest wyłącznie wytworem służących temu celowi 

praktyk kultury oficjalnej, lecz jej dyskurs przenika całość życia i wyraża się na 

różnych poziomach i w miejscach, których oficjalny dyskurs zdaje się nie dotyczyć. 

Według Edensora  
tożsamość narodowa tworzona jest z punktów wielkiej matrycy kulturowej, 

dostarczającej ogromnej ilości połączeń i węzłów, którym władza próbuje 

przypisać określone znaczenia, oraz konstelacji grupujących elementy kulturowe. 

Zgodnie z tą koncepcją, kultura stale znajduje się w procesie stawania się, 

dynamicznego wyrastania z kultury popularnej i życia codziennego, dzięki 

którym ludzie tworzą i przetwarzają połączenia pomiędzy lokalnym a 

narodowym, narodowym a globalnym, codziennym i niezwykłym94.  

Jednak, jak twierdzi Edensor, fakt wypływania tożsamości narodowej z codziennej i 

zwykłej kultury popularnej nie ma być sposobem, w jaki oficjalny dyskurs tożsamości 

narodowej przenikałby do niej, lecz czymś odmiennym od niego, czymś co go na 

poziomie nieoficjalnym przekształca. Jak bowiem za Goeffreyem Cubittem twierdzi 

Edensor, „bez względu na to, jak bardzo narody są zinstytucjonalizowane i jak bardzo 

utrwalona jest określająca je symbolika, pozostaną one nieuchwytne, nieokreślone, 

nieustannie otwarte na kontekst, na opracowanie i na twórczą rekonstrukcję”95. Ujęcie 

sposobu funkcjonowania jednostek wobec oficjalnych dyskursów tożsamości 

narodowej jako podejmowanie „twórczej rekonstrukcji” zbliża tak rozumianą 

tożsamość do koncepcji tożsamości jako indywidualnie podejmowanego wyboru. 

Podobnie jak w przypadku koncepcji tożsamości indywidualnej jako w dużej mierze 

swobodnego procesu budowania opowieści o sobie samym, nacisk kładziony jest tu 

na możliwość wyboru elementów składowych tożsamości narodowej i na możliwość 

                                                 
93 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 9.  
94 Tamże, s. 10.  
95 Goeffrey Cubitt, Imagining Nations, s. 3. cyt. za: Edensor, Tożsamość narodowa, s. 10.  
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pewnej negocjacji w ramach współwystępowania elementów sprzecznych. Edensor 

ostatecznie formułuje przedmiot swoich badań jako  
wzajemnie, nierozerwalnie połączone i zwarte, przestrzenne, materialne, 

peformatywne, ucieleśnione i związane z reprezentacją sposoby ekspresji i 

doświadczania tożsamości narodowej, stanowiące wspólne zestawy sposobów, 

podobne do szerokiej matrycy, którą jednostki mogą wykorzystać w celu 

aktualizacji poczucia przynależności narodowej96.  

Jednak według Edensora zestaw wyborów możliwych do dokonania jest w pewnej 

mierze ograniczony: jednak nie ograniczony poprzez działanie oficjalnego dyskursu 

tożsamości narodowej, lecz przeciwnie, ograniczony przez niesformułowane 

oficjalnie elementy życia codziennego, które z jednej strony wymagają podejmowania 

pewnych wyborów, a z drugiej ograniczają wpływ elementu oficjalnego. Jak 

przywołując Clifforda Geertza wyjaśnia Edensor,  
ze względu jednak na to, że tożsamość narodowa nie stanowi jedynie kwestii woli 

i strategii, ale uwikłana jest w ucieleśnione, materialne przejawy życia i w bogatą 

sferę ‘gęstego opisu’ – odmawia ona dostępu politykom i bojownikom na rzecz 

jakiejś sprawy z ich ograniczającymi zabiegami97.  

Wskazując na bardziej złożoną naturę świadomości narodowej, a jednocześnie 

starając się oddzielić ją od nacechowanego negatywnie pojęcia nacjonalizmu, Edensor 

wskazuje na bardziej „zwyczajny” jej charakter. Wedle niego tożsamość narodowa 

jest związana przede wszystkim z kulturą popularną, a jej manifestacje nie są ani 

ideologiczne, ani świadomie projektowane, ani groźne. Pisze on, że  
tożsamość nie musi być koniecznie, czy nawet w głównej mierze, kształtowana w 

wyniku refleksyjnej, samoświadomej identyfikacji, ale […] może powstawać 

poprzez „drugą naturę”, prawie nieuświadomiony zbiór założeń o tym, jak „my” 

myślimy i działamy98.  

Według niego tożsamość narodowa nie musi być „defensywna, konserwatywna czy 

przywiązana do tradycji”, a inwestycje społeczne i polityczne „dokonują się ponad 

granicami spektrów politycznych, etniczności i klas, gdyż tożsamość jako proces 

może wpleść zasoby kulturowe we własną konstytucję zależnie od sytuacji”99. 

 

                                                 
96 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 10.  
97 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 11; por. także Clifford Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane 
eseje, przeł. Maria M. Piechaczek, Kraków 2005, 
98 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 45.  
99 Tamże, s. 46.  
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1.4. Tożsamość kulturowa 

Jednym z najważniejszych pojęć w niniejszej pracy jest pojęcie tożsamości 

kulturowej, które – jak już wspominałam wyżej – trudno w zasadzie oddzielić w jasny 

i bezdyskusyjny sposób od innych sposobów identyfikacji, to znaczy tożsamości 

indywidualnej, społecznej, czy wreszcie narodowej. Spośród wielu konceptualizacji 

tożsamości kulturowej będą mnie interesowały te współczesne jej ujęcia, które 

skupiają się na aspektach jej zależności od indywidualnych wyborów jednostki 

dokonującej pewnej selekcji w ramach dostępnych jej elementów kultury, z którymi 

chciałaby się identyfikować. Bowiem, jak pisze Mamzer,  
na bazie krytycznej analizy i zrozumienia „ideologii” leżących u podłoża 

zachowań proponowanych przez grupy/społeczności, zaczyna powstawać 

tożsamość kulturowa – rozumiana przez autorkę – jako identyfikacja z 

wartościami niesionymi i propagowanymi przez kulturę danej zbiorowości 

społecznej, czyli internalizację określonych, przestrzeganych w danej grupie norm 

i wartości oraz sposobów interpretowania zachowań i zdarzeń. W wyniku 

budowania tego rodzaju tożsamości człowiek jest w stanie określić, do jakiej 

kultury należy, dlaczego, a przede wszystkim jakie są pozamaterialne oznaki owej 

przynależności100.  

Postrzegana w ten sposób tożsamość kulturowa łączyłaby elementy tego, co zostało 

określone jako tożsamość indywidualna z tożsamością społeczną, to znaczy 

identyfikacją ze sposobami funkcjonowania danej społeczności. Według Mamzer, nie 

tylko łączy ona te dwa sposoby pojmowania jednostki przez nią samą, ale także 

„może być kreowana dopiero po zbudowaniu tożsamości społecznej i 

jednostkowej” 101 . Według badaczki budowanie tożsamości kulturowej przybierać 

może przynajmniej dwie formy, jednym z nich jest identyfikacja na podstawie 

atrybutów zewnętrznych, takich jak kolor skór, pozycja społeczna, czy symbole 

państwowe, drugim zaś określanie przynależności na podstawie atrybutów 

wewnętrznych, np. systemu wartości 102 . Jednocześnie podkreśla ona możliwość 

wyborów elementów, z którymi jednostka się identyfikuje, których zestaw może nie 

pokrywać się z identyfikacją narodową lub poczuciem wspólnoty z mniejszą grupą: 
Tożsamość kulturowa byłaby taką, która zasadza się na świadomości istnienia 

norm i wartości, na zgodzie na pewne określone sposoby interpretacji świata, 

niekoniecznie powiązane ze społecznością jako taką. Tożsamość kulturowa 

                                                 
100 Mamzer, Tożsamość w podróży, s. 107.  
101 Tamże, s. 108.  
102 Tamże, s. 111. 
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zakłada więc indywidualny, intencjonalnie dokonany wybór wartości, czasem 

wręcz wbrew grupie103.  

Podkreślany tu jest zatem woluntarystyczny charakter tożsamości, jej uzależnienie od 

dokonywanych przez jednostkę wyborów, które – co istotne – nie są wyborami 

wiążącymi, to znaczy dokonanie jednego nie oznacza odkrycia „właściwej” i 

„odpowiedniej” tożsamości, która pozostanie już niezmienna. Jak pisze Barker, 

„tożsamość kulturowa nie jest trwałą istotą danej osoby, lecz stale zmieniającym się 

zbiorem pozycji podmiotu. Tożsamość staje się zatem ‘klatką filmową’ czy też 

momentem odsłony znaczeń; jest to pozycja strategiczna, która sprawia, że świat staje 

się zrozumiały”104. Owe „pozycje podmiotu” stanowią właśnie kwestię wyboru przez 

jednostkę tych elementów rzeczywistości, z którymi identyfikacja w danych 

warunkach wydaje się najbardziej sensowna lub wydaje się przynosić jednostce 

poczucie „spójności pomimo zmiany”. Nie oznacza konieczności wybierania sytuacji 

najwygodniejszej, bowiem elementy te mogą być ze sobą sprzeczne, lub – jak 

wskazywała Mamzer – może wiązać się to z konfliktem z określoną społecznością. 

Stuart Hall określa ten rodzaj połączenia elementów mianem artykulacji. Według 

niego  
artykulacja to połączenie, które w określonych okolicznościach może stworzyć 

jedność dwóch różnych elementów. Jednostkę tworzy zatem niepowtarzalny, 

swoisty dla danego momentu historii sposób artykulacji elementów 

dyskursywnych, który jest jednocześnie przypadkowy oraz uwarunkowany bądź 

ustalony przez strukturę społeczną105.  

Co istotne, tak rozumiana identyfikacja nie stanowi czegoś, co następuje, jako wynik 

dążenia jednostki, która dzięki temu zyskuje ustaloną pozycję (podmiotu), te bowiem 

zmieniają się w zależności od danych elementów dyskursywnych. Jak twierdzi Hall: 

„Podejście dyskursywne postrzega identyfikację jako konstrukcję, proces nigdy nie 

ukończony – zawsze ‘w procesie’. Nie jest on zdeterminowany w tym sensie, że 

zawsze można go ‘wygrać’ lub ‘przegrać’, podtrzymać lub porzucić”106. Odwołując 

się do pojęć wypracowanych przez Louisa Althussera i Jacquesa Derridy, proces ten 

Hall opisuje jako „naddeterminację” rozgrywającą się w ramach stale zmieniających 

się formacji dyskursywnych:  

                                                 
103 Tamże, s. 109.  
104 Barker, Studia kulturowe, s. 264 
105 Hall, The Question of Cultural Identity, s. cyt. za: Barker, Studia kulturowe, s. 264.  
106 Stuart Hall, Introduction: Who Needs Identity?, [w:] Questions of Cultural Identity, red. Stuart Hall, 
Paul du Gay, Sage 1996, s. 2.  



 42 

Identyfikacja jest zatem procesem artykulacji, szycia, naddeterminacji, nie 

subsumcji. Zawsze jest albo „za dużo” albo „za mało” – naddeterminacja albo 

brak, lecz nigdy właściwe dopasowanie, całość. Jak wszystkie praktyki znaczące, 

zależna jest od „gry”, różni. Kieruje się logiką więcej-niż-jednego. A skoro jako 

proces operuje ona w poprzek różnic, wymaga pracy dyskursywnej, naginania i 

zaznaczania symbolicznych granic, produkcji „efektów granicy”. Wymaga tego, 

co pozostawione na zewnątrz, swojego konstytuującego zewnętrza, by 

skonsolidować proces107.  

Jednocześnie Hall wskazuje na zależność tożsamości od dyskursów kształtujących 

myślenie o rzeczywistości jako rzeczywistości historycznej, o czym była już mowa 

wyżej w kontekście zagadnień związanych z tożsamością narodową. Jak pisze badacz,  
choć wydają się sugerować pochodzenie z historycznej przeszłości, do której 

nadal nawiązują, tak naprawdę tożsamości są kwestią użycia środków historii, 

języka i kultury w procesie stawania się raczej niż bycia: nie „kim jesteśmy” czy 

„skąd pochodzimy”, ale czym możemy się stać, jak jesteśmy reprezentowani i jak 

to wpływa na to, jak sami możemy się reprezentować. Zatem tożsamości 

konstytuowane są wewnątrz, a nie na zewnątrz reprezentacji. Odnoszą się 

zarówno do wynalezionej tradycji, jak i do tradycji jako takiej […]. Wynikają one 

z narratywizacji ja, ale nieuniknienie fikcjonalna natura tego procesu w żaden 

sposób nie podważa jego dyskursywnej, materialnej lub politycznej skuteczności, 

nawet jeśli przynależność, […] jest częściowo w polu wyobrażonego (a także 

symbolicznego) i stąd zawsze częściowo konstruowana w wyobraźni, a 

przynajmniej w polu fantazmatu108. 

Wyraźna jest w koncepcji Halla obecność wcześniej omówionych ujęć tożsamości 

autorstwa Andersona, czy Ricoeura, jednak nacisk kładzie on przede wszystkim na 

relacje między konstruowaniem tożsamości a władzą dyskursu (którą rozumie on za 

Michelem Foucaultem). Pisze on, że tożsamości „konstruowane są w ramach, a nie na 

zewnątrz dyskursu” i w związku z tym „musimy rozumieć je jako produkowane w 

specyficznych historycznych i instytucjonalnych miejscach w ramach specyficznych 

dyskursywnych formacji i praktyk, przez specyficzne formułujące strategie”, co 

oznacza (i wedle Halla jest to niezwykle istotna kwestia), że „wyłaniają się one w 

ramach gry specyficznych modalności władzy, i w ten sposób są bardziej wytworem 

zaznaczania różnicy i wykluczenia, niż znakiem identycznej, naturalnie ustanowionej 

jedności w jej tradycyjnym sensie”109. 

                                                 
107 Tamże, s. 3.  
108 Tamże, s. 4.  
109 Tamże.  
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 Można zatem powiedzieć, że wypracowane w ostatnich dekadach XX wieku 

koncepcje współczesnej tożsamości, jeśli prześledzić je na podstawie analiz 

zaproponowanych przez Baumana, Giddensa i Halla, zdają się sugerować pewnego 

rodzaju sprzeczność. Z jednej strony, by podać przykład cytowanych wyżej 

wypowiedzi Halla, pisze się o tożsamości jako kwestii trudnego, jednak „wolnego” 

wyboru, z drugiej – jak czyni to wyżej tenże Hall, jak i większość badaczy 

zajmujących się badaniem tożsamości w kręgu tzw. Subaltern Studies – podkreśla się 

fakt konstruowania owych tożsamości w ramach pewnych dominujących dyskursów, 

co miałoby prowadzić do (w pewnym sensie automatycznego) powstawania 

tożsamości dominujących i zdominowanych. Problem ten, który jest jednym z 

najważniejszych problemów wszelkich emancypacyjnie nastawionych projektów w 

ramach humanistyki, podejmowany był na różne sposoby i doprowadził do 

sformułowania różnorodnych koncepcji mających doprowadzić do wyjścia z owego 

impasu.   

Według Lawrence’a Grossberga, który uznaje tak postawiony problem za jeden z 

najważniejszych dla całości studiów kulturowych, dziedzina ta powinna wykroczyć 

poza modele opresji, zarówno „‘kolonialny model’ opresyjnego i poddanego opresji, a 

także ‘model transgresji’ uwzględniający opresję i opór. Studia kulturowe powinny 

przesunąć się w kierunku modelu artykulacji jako ‘praktyki transformatywnej’, jako 

pojedynczego stawania się społeczności” 110 . Według Grossberga ważne jest 

przekształcenie „pytania o tożsamość” w pytanie dotyczące  
możliwości skonstruowania historycznie działającej sprawczości [agency] i 

porzucenie pojęć oporu, które zakładają podmiot stojący całkowicie poza i 

przeciwko silnie ustanowionym strukturom władzy. Na przykład, dyskusja nad 

wielokulturowością zbyt szybko zakłada konieczność relacji między tożsamością 

i kulturą. Ale w jakim sensie kultura ‘należy’ do grupy?111.  

Grossberg nie chce przez to powiedzieć, że kultura nie jest powiązana z żadną grupą i 

stanowi element opresji grup, które jakoby do niej nie należą (co właściwe jest dla 

ponowoczesności, w której będące wcześniej podstawą dyskryminacji różnice rasowe 

zastąpiono mającymi podobnie wykluczające skutki „różnicami kulturowymi”), lecz 

zadaje istotne pytanie o to, „w jakim stopniu społeczeństwo może istnieć bez 

wspólnej, choć wciąż przeformułowywanej, kultury? Jakie są warunki, dzięki którym 

                                                 
110 Lawrence Grossberg, Identity and Cultural Studies – Is That All There Is?, [w:] Questions of 
Cultural Identity, s. 88.  
111 Tamże, s. 88.  
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ludzie mogą należeć do wspólnego kolektywu bez stawania się reprezentantami 

pojedynczej definicji?”112. Na pytanie to, według Grossberga, odpowiedź stanowić 

ma między innymi prowadzenie badań nie tylko nad tożsamościami 

podporządkowanymi [subaltern], co stanowiło główny zakres badań studiów 

kulturowych, ale zwrócenie większej uwagi także na tożsamości dominujące i badanie 

obu jako wzajemnie się konstytuujących113. 

W powyższych rozważaniach nad tożsamością nie uwzględniłam jak dotąd innego 

ważnego problemu, na który wskazuje Grossberg, to znaczy, choć rozważam, idąc za 

najważniejszymi koncepcjami tożsamości kulturowej, owe partykularne tożsamości 

jako konstrukty społeczne, nie postawiłam problemu pojęcia tożsamości jako takiego 

właśnie konstruktu społecznego114. Według Grossberga istotny wkład w prowadzone 

niedawno badania nad tożsamością mieli ci autorzy, którzy podważyli szczególną 

logikę stojącą za nowoczesnymi koncepcjami tożsamości. On sam uważa, że „jeśli 

różne teorie tożsamości pozostają zaczepione w nowoczesnej logice różnicy, 

indywidualności i czasowości, radykalne implikacje coraz bardziej przestrzennego 

języka takich teorii pozostają niezrealizowane i nie do zrealizowania”115. Można w tej 

wypowiedzi zauważyć kilka ważnych problemów charakterystycznych dla obecnych 

debat nad pojęciem tożsamości: po pierwsze, wskazanie na to, że samo 

zainteresowanie tym problemem charakterystyczne jest nie tylko dla określonego (w 

domyśle dominującego) dyskursu, ale także dla określonego momentu, to znaczy jest 

w dużej mierze pojęciem historycznie zdeterminowanym, a także zawierającym 

ważne odniesienia do historii (np. tożsamość narodowa, tożsamość narracyjna), zatem 

różnorakie stosowane do jego opisu metafory przestrzenne (np. zajmowanie pozycji, 

tożsamość nomadyczna, itd.) wydają się sugerować oderwanie od konkretnej 

społeczności, której pojęcie tożsamości jako takie jest wytworem i (błędnie) opisywać 

tożsamość ponowoczesną jako projekt uniwersalny, dostępny wszystkim i wszędzie. 

W niniejszej pracy postrzegać będę obie te sfery, to znaczy samo pojęcie tożsamości 

oraz tożsamość kulturową w Wielkiej Brytanii, jako silnie umocowane w określonych 

rzeczywistościach społecznych i określonych miejscach (odpowiednio w 

rzeczywistości społeczeństw zachodnich i społeczeństwa brytyjskiego) i będące tych 
                                                 
112 Tamże, s. 88.  
113 Tamże, s. 90.  
114 Grossberg pisze o ironii tej sytuacji i wskazuje na to, że zdanie sobie sprawy z faktu, że tożsamość 
jako koncept jest społecznie skonstruowana, prowadzi do politycznego konfliktu w ramach kategorii 
tożsamości, „wokół konkretnych społecznie skonstruowanych tożsamości”, s. 93.  
115 Tamże, s. 103.  
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miejsc wytworem. Zanim jednak wskażę, które koncepcje będą szczególnie istotne 

dla określenia pozycji, z jakiej zagadnienie tożsamości będzie analizowane w 

niniejszej pracy, zwrócę się w stronę owej istotnej debaty nad sposobem, w jaki 

tożsamość należy konceptualizować w obliczu zmieniającej się, w dużej mierze 

wielokulturowej, rzeczywistości.  

W Reclaiming Identity, zbiorowym opracowaniu stanowiącym propozycję nowego 

rozumienia pojęcia tożsamości, Paula M.L. Moya wskazuje na ten sam problem co 

Grossberg i pisze o tym, że wiele z ostatnich badań nad tożsamością postulowało 

konieczność wyeliminowania samego pojęcia ukazując jego „ontologiczne, 

epistemologiczne i polityczne ograniczenia” 116 . Wychodząc z pozycji 

postpozytywistycznego realizmu, Moya oraz inni badacze o podobnych 

przekonaniach stawiają sobie za cel innego rodzaju konceptualizację tożsamości, 

albowiem teoria tożsamości nie może być odpowiednia, jeśli nie umożliwia 

teoretykom społecznym „analizy epistemicznego statusu i politycznej wagi 

jakiejkolwiek danej tożsamości i nie dostarcza jej środków rozpoznania i oceny 

możliwości i ograniczeń, jakie przynoszą różne tożsamości. Nie oferują tego ani 

‘esencjalistyczne’ ani ‘postmodernistyczne’ teorie tożsamości” 117 . Dla badaczki 

najważniejszym zadaniem jest ponowne połączenie tożsamości ze sferą społeczną, 

jako, że według niej dystrybucja dóbr i władzy symbolicznej nadal zależna jest od 

kwestii tożsamości118. Postmoderniści natomiast „niechętnie przyznają, że tożsamości 

odnoszą się do świata zewnętrznego (ze zmiennym stopniem prawidłowości) naszej 

wspólnej rzeczywistości, postrzegając wszystkie tożsamości jako arbitralne i 

niezwiązane ze strukturami społecznymi i ekonomicznymi”119. Autorce nie chodzi 

przy tym o ustalenie, które z tych indywidualnych roszczeń tożsamościowych jest 

bardziej usprawiedliwione niż inne, lecz przede wszystkim o wskazanie na to, że 

problem ten jest przynajmniej częściowo problemem empirycznym: „różne 

tożsamości nie mogą być badane, testowane i oceniane bez odniesienia do 

istniejących społecznych i ekonomicznych struktur”120.  

                                                 
116 Paula M.L. Moya, Introduction: Reclaiming Identity, [w:] Reclaiming Identity. Realist Theory and 
the Predicament of Postmodernism, red. Paula M. L. Moya i Michael R. Hames-García, Berkeley, Los 
Angeles, London 2000, s. 2.  
117 Tamże, s. 7.  
118 Tamże, s. 8.  
119 Tamże, s. 11.  
120 Tamże.  
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Postpozytywistyczne, realistyczne podejście do tożsamości zostało po raz pierwszy 

sformułowane przez teoretyka literatury Satyę P. Mohanty’ego w 1993 w roku w 

eseju The Epistemic Status of Cultural Identity: On Beloved and the Postcolonial 

Condition. Jego rozważania, bazujące na tradycji amerykańskiego pragmatyzmu i 

koncepcjach wypracowanych na gruncie filozofii analitycznej rozwinięte zostały w 

książce Literary Theory and the Claims of History. Jak pisze Moya, jej własne 

rozumienie tożsamości czerpie przede wszystkim z wskazania przez Mohanty’ego na 

to, że tożsamości „mogą być zarówno realne, jak i skonstruowane: jak z jednej strony 

mogą być politycznie i epistemicznie znaczące, a z drugiej zmienne, nieesencjalne i 

radykalnie historyczne”, co proponuje on odrzucając postmodernistyczne twierdzenie 

o niemożliwości obiektywizmu i uznając możliwość (postpozytywistycznej) 

obiektywności121. Jak twierdzi Satya P. Mohanty,  
jeśli wielokulturowość jest celem instytucji edukacyjnych i politycznych, 

potrzebujemy sprawnego pojęcia tego, jak grupy społeczne połączone są wspólną 

kulturą, a także umiejętności rozpoznania prawdziwych różnic (i podobieństw)  

kulturowych w rożnych grupach. Bez względu na to, czy kultury są dziedziczone, 

czy świadomie i celowo wytwarzane, podstawowe problemy definicji – kto gdzie 

należy lub do kogo, kto przynależy, a kto nie – są nieuniknione w momencie, gdy 

przkuwamy nasze marzenia o różnorodności w wizje i działania społeczne122.  

Zatem propozycja Mohanty’ego stanowić ma odpowiedź na problemy, z którymi 

borykały się studia kulturowe, mając na uwadze przede wszystkim swoje ambicje 

pozostawania dziedziną o silnym działaniu emancypacyjnym. Co więcej, tak 

rozumiane badanie tożsamości mniej zajmuje się jej definicją, a bardziej sposobem, w 

jaki tożsamości działają. Jak pisze dalej Mohanty  
tożsamości mogą być zarówno skonstruowane (społecznie, językowo, 

teoretycznie i tak dalej) i „realne” jednocześnie. Ich „realność” zasadza się na ich 

zewnętrznym odniesieniu do przyczynowo znaczących cech świata 

społecznego123.  

Mówiąc o tym, że tożsamości „odnoszą się” do świata zewnętrznego, chce on 

zasugerować, że można je oceniać „za pomocą tych samych złożonych kryteriów 

epistemicznych, których używamy oceniając ‘teorie’”124. Istotna dla moich rozważań 

nad tożsamością kulturową będzie szczególnie uwaga poczyniona przez Moyę, która 

                                                 
121 Tamże, s. 12.  
122 Satya P. Mohanty, The Epistemic Status of Cultural Identity: On Beloved and the Postcolonial 
Condition, [w:] Reclaiming Identity, s. 29.  
123 Tamże, s. 55.  
124 Tamże, s. 56.  
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sugeruje niemożliwość postrzegania tożsamości jako kwestii dowolnego wyboru i 

swobodnej konstrukcji (jak chciał ją widzieć Bauman czy Giddens) w rzeczywistości, 

w której wolność taka dostępna jest jedynie wybranej grupie podmiotów, a zwraca 

uwagę na to, że dystrybucja dóbr i władzy symbolicznej nadal zależna jest od kwestii 

tożsamości 125 . W związku z tym, że w Wielkiej Brytanii budowanie tożsamości 

narodowej i kulturowej od końca XVIII wieku (w rozumieniu Gellnera, Andersona 

czy Hobsbawma) związane było (co odróżnia brytyjską świadomość narodową od 

większości jej ekwiwalentów w innych krajach europejskich) z określoną klasą 

społeczną i pozycją materialną w dużo większym stopniu niż z pochodzeniem 

etnicznym, co zostanie szeroko omówione w dalszych częściach pracy, konieczne 

wydaje się wzięcie pod uwagę takie pojmowanie tożsamości, które pozwala w pełni 

uwzględnić ów niezwykle istotny aspekt.  

W prowadzonych przeze mnie w dalszej części pracy analizach związków między 

tożsamością a sztukami wizualnymi w Wielkiej Brytanii będę brała pod uwagę 

koncepcje wypracowane przez Gellnera, Hobsbawma oraz Andersona przede 

wszystkim z uwagi na to, że zajmować mnie będą przykłady sztuk wizualnych, które 

siłą rzeczy stanowią część tak zwanej kultury wysokiej. Mimo tego, że proponowane 

przez nich modele coraz częściej poddawane są rewizji, krytyce, czy znaczącym 

poprawkom, wypracowane przez tych badaczy teorie tożsamości narodowej nadal 

uznawane są za istotny punkt odniesienia. W niniejszej pracy odniesienie się do ich 

teorii łączy się przede wszystkim ze specyfiką angielskości jako przez większą część 

swojej historii związanej przede wszystkim z wytworami kultury wysokiej (kwestia 

omówiona szerzej w kolejnych podrozdziałach), oferującej jej członkom dużo 

większe poczucie wspólnoty niż jakakolwiek inna sfera życia, którą to relację opisuje 

model Gellnera. Po drugie, brytyjskość z kolei konstruowana była od początku jako 

tożsamość kraju imperialnego, gdzie pomniejsze nacje łączone były wspólną 

celebracją symboli i udziałem w uroczystościach państwowych – ten rodzaj 

tożsamości narodowej wyjaśnia w dużej mierze koncepcja „wynalezionych tradycji”. 

Model Andersona, podkreślający prymarną rolę pisma i druku w wytwarzaniu 

tożsamości narodowej, istotny będzie – mimo tego, że bardziej niż tekstem będę 

zajmowała się obrazami – ze względu na bardzo tekstualną naturę wielu obrazów 

angielskości, szczególnie tej związanej z malowniczym przetworzeniem przestrzeni 

                                                 
125 Moya, Introduction: Reclaiming Identity, s. 8.  
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wiejskiej. Powyższe modele będą zatem przede wszystkim przydatne w tych 

częściach pracy, które odwoływać się będą do koncepcji angielskości wypracowanych 

pod koniec XIX wieku, a nadal pozostających aktualnymi w latach powojennych. 

Dopiero końcówka wieku XX wiąże się z powziętym z przeróżnych stron i pozycji 

(literatury, sztuki, nauk społecznych i humanistyki, a także dyskursu państwowego, 

imigrantów pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia, angielskich nacjonalistów, a 

nawet kibiców piłki nożnej) przedsięwzięciem zrewidowania tak angielskości, jak i 

brytyjskości. W niniejszej pracy dwa ostatnie rozdziały poświęcam pracom, które 

odczytuję jako współczesne rewizje tożsamości kulturowej. Co znaczące, podejmują 

one kwestię „dostępności” tożsamości dla określonych grup, a także miejsc. W 

przypadku takich prac jasna staje się problematyczność stwierdzeń 

postmodernistycznych teoretyków tożsamości mówiących o „konstruowaniu” 

tożsamości. Z pomocą przychodzą natomiast modele Grossberga i Mohanty’ego, 

wskazujące na ograniczony dostęp do niektórych tożsamości: w przypadku 

omawianych przeze mnie prac artystycznych będzie to związane zatem nie tyle z 

niemożliwością identyfikacji z narodem, ile z kulturą, to znaczy z angielskością o 

konkretnie określonym i bardzo ograniczonym zasięgu, rozumianą jako kultura klas 

wyższych kultywujących obraz angielskiej wsi jako swoje najważniejsze dziedzictwo.  

Jak już wspominałam, modele Gellnera, Hobsbawma, czy Andersona interesują mnie 

dlatego, że dotyczą przede wszystkim kultury wysokiej jako podstawy 

formułowanego dyskursu tożsamościowego. Jednak w przypadku kilku z 

interesujących mnie artystów i artystek dokonywana jest reinterpretacja brytyjskiego 

dziedzictwa kulturowego, czy też tradycji artystycznej w taki sposób, że nacisk 

kładziony jest na tak zwaną „inną tradycję”, to znaczy nieoficjalny obieg kultury. Z 

tego względu, idąc za Timem Edensorem, który wskazuje na ograniczenia większości 

teorii tożsamości narodowej właśnie ze względu na nieuwzględnianie przez nie roli 

kultury popularnej w jej kształtowaniu, będę zwracać uwagę na innego rodzaju relacje 

między tożsamością a kulturą, o których pisze Edensor, i starała się skorzystać z jego 

metod badawczych w moich własnych analizach.   

W tej części pracy starałam się przybliżyć te koncepcje tożsamości, które okazują się 

najbardziej przydatne do analizy i interpretacji dzieł sztuk wizualnych, które stanowią 

jej przedmiot. Moim celem było zdefiniowanie pierwszego z kluczowych dla niej 

pojęć, to znaczy pojęcia tożsamości. Dotyczyła ona zatem różnych jej koncepcji, a 

także różnego rodzaju sfer jej oddziaływania: osobistej, rozgrywającej się w ramach 
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relacji społecznych, w ramach narodu, czy w ramach danej kultury. Zasygnalizowane 

zostały także pewne problemy dotyczące relacji między tożsamością i kulturą, które 

kolejna część tej pracy zamierza rozwinąć, uwzględniając także omówienie, co 

rozumiane będzie pod pojęciem tej ostatniej.   
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2. Angielskość, brytyjskość.  

W poprzednim rozdziale zajmowało mnie przede wszystkim ustalenie, jaki rodzaj 

relacji do świata i siebie samego opisują pojęcia tożsamości narodowej i kulturowej. 

Jak już zapowiedziałam wyżej, w tej części interesować mnie będzie, po pierwsze, 

ustalenie jaki rodzaj relacji między tożsamością a kulturą opisuje pojęcie tożsamości 

kulturowej, co wymagało będzie zdefiniowania samego pojęcia kultury (przede 

wszystkim sposobu, w jaki pojęcie to ujmowano na gruncie brytyjskim), a następnie 

przyjrzenie się temu, w jaki sposób relację tę definiowano na gruncie badań nad 

tożsamością kulturową w Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem będzie zatem 

ustalenie zakresu semantycznego pojęć „angielskości” i „brytyjskości”, a następnie 

przyjrzenie się temu, w jaki sposób opisywano związki tych pojęć ze sferą sztuk 

wizualnych.  

 

2.1. Tożsamość a kultura 

Badanie kultury początkowo nie było domeną jednej konkretnej nauki i dopiero w XX 

wieku stało się przede wszystkim przedmiotem zainteresowań antropologii, choć 

także nie było to wtedy rzeczą oczywistą. Niektórzy kluczowi dla rozwoju dziedziny 

badacze, tacy jak Alfred Radcliffe-Brown, podchodzili do samego jej pojęcia z dużą 

podejrzliwością, co w przypadku Radcliffe’a-Browna wiązało się między innymi z 

jego doświadczeniem pracy na uniwersytecie w Kapsztadzie, gdzie teorie 

antropologiczne dotyczące różnicy kulturowej były jedną z podstaw wprowadzenia 

rządowej praktyki apartheidu. W 1940 roku, podczas przemówienia w Królewskim 

Instytucie Antropologicznym, Radcliffe-Brown twierdził, że antropologowie nie 

obserwują „kultury”, ponieważ „termin ten oznacza nie jakąś konkretną 

rzeczywistość, lecz abstrakcję, i to zazwyczaj abstrakcję mglistą” 126 . W 

przeciwieństwie do Bronisława Malinowskiego, który – jak ujmuje to Adam Kuper – 

skłonny był postrzegać na przykład społeczeństwo południowoafrykańskie jako arenę, 

„na której dochodzi do interakcji dwóch lub więcej ‘kultur’”, Radcliffe-Brown 

uważał, że sytuacja w Afryce Południowej  
                                                 
126  Alfred Radcliffe-Brown, O strukturze społecznej, [w:] Maria Flis, Antropologia społeczna 
Radcliffe’a-Browna, Kraków 2000, s. 192-193; cyt. za: Adam Kuper, Kultura. Model antropologiczny, 
przeł. Izabela Kobłon, Kraków 2005, s. XI.  
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nie jest interakcją kultur brytyjskiej, Afrykanerów, Hotentotów, różnych kultur 

Bantu i kultury indyjskiej, lecz interakcją jednostek i grup wewnątrz ustanowionej 

struktury społecznej, która sama znajduje się w procesie zmiany. To, co dzieje się, 

na przykład w plemieniu Transkei, można opisać, tylko uznawszy, że zostało ono 

wcielone w struktury rozległego systemu politycznego i ekonomicznego127.  

Oczywiście, stanowisko Radcliffe’a-Browna, choć nie było zupełnie odosobnione, nie 

skłoniło antropologów i innych badaczy zjawisk, które chcieli określać mianem 

kultury, do zaprzestania poszukiwania jej definicji i ostatecznie antropologia stała się 

niemal synonimiczna z kulturą w tym sensie, że jej badanie postrzegano jako główne 

zadanie tej dziedziny. Choć definicje pojęcia kultury są sporne w ramach samej 

antropologii, a, co więcej, sam zasięg tego pojęcia jest inny w różnych częściach 

globu, niemniej jednak, jak twierdzi Kuper, „zachodzi rodzinne podobieństwo 

pomiędzy pojęciami” stosowanymi przez zupełnie różne osoby w zupełnie różnych 

miejscach i można powiedzieć, że „w najbardziej ogólnym znaczeniu kultura jest po 

prostu sposobem mówienia o zbiorowych tożsamościach”128. 

Ważna zmiana w podejściu do pojęcia kultury nastąpiła na gruncie antropologii w 

1952 roku, kiedy to dwaj amerykańscy badacze, Alfred Kroeber i Clyde Kluckhohn, 

opublikowali Culture – raport, w którym uwzględniali wcześniejsze naukowe, 

antropologiczne definicje kultury w celu sformułowania definicji mogącej posłużyć 

za model podejścia antropologicznego. Ostatecznie doszli do wniosku, że kultura to 

„zbiorowy dyskurs symboliczny” formułowany za pomocą „otrzymanych idei”, które 

„rzutują na wybory” dokonywane w realnym świecie129. Ich definicja kultury jako 

idei wyrażanych i komunikowanych za pomocą symboli stała się, jak twierdzi Kuper, 

decydująca dla nowoczesnego rozumienia tego pojęcia: „Kultura składa się z 

bezpośrednich i pośrednich wzorów zachowania i dla zachowania, nabywanych i 

przekazywanych przez symbole. […] Na zasadniczy rdzeń kultury składają się 

tradycyjne […] idee, a szczególnie przypisane im wartości”130. 

Dla antropologów jednym z ważniejszych dylematów pozostawał ten, w jaki sposób 

oddzielić tak pojmowaną kulturę od struktur społecznych, którymi także się 

zajmowano. Owa problematyczna kwestia podejmowana była na różne sposoby, a 

wyjaśnienie jej zajmowało choćby Clifforda Geertza, który pisał, że  
                                                 
127 Tamże, s. 204 
128 Kuper, Kultura, s. 5. 
129 Tamże, s. 15. 
130  A.L. Kroeber i Clyde Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 
Cambridge (MA) 1952, s. 181, cyt. za: Kuper, Kultura, s. 50.  
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kultura to tkanka znaczeń, w odniesieniu do których ludzie interpretują własne 

doświadczenie, i którą się kierują, sterując swoim własnym działaniem; struktura 

społeczna to forma, jaką owo działanie przybiera, rzeczywistości istniejąca siatka 

społecznych relacji. Kultura i struktura społeczna stanowią więc tylko odmienne 

wycinkami tych samych zjawisk131.  

Geertz zasadniczo krytykował dotychczasowe definicje kultury, a szczególnie 

definicję Kluckhohna, którą postrzegał jako „eklektyczną” 132 . Sam proponował 

definicję określaną przez niego jako „semiotyczna”, wedle której kultura to „sieci 

znaczenia” interpretowane przez antropologa w celu „odkrycia znaczenia”133. Geertz, 

podchodzący do wcześniejszych, antropologicznych definicji kultury z niechęcią i 

skłaniający się do postrzegania samej dziedziny jako bliższej humanistyce 

(definiujący działania antropologa jako „pisanie” o kulturze i „interpretowanie” jej), 

stał się najważniejszą postacią dla nowej szkoły antropologów postmodernistycznych, 

dla których pojęcie kultury – mimo swojego, szczególnie z etycznego punktu 

widzenia, wysoce problematycznego charakteru – nadal pozostawało pojęciem 

kluczowym. W opublikowanej w 1988 roku książce Kłopoty z kulturą James Clifford, 

wyrażając stanowisko tej grupy antropologów, pisał, że pojęcie kultury, choć mocno 

skompromitowane, nadal jest potrzebne134. Postulował on tym samym pozostawanie 

przy pojęciu kultury mimo tego, że w coraz większym stopniu było ono krytykowane 

jako stanowiące eufemistyczne sformułowania na temat rasy. Edward W. Said 

postrzegał mówienie o kulturze jako związane z polityką tożsamości, której był raczej 

niechętny. Pytał on: „Czy pojęcie odrębnej kultury (rasy, religii lub cywilizacji) jest 

użyteczne lub czy też zawsze wiąże się z samozadowoleniem (kiedy ktoś mówi o 

własnej kulturze) lub wrogością i agresją (kiedy mowa o ‘innych’)?”135. 

Podsumowując swoje rozważania na temat definicji kultury, która ostatecznie 

zwyciężyła jako dominująca wśród większości antropologów, Adam Kuper pisze, że 

„kultura zasadniczo przedstawia się jako kwestia idei i wartości, umysł zbiorowego 

pokroju. Idee i wartości, kosmologia, moralność, estetyka wyrażają się w symbolach, 

                                                 
131 Geertz, Interpretacja kultur, s. 171. 
132 Tamże, s. 19.  
133 Tamże.  
134 James Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł.  Ewa 
Dżurak, Warszawa 2000, s. 17-18, cyt. za: Kuper, s. 182.  
135 Edward W. Said, Orientalizm, przeł. Witold Kalinowski, Warszawa 1991, s. 325, cyt. za: Kuper, s. 
190.  
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tak więc – jeśli środek przekazu jest informacją – kulturę można opisać jako system 

symboliczny”136.  

Podczas gdy przynajmniej do lat sześćdziesiątych XX wieku pojęcie kultury 

stanowiło domenę refleksji antropologii, a w pewnym momencie termin ten niejako 

„przejęły” studia kulturowe, które jednak wprowadziły swoje własne rozumienie tego, 

czym jest kultura, kierując się nie tylko analizą rzeczywistości kulturowej, ale także 

celami, jakie przyświecały owej nowej dziedzinie, postrzeganej przez jej głównych 

badaczy zasadniczo jako projekt polityczny. Za założycieli dziedziny studiów 

kulturowych uważa się Richarda Hoggarta, Raymonda Williamsa i Edwarda 

Thompsona, których poglądy i pisma zaowocowały późniejszym określeniem ich 

mianem „kulturalistów” 137 . Podejście ich stanowiło rodzaj historycznego 

materializmu kulturowego, postulującego analizę kultury w odniesieniu do 

materialnych warunków jej produkcji i recepcji i związanego z badaniami kultury 

klasy pracującej, którym poświęcali się w swoich pracach138. Dla Williamsa istotny 

był codzienny, zwyczajny charakter kultury, którą pojmował jako „całość sposobu 

życia”. Według niego „kultura ma dwa aspekty: zastane znaczenia i kierunki, które jej 

członkowie nabywają w procesie uczenia się oraz nowe spostrzeżenia i sensy, które 

się im przedstawia do wypróbowania”, a użycie tego pojęcia przez badaczy jego 

kręgu miało oznaczać badanie „całości sposobu życia – znaczeń potocznych oraz 

sztuki i nauki – szczególnych procesów odkrywania i wysiłku twórczego. […] 

Kultura jest zwyczajna, w każdym społeczeństwie i w każdym umyśle” 139 . Jak 

wskazuje Barker, koncepcja kultury Williamsa była „antropologiczna” w tym sensie, 

że skupiała się ona na „codziennych znaczeniach: wartościach (ideałach 

abstrakcyjnych), normach (określonych zasadach lub regułach) i dobrach 

materialnych/symbolicznych” 140 . W definicji Williamsa kultura ma trzy poziomy, 

które należy uwzględnić w jej analizie. Pierwszym z nich jest poziom kultury 
                                                 
136 Tamże, s. 196.  
137 Jak wskazuje Chris Barker, „‘Kulturalizm’ jest w istocie pojęciem post hoc, którego znaczenie rodzi 
się dopiero w zestawieniu ze strukturalizmem i które nie jest powszechnie używane poza ta debatą”, a 
w jego ramach „główny nacisk kładzie się na ‘zwyczajność’ kultury oraz aktywną, twórczą zdolność 
ludzi do konstruowania wspólnych praktyk znaczących. W centrum uwagi stawia się doświadczenie 
przeżywane, przyjmując jednocześnie szeroką, antropologiczną definicję kultury, zgodnie z którą 
obejmuje ona całość procesów życia codziennego, nie ograniczając się wyłącznie do kategorii kultury 
‘wysokiej’”. Barker, Studia kulturowe, s. 18.  
138  Opracowania uznawane za najistotniejsze dla wczesnej fazy studiów kulturowych to Uwagi o 
kulturze klasy robotniczej Hoggarta (angielskie wydanie pt. The Uses of Literacy), The Making of the 
English Working Class Thompsona i Culture and Society 1780-1950 Williamsa.  
139 Raymond Williams, Resources of Hope, London 1989, s. 4, cyt. za: Barker, s. 67.  
140 Tamże, s. 68.  
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„przeżywanej danego czasu i miejsca”, do której dostęp ma każda jednostka 

znajdująca się i żyjąca w ich obrębie. Drugim poziomem jest „kultura zarejestrowana” 

obejmująca różnorakie zarejestrowane jej przejawy, „od sztuki do faktów najbardziej 

codziennych”. Według Williamsa trzecim poziomem, który jest jednocześnie 

czynnikiem łączącym owa dwa poprzednie poziomy, jest „kultura wybiórczej 

tradycji” 141. Głównym zadaniem badacza tak pojętej kultury jest wedle Williams 

analiza przede wszystkim owego drugiego poziomu, który ma stanowić (wybiórcze, 

rzecz jasna) odzwierciedlenie poziomu pierwszego. Analiza taka ma na celu 

odtworzenie „struktury odczucia”, czy też, jak określa to Barker, „wspólnych wartości 

i poglądów uczestników danej kultury” przy jednoczesnej świadomości, „że zapisy 

kulturowe stanowią część ‘tradycji’, która ma charakter wybiórczy, zarówno pod 

względem zachowanych treści, jak i ich interpretacji”142. 

Stuart Hall (kolejny członek-założyciel owej najważniejszej instytucji wczesnej fazy 

studiów kulturowych, a także obecnie jeden z najważniejszych teoretyków kultury) 

zajmował się sposobem, w jaki kultura funkcjonuje, by zbliżyć się do jej definicji 

poprzez opis jej działania. Wraz z innymi naukowcami zajmował się zagadnieniem 

„obiegu kultury” [circuit of culture] oraz problemem jej produkcji i recepcji. Jak pisze 

Barker,  

w tym modelu znaczenie kulturowe powstaje i osadza się na każdym z poziomów 

obiegu. Działanie znaczeniotwórcze każdego z poziomów jest konieczne, ale 

niewystarczające dla następnego poziomu i nie warunkuje go w sposób 

bezpośredni. Każdy z momentów – wytwarzanie, reprezentacja, tożsamość, 

odbiór i regulacja – wiąże się z wytwarzaniem znaczenia, które podlega 

artykulacji na następnym poziomie lub też w jakiś sposób się z nim łączy.  Dany 

moment nie warunkuje jednak tego, jakie znaczenia zostaną podjęte czy też 

wytworzone na kolejnym poziomie143.  

 

 

Na gruncie studiów kulturowych pojęcie kultury definiowane jest jako „rzeczywisty, 

ugruntowany teren praktyk, reprezentacji, języków i zwyczajów dowolnego 

społeczeństwa”, a także jako „wzajemnie sprzeczne formy wiedzy 

zdroworozsądkowej, które zakorzeniły się w życiu codziennym i pomagają je 

                                                 
141 Raymond Williams, The Long Revolution, London 1965, s. 66, cyt. za: Barker, s. 70.  
142 Tamże, s. 70.  
143 Tamże, s. 84.  
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kształtować”144. Elementy te postrzegane są jako zależne od konkretnego sposobu 

formułowania reprezentacji symbolicznych, które wiązane są z rolą języka. Jak pisze 

Barker,  
pojęcie kultury dotyczy zagadnienia wspólnych znaczeń społecznych, to znaczy 

różnych sposobów nadawania światu sensu. Znaczenia nie unoszą się jednak 

swobodnie „gdzieś tam”, lecz są wytwarzane poprzez znaki, w szczególności 

język, który nadaje znaczenie obiektom materialnym i praktykom społecznym, 

które w ten sposób są włączane w pole widzenia i stają się dla nas zrozumiałe w 

wyznaczonych przez język granicach. […] W celu zrozumienia kultury należy 

dokonać analizy procesów symbolicznego tworzenia znaczenia w języku 

rozumianym jako „system znaczący”145.  

Opisany przez Barkera sposób rozumienia kultury we współczesnych badaniach 

kulturowych różni się od tego, który na początku istnienia tej dziedziny właściwy był 

jej założycielom. Zgodnie z tym ujęciem, kultury nie można wyjaśnić poprzez 

odniesienie jej do jednej konkretnej sfery życia. Pisze on, że 
jednym z głównych założeń studiów kulturowych jest antyredukcjonizm. W tym 

ujęciu kultura posiada własny, charakterystyczny zbiór znaczeń, zasad i praktyk, 

których nie da się sprowadzić do innego zjawiska bądź poziomu formacji 

społecznej czy tez wyjaśnić wyłącznie w ich kategoriach. Przedmiotem 

szczególnej krytyki jest tu redukcjonizm ekonomiczny, czyli próba wyjaśnienia 

znaczeń tekstów kulturowych poprzez odniesienie do ich pozycji w procesie 

produkcji146.  

Dla dziedziny studiów kulturowych kwestie kultury i tożsamości badane był niemal 

nierozdzielnie z tego względu, że – jak pisze Adam Kuper – „protagonistą w walce 

multikulturowej nie jest robotnik czy też obywatel, lecz aktor kulturowy”, a 

„tożsamość jest realizowana w wyniku uczestnictwa w kulturze”147. Co więcej, jak 

pisze Zygmunt Bauman, „pojęcia budowania tożsamości i kultury rodziły się i mogą 

się rodzić jedynie razem”148.  

Najważniejszym problemem z definicją kultury obecnie, jak podsumowuje Kuper, 

jest fakt, że wszystkie definicje w zasadzie „utrudniają analizę relacji pomiędzy 

zmiennymi połączonymi w jedno. Nawet we współczesnych, wyrafinowanych 

sformułowaniach kultura lub dyskurs były zwykle przedstawiane jako jeden system 
                                                 
144 Stuart Hall, Gramsci’s Relevance for the Study of Race and Ethnicity, [w:] Stuart Hall, red. D. 
Morley i D.K. Chen, London 1996, s. 439, cyt. za: Barker, Studia kulturowe, s. 8.  
145 Tamże, s. 8.  
146 Tamże, s. 9.  
147 Kuper, Kultura, s. 202-203.  
148 Zygmunt Bauman, From Pligrim to Tourist – or a Short History of Identity, [w:] Questions of 
Cultural Identity, s. 19.   
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[…]. By jednak zrozumieć kulturę, musimy ją najpierw zdekonstruować”149. Wedle 

takiego podejścia, dopiero kiedy kultura podzielona zostanie na części pierwsze, 

sprowadzona do elementów takich jak wiedza, system administracyjny czy wierzenia 

religijne, możliwe jest sformułowanie jakichkolwiek zasadnych tez na jej temat.  

 

2.2. Tożsamość a kultura brytyjska 

Analizując ewolucję pojęcia kultury w różnych krajach Adam Kuper zwrócił uwagę 

na odmienne pojmowanie tego terminu we Francji (gdzie preferowano pojęcie 

„cywilizacji”) i Niemczech (gdzie z kolei prym wiodła Kultur) oraz Wielkiej Brytanii, 

której tradycja mówienia o kulturze sięgająca romantyków i Matthew Arnolda 

miałaby być od nich zupełnie odmienna150. Jak wskazuje Kuper, nie należy jednak 

 popadać w przesadę, mówiąc o odrębności tradycji angielskiej: Arnold czerpał z 

Coleridge’a, a Coleridge z romantyków niemieckich. Zainteresowania i wartości 

pokrywały się. Wszędzie kultura oznaczała sferę ostatecznych wartości, na 

których – jak wierzono – spoczywał porządek społeczny. […] Ponieważ losy 

narodu zależały od stanu jego kultury, było to istotne forum dla akcji 

politycznej151.  

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w innych krajach, debata na temat kultury 

rozgorzała z nową siłą w pierwszych dekadach XX wieku i nadal pozostawała 

szeroko dyskutowana w drugiej połowie stulecia. Piszący tuż po wojnie, w 1948 roku, 

swoją pracę na temat kultury zatytułowaną Notes Towards the Definition of Culture, 

T.S. Eliot przeciwstawiał swoje antropologiczne rozumienie kultury (jako sposób 

życia określonej grupy ludzi żyjących w określonym miejscu) definicjom, które 

kulturę utożsamiały z intelektualnymi i duchowymi zdobyczami, a które stanowiły 

dominujący, bazujący na koncepcjach Arnolda, sposób myślenia o kulturze152. Dla 

Eliota, podobnie jak później dla Williamsa, kultura była „zwyczajna”, co wyraźnie 

zaznaczone jest w sporządzonej przez Eliota liście specyficznych cech kultury 

angielskiej: „Darby Day, regaty Henley, Cowes, 12 sierpnia, finał pucharu, wyścigi 

psów, flipery, gra w rzutki, ser Wensleydale, poszatkowana gotowana kapusta, 
                                                 
149 Kuper, Kultura, s. 211. 
150 Tamże, s. 4 i nn.  
151 Tamże, s. 10.  
152 Utożsamienie przez Arnolda kultury z kulturą wysoką było na tyle wpływowe, że na podstawie jego 
pism sformułowana została definicja tego pojęcia w Oxford English Dictionary.  
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buraczki w sosie winegret, dziewiętnastowieczne kościoły neogotyckie, muzyka 

Elgara”153. Ogólnie Eliot ujmował kulturę jako to, co nadaje życiu cel i znaczenie, coś 

„co czyni życie wartym życia”154. Co istotne, jego definicja nie uwzględniała – może 

poza architekturą neogotycką – w zasadzie żadnych elementów należących do kultury 

wysokiej, a skupiała na najbardziej charakterystycznych cechach życia codziennego, 

kultury popularnej i wydarzeń i gustów „masowych”. Tego rodzaju zainteresowania 

właściwe były dla działających dekadę później założycieli brytyjskich studiów 

kulturowych.  

W 1958 roku Raymond Williams, zainteresowany w równej mierze stworzeniem 

nowej dziedziny zajmującej się badaniem kultury, co analizą tejże na swoim 

własnym, brytyjskim gruncie stanowiącym dla niego głównego dostarczyciela 

przedmiotu badań, napisał Culture and Society 1750-1950, której celem było 

przedstawienie dziejów angielskiej myśli o kulturze postrzeganej przez niego jako 

odmienna od francuskiej i niemieckiej. W książce tej Williams wskazywał na fakt 

równoległego pojawienia się owej myśli wraz z pojawieniem się epoki przemysłowej. 

Wedle Williamsa termin „kultura” pojawił się wraz z takimi słowami jak „przemysł”, 

„demokracja” czy „sztuka” i nabrał on swojego znaczenia „przez swój stosunek do 

tych idei”, „w opozycyjnym odniesieniu do tego, co Carlyle nazwał 

‘industrializmem’”155. Williams źródła tego myślenia odnalazł w romantyzmie, a jego 

najpełniejszą realizację w stwierdzeniach Matthew Arnolda, a w związku z tym, że 

elitarne nastawienie wysoko urodzonego Arnolda musiało go mierzić, bardziej 

znaczącą postać dla swojego własnego rozumienia miejsca kultury w 

uprzemysłowionym świecie znalazł w osobie socjalisty Williama Morrisa, którego 

nawoływania do powrotu do tradycyjnego rzemiosła i pracy rąk uznał jednak za zbyt 

utopijne156. Najbardziej przemawiała do niego koncepcja Eliota, który wskazywał na 

to, że „w społeczeństwach złożonych kultura różni się w zależności od klasy. Kultura 

elitarna nie może rozkwitać w izolacji, ale nie może też być rozciągnięta na inne klasy 

bez utraty swojego charakteru” 157 . Jak wskazuje Kuper, autorzy omawiani przez 

Williamsa  

                                                 
153 T. S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture, London 1948, s. 31, cyt. za: Kuper, Kultura, s. 
33.  
154 Kuper, Kultura, s. 33. 
155 Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950, New York 1959, s. 150-170.   
156 Tamże.  
157 Tamże, s, 227, cyt. za: Kuper, Kultura, s. 37.  
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rozwinęli odrębny dyskurs narodowy na temat kultury. W przeciwieństwie do 

intelektualistów niemieckich nie odwoływali się do wyraźnie narodowej kultury 

[…]. Inaczej niż Francuzi, nie mieli skłonności do celebrowania uniwersalnych 

wartości cywilizacji naukowej i racjonalnej. Pisali za to o kulturze wysokiej, która 

była jednocześnie europejska i angielska158.  

Jak w słowniku najważniejszych pojęć dla badań kulturowych pisał Williams, wrogi 

stosunek ogółu społeczeństwa do słowa „kultura” wiązał się przede wszystkim z 

używaniem tego słowa w odniesieniu do wiedzy, wyszukania i rozróżnień pomiędzy 

„sztuką wysoką” a popularną rozrywką. Zatem historia tego pojęcia w XX wieku 

stanowi dokument prawdziwej historii społecznej i burzliwego okresu społecznego i 

kulturowego rozwoju159. T.S. Eliot, starając się wskazać na to, że kultura jest czymś 

„zwyczajnym”, pisał nie o kulturze w ogóle, ale o kulturze angielskiej, wpisując się 

tym samym w refleksje mające na celu zlokalizowanie angielskości. Dotyczy to także 

Williamsa, dla którego angielskie pisanie o kulturze stanowiło odrębną od 

kontynentalnej tradycję intelektualną, a także innych twórców angielskich studiów 

kulturowych, np. Richarda Hoggarta, który starając się dowartościować kulturę 

robotniczą w Anglii w pracy The Uses of Literacy, wyrażał obawy o jej zniszczenie w 

obliczu napływu i dominacji amerykańskich wzorów kultury popularnej 160 . Owe 

pierwsze nie-elitarne sformułowania na temat angielskiej kultury i próby definiowania 

angielskości nie w odniesieniu do kultury wysokiej wynikały jednak nie tylko ze 

zmiany w postaci coraz silniejszej obecności i roli w życiu codziennym popularnych 

form rozrywki, które nie były made in England, ale także wiązały się z istotną zmianą 

polityczną, jaką był rozpad Imperium Brytyjskiego, który – jak się wydaje – musiał 

wywrzeć znaczący wpływ zarówno na samą kulturę w Wielkiej Brytanii, jak i na 

sposób jej pojmowania. Jeśli chodzi jednak o kwestię wpływu owej istotnej zmiany 

politycznej na kulturę brytyjską istnieje tu problem badawczy, jakim jest  niewielka 

ilość prac naukowych poświęconych temu zagadnieniu. Jak pisze Stuart Ward, 

redaktor książki starającej się wypełnić tę lukę w badaniach, mimo istnienia wielkiej 

ilości prac poświęconych znaczeniu doświadczenia kolonialnego dla „metropolii”,  

jest to arena w dużej mierze ograniczona do Wielkiej Brytanii okresu 

wiktoriańskiego i edwardiańskiego, z okazjonalnymi uwagami na temat lat 

                                                 
158 Tamże, s. 38.  
159 Raymond Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, New York 1985, s. 92.  
160  Por. Richard Hoggart, Uwagi na temat kultury klasy robotniczej w Anglii., przeł. Aleksandra 
Ambros, Warszawa 1976. 
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międzywojennych. Jeśli chodzi okres po roku 1945, sztywne konceptualne 

granice pomiędzy metropolią a peryferiami nadal są nietknięte. Nadal 

powszechne jest założenie, że szeroki wpływ kulturowy dekolonizacji dotyczył 

jedynie kolonialnych peryferii i nie miał znaczenia dla powojennej brytyjskiej 

kultury i społeczeństwa161. 

 Kwestia wpływu, jaki na społeczeństwo miał upadek imperium, pozostawiono – jak 

twierdzi autor – analizie takich nauk jak politologia czy stosunki międzynarodowe, 

kwestie kultury natomiast nie zostały wystarczająco zbadane. Dotyczy to także sztuk 

wizualnych i sprawia, że ustalenie, na ile owa istotna zmiana polityczna odcisnęła na 

nich piętno i wpłynęła na relacje między nimi a kwestią tożsamości kulturowej, staje 

się kwestią wymagającą przemieszczania się po gruncie dopiero cząstkowo 

przebadanym i pełnym luk. Zanim jednak przedstawię stan badań na temat tak 

zarysowanego problemu, przyjrzę się temu, w jaki sposób problem angielskości i 

brytyjskości analizowany był w kontekście nowej sytuacji politycznej w okresie 

powojennym w ramach innych nauk, szczególnie społecznych i politycznych. 

 

2.3. Angielskość i brytyjskość: przemiany tożsamości narodowej 

 

Historia pojęć angielskości i brytyjskości, mimo, że związane są one tak ściśle z 

kulturą, jak wskazywał to już T.S. Eliot, stanowiła i stanowi przede wszystkim 

przedmiot zainteresowań badaczy nauk politycznych, historyków, w mniejszym 

stopniu, choć widoczna jest tu tendencja wzrastająca, literaturoznawców. Jeśli chodzi 

o badania nad tożsamością kulturową w kontekście kultury, najczęściej jest to kultura 

wysoka, głównie literatura i teatr, w dużo mniejszym stopniu natomiast sztuki 

wizualne, czy kultura popularna, na co wskazywał cytowany wyżej Tim Edensor. 

Dlatego chcąc prześledzić historię semantycznego zakresu tych pojęć, konieczne jest 

odniesienie się do tych właśnie dziedzin, a następnie podjęcie próby odniesienia 

procesów, które ilustrują, do analizy estetycznych konsekwencji, które z owymi 

procesami mogły się wiązać.  

W pisanym z perspektywy socjologicznej opracowaniu dotyczącym dziejów 

angielskiej tożsamości narodowej Krishan Kumar wskazuje na znacząco odmienne 

                                                 
161  Stuart Ward, Introduction, [w:] British Culture and the End of Empire, red. Stuart Ward, 
Manchester and New York 2001, s. 1-2.  
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sposoby, w jakie konstruowano angielską i brytyjską tożsamość narodową. Podczas 

gdy brytyjska budowana była poprzez „serię silnych kontrastów z kontynentalnymi 

sąsiadami Wielkiej Brytanii”, a szczególnie Francją, kwestia tożsamości angielskiej 

stanowi zjawisko skrajnie odmienne, jako że tożsamość angielską budowano nie na 

zasadzie „wykluczenia i opozycji”, ale „włączania i ekspansji”, a Anglicy postrzegali 

samych siebie w odniesieniu do „większych projektów, w które byli zaangażowani”, 

budując swoją tożsamość jako „budowniczych Wielkiej Brytanii, twórców Imperium 

Brytyjskiego, pionierów pierwszej światowej cywilizacji przemysłowej” 162 . Nie 

znaczy to, że Anglicy nie czuli potrzeby czynienia rozróżnienia między sobą a innymi 

nacjami; było to, na przykład, dość oczywiste w przypadku ich stosunku do podbitych 

ludów celtyckich, jednak – co jest jedną z głównych tez Kumara w jego opracowaniu 

– widoczna jest zdecydowana niechęć Anglików do formułowania haseł brzmiących 

nacjonalistycznie:  

Angielscy władcy i pisarze, a także kultura polityczna, którą stworzyli, postrzegali 

bicie w narodowy bęben jako niedyplomatyczne w obliczu posiadanej władzy nad 

innymi ludami i ziemiami. Stąd w angielskich pismach politycznych nie 

znajdujemy demagogicznych sformułowań angielskiego nacjonalizmu. Przez 

długi czas wśród angielskiego społeczeństwa próżno by szukać wyrażania 

angielskiego nacjonalizmu (inną kwestię stanowi ksenofobia, która jest wiekowa i 

komentowana przez obcokrajowców). Nie istnieje narodowa tradycja refleksji na 

temat angielskiej tożsamości narodowej (choć wielu obcokrajowców formułowało 

opinie na temat angielskiego charakteru narodowego)163.  

Celem było przede wszystkim o opisanie tego, co było efektem podjętego 

imperialnego projektu, a waga Anglików polegała na zarządzaniu tymi projektami. 

Jak pisze Kumar, „podobnie jak wiele innych narodów imperialnych, takich jak 

Rosjanie, Austriacy czy Osmanowie, Anglicy nie byli w stanie postrzegać siebie 

jedynie jako jeszcze jednego narodu wśród innych narodów” 164. Według Kumara 

problem pojawia się wtedy, gdy projekty takie przestają istnieć, kiedy imperium 

upada. W przypadku Anglików był to właściwie pierwszy raz, kiedy zmuszeni zostali 

do przemyślenia samych siebie jako członków narodu, jako „ludzi z konkretną 

historią, charakterem i przyszłością”165. Wbrew temu, co twierdzą autorzy innych 

                                                 
162 Krishan Kumar, The Making of English National Identity, Cambridge 2003, s. ix.  
163 Tamże, s. x.  
164 Tamże.  
165 Tamże.  
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opracowań na temat angielskości, widzący oznaki tożsamości narodowej w VIII, 

XIV, XVI czy XVIII wieku, Kumar twierdzi, że najwcześniej w XIX wieku zaczęto 

naprawdę interesować się problemem angielskości czy angielskiej tożsamości 

narodowej, nie mówiąc o wyraźnych sformułowaniach angielskiego nacjonalizmu166. 

Według Kumara wcześniejsze poczucie tożsamości, przynajmniej jeśli chodzi o jej 

zachowane do naszych czasów świadectwa, stanowiło kwestie odrębne dla elit i dla 

mas, te pierwsze identyfikowały się z interesami dynastycznymi, które były 

„ponadnarodowe”, te drugie ze społecznościami lokalnymi, „pod-narodowymi”, a 

przynależność elit i władców do europejskiej klasy rządzącej „hamowało rozwój 

świadomości narodowej”167.  

Powodem, dla którego nie występowała wcześniej potrzeba mówienia o angielskości, 

była nie tylko owa dyplomatyczna niechęć do czynienia opozycji między Anglikami a 

innymi narodami wchodzącymi w skład imperium, ale także fakt, że potrzeby 

tożsamościowe Anglików realizowane były przez silnie zdefiniowany dyskurs 

brytyjskości, a brytyjskość przez większą część historii była z angielskością tożsama, 

choć w zasadzie jedynie dla samych Anglików, oficjalne natomiast znaczenie 

brytyjskość zyskała dopiero po 1707 roku, kiedy Unia ze Szkocją doprowadziła do 

powstania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.  

Jak pisze Kumar odnosząc się do wcześniejszych opracowań dotyczących 

świadomości narodowej Anglików, takich jak Britons. Forging the Nation (1992) 

Lindy Colley, Englishness. Politics and Culture 1880-1920 (1986) pod redakcją 

Roberta Collsa i Philipa Dodda, znaczący jest fakt, że podkreśla się w nich 

odmienność angielskiego dyskursu narodowego, a nawet zaznacza, że nacjonalizm 

jest z gruntu obcy angielskiej tradycji168, co jest twierdzeniem opartym na tym, że 

angielska tożsamość narodowa nie była typem nacjonalizmu rozpowszechnionego w 

kontynentalnych państwach narodowych. Kumar proponuje rozwiązać tę kwestię w 

następujący sposób:  

Do tajemnicy angielskiego nacjonalizmu – zadziwiającego faktu, że Anglicy 

uważają, że nie posiadają nacjonalizmu, pomieszania między angielskim a 

brytyjskim, obecnych trudności ze zdefiniowaniem czy przedefiniowaniem 

angielskości i angielskiej tożsamości narodowej – najlepiej podejść rozważając go 

jako nacjonalizm państwa imperialnego. Pozwala to wyjaśnić charakter 
                                                 
166 Tamże, s. xi.  
167 Tamże, s. 58.  
168 Tamże, s. 20.  



 62 

angielskiego nacjonalizmu na przestrzeni wieków, kiedy to istniało imperium (czy 

imperia); pozwala także wyjaśnić, dlaczego kwestie tożsamości narodowej 

wypłynęły tak nagle po upadku imperium i dlaczego tak trudno znaleźć było 

przekonujące odpowiedzi169.  

„Moment angielskości”, to znaczy pojawienia się właściwego nacjonalizmu 

angielskiego, Kumar odnajduje w końcu XIX wieku, zaznaczając jednak, że to, co 

odróżniało go od podobnych zjawisk w innych krajach europejskich, to fakt, że był on 

„głównie fenomenem kulturowym, a nie politycznym. Był on kwestią historii, 

angielskich tradycji intelektualnych i politycznych, angielskiej literatury i krajobrazu 

Anglii. Nie starał się on wprowadzić politycznego ruchu angielskiego nacjonalizmu, 

mimo tego, że takie ruchy powstawały w całej Europie, w tym w innych częściach 

Wysp Brytyjskich”170. Było to ciche na swój sposób „kultywowanie angielskości”, 

które trwało później przez cały wiek XX „obok bardziej publicznej i, podobnie jak w 

przeszłości, bardziej dominującej brytyjskości”171. 

Brytyjskość przez większą część istnienia Wielkiej Brytanii (a jak wskazuje 

większość teoretyków tożsamości narodowej i nacjonalizmu o pojęciach tych można 

w zasadzie mówić w odniesieniu do zjawisk nie wcześniejszych niż te mające miejsce 

w XIX wieku) stanowiła rodzaj dominującej tożsamości, co szczególne, tożsamości, 

która zdominowała przede wszystkim angielskość w tym sensie, że jeśli tożsamości 

szkocka czy walijska nie utraciły przez nią swojej siły czy nie zmniejszyła się ich rola 

w obliczu uczestnictwa Walijczyków i Szkotów w brytyjskim projekcie imperialnym, 

tożsamość angielska nie była definiowana w oficjalnym dyskursie. Co istotne też, 

żadne z tych pojęć: ani brytyjskość rozwijana jako tożsamość imperialna, ani 

angielskość kultywowana w jej cieniu jedynie w pewnych momentach brytyjskiej 

historii, nie było, w przeciwieństwie do innych tożsamości narodowych w Europie, aż 

do późnych dekad XX wieku określeniem związanym z pochodzeniem etnicznym. 

Brytyjskość, wbrew temu co wskazywałaby nazwa, nie ma wiele wspólnego z tym, co 

było przed anglo-saską inwazją i ze starą celtycką tradycją zamieszkujących te ziemie 

jeszcze długo przed rzymską inwazją Brytonów. Wiąże się to pojęcie z politycznym 

tworem, jakim stała się Anglia po podbiciu Walii i zawiązaniu unii ze Szkocją, a 

szczególnie z jej imperialną karierą, kiedy to brytyjskie obywatelstwo nadawane (i 

odbierane!) być mogło w zależności od decyzji parlamentu coraz to nowym podbitym 
                                                 
169 Tamże s. 34.  
170 Tamże, s. 238.  
171 Tamże, s. 239.  
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ludom. Aż do 1981, kiedy to uchwalono tzw. British Nationality Act, Brytyjczyk 

urodzić się mógł niemal w każdym zakątku globu. Brytyjskość zatem niewiele miała 

wspólnego z miejscem pochodzenia, urodzenia, a tym bardziej z pochodzeniem w 

sensie rasowym. Wydawać by się mogło, że bliżej tego rozumienia jest pojęcie 

angielskości, które sugeruje germańskie korzenie „prawdziwych” Anglo-Sasów. Jeśli 

jednak pod koniec XX wieku istniały takie sugestie (dość wspomnieć rasistowskie 

wypowiedzi Enocha Powella), wcześniej dominowała zupełnie inna koncepcja, w 

której nacisk kładziono na rasową hybrydyczność Anglików. Najlepszym 

podsumowaniem jej jest wiersz Daniela Defoe z 1700 roku zatytułowany The True-

Born Englishman, w którym mowa jest o “rasie kundli” i mieszance krwi, jaką jest w 

zasadzie krew każdego “prawdziwego” Anglika 172 . O angielskości nie decyduje 

zatem rasa. Na pytanie, co o niej decyduje, odpowiadano zazwyczaj: miejsce. Jak 

pisał Ford Madox Ford, „nie jest to kwestia rasy, ale po prostu kwestia miejsca – 

miejsca i ducha, ducha, który rodzi się z otoczenia”173. Jednak  działanie miejsca jest 

tu inne od tego, które związane jest z prawnym działaniem brytyjskości:  

chodzi o kontakt z angielską ziemią. Miejsce nie jest tu przestrzenią, ale czymś, 

co zawiera i wyraża pewien typ tradycji. Podczas gdy przestrzeń w prawnym 

dyskursie brytyjskości służy jako podstawa systemu kategoryzacji, w przypadku 

angielskości miejsce jest podstawą systemu edukacji. Brytyjskość daje jedynie 

wspólne imię wszystkim poddanym Imperium, angielskie miejsce, kształtuje 

tożsamość nie wszystkich Brytyjczyków, ale tych, bez względu na pochodzenie 

czy miejsce urodzenia, którzy mają z nią styczność. Angielskie miejsca nie są 

zatem tym samym co miejsca brytyjskie174.  

Angielskość nie była czymś, co z definicji posiadał każdy Anglik. Podobnie jak inni 

wiktoriańscy krytycy metropolii, John Ruskin uważał, że wielka ilość mieszkańców 

zatłoczonych kamienic przypominała bardziej Arabów czy Cyganów niż 

Anglików175. Anglikami mogli stać się oni dopiero w wyniku działania autentycznych 

i auratycznych angielskich przestrzeni.   

                                                 
172 „From whence a Mongrel Half-Bred Race there came, With neither Name nor Nation, Speech or 
Fame. In whose hot Veins new Mixtures quickly ran, Infus'd betwixt a Saxon and a Dane. While their 
Rank Daughters, to their Parents just, Receiv'd all Nations with Promiscuous Lust. This Nauseous 
Brood directly did contain The well-extracted blood of Englishmen”, Daniel Defoe, A True-Born 
Englishman, cyt. za: Ian Baucom, Out of Place. Englishness, Empire, and the Loations of Identity, 
Princeton 1990, s. 16. 
173 Baucom, Out of Place, s. 43. 
174 Tamże. 
175 John Ruskin, Works, tom VIII, s. 227, cyt. za: Baucom, Out of Place, s. 20. 
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Znaczące zmiany w obrębie dyskursów angielskości i brytyjskości przyniosły dopiero 

wydarzenia takie jak masowa imigracja, która doprowadziła do stworzenia nowej, 

opartej na rasowym pochodzeniu definicji angielskości, a także wspomniana już 

ustawa o narodowości z 1981 roku. Kolejne zmiany przyniosły lata dziewięćdziesiąte, 

kiedy to Szkocja i Walia otrzymały niezależne parlamenty i kiedy powstał problem, 

na ile Zgromadzenie w Londynie jest zgromadzeniem brytyjskim, a na ile angielskim, 

i jak w obliczu praktycznego rozpadu nadal mówić o brytyjskości. Pojawiły się wtedy 

konkurujące ze sobą próby wskrzeszenia zarówno tożsamości brytyjskiej, jak i 

angielskiej. Wystarczy jednak przypomnieć sobie, pod jakim hasłem Nowa Partia 

Pracy ruszyła z planem odnowy kultury, aby wiedzieć, który dyskurs zdominował 

scenę polityczną i kulturową. „Cool Britannia: From Tower of London to Brit Pop” 

był programem, który odniósł niezwykły sukces, także międzynarodowy. Lata 

dziewięćdziesiąte oznaczały prawdziwą modę na wszystko brytyjskie: od Brit Popu, 

przez odzież i akcesoria pokryte wzorem „Union Jacka” aż po sztukę współczesną.    

Problem z angielskością polega obecnie na tym, że dyskurs ten, zdominowany – jak 

twierdzi Kumar – przez brytyjskość i nie odczuwający potrzeby definiowania samego 

siebie w związku z dominującą pozycją wśród tożsamości innych nacji w ramach 

Wielkiej Brytanii, niejako nie rozwijał się i nie wyszedł poza pewne obrazy 

sformułowane pod koniec XIX wieku 176. Jak pisze Kumar, wszystko, co Anglicy 

mogą przywoływać obecnie, to bardzo wybiórcza, częściowo nostalgiczna i wsteczna 

wersja „kulturowej angielskości”177. „Anglia jest stanem umysłu, a nie świadomie 

organizowaną instytucją polityczną”, powiedział Richard Rose178. I rzeczywiście, w 

czasie kiedy utożsamianie się z silnymi instytucjami państwowymi, które były 

instytucjami brytyjskimi, taki obraz Anglii miał większy sens. Jednak pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych, w obliczu powstania odrębnych parlamentów w Szkocji, Walii i 

Irlandii Północnej, oraz w obliczu większych zależności z kontynentem w ramach 

Unii Europejskiej, brak elementów poza-kulturowych, takich jak angielskie instytucje 

polityczne, staje się wyraźny: „obecnie potrzebna jest właśnie publiczna, 

instytucjonalna definicja angielskości”, pisze Kumar179. Taka definicja nie została 

jednak sformułowana oficjalnie ani przez Partię Konserwatywną w czasach rządów 

                                                 
176 Kumar, The Making of English National Identity, s. 269.  
177 Tamże, s. 270.  
178 Richard Rose, United Kingdom Facts, London 1982, s. 29, cyt. za: Kumar, The Making of English 
National Identity, s. 270.  
179 Tamże, s. 270.  
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Margeret Thatcher i Johna Majora, ani przez Nową Partię Pracy Tony’ego Blaira czy 

Gordona Browna; wszyscy oni odwoływali się do świadomości narodowej poprzez 

odwoływanie się do byłej potęgi („przywrócić wielkość Wielkiej Brytanii”, jak 

mówiła Thatcher) lub do przyszłej wielokulturowej, (po)nowoczesnej cool 

Britannia180.  

 

2.4. Angielskość, brytyjskość, sztuka 

 

Jak zaznaczyłam już we wstępnym rozdziale tej pracy, właściwą refleksję na temat 

estetycznych konsekwencji tożsamości kulturowej, łączącą wyrażaną w sztuce 

tożsamość z problematyką miejsca, wiązać można dopiero z okresem powojennym, 

choć w pierwszych dekadach tego okresu mamy do czynienia jedynie z próbami 

uchwycenia tego rodzaju zależności będącymi bardziej eseistycznymi propozycjami 

niż systematycznymi opracowaniami. Jedną z pierwszych takich prób była wydana w 

1956 roku książka The Englishness of English Art, wcześniej cykl wykładów 

wygłoszony dla BBC, autorstwa mieszkającego w Wielkiej Brytanii niemieckiego 

historyka sztuki Nikolausa Pevsnera. Co oczywiste, zagadnienie tożsamości 

kulturowej w odniesieniu do sztuk pięknych analizowane było przez niego przy 

użyciu zdecydowanie innych pojęć niż ma to miejsce obecnie. Zastanawiając się nad 

tym, w jaki sposób można nakreślić „geografię sztuki” (jak nazywał swoje zamiary 

Pevsner), zdecydował się on zacząć od określenia specyficznych cech angielskiego 

sposobu życia, czy raczej sporządził listę cech, które stereotypowo uważano za 

najlepiej charakteryzujące Wyspiarzy. Na liście tej umieścił między innymi: wolność 

osobistą, wolność słowa, mądre kompromisy, system dwupartyjny, którym nigdy nie 

wstrząsnął komunizm i faszyzm, demokratyczny system negocjacji w Parlamencie 

oraz nieufność wobec ogólnikowych tez i demagogii181. Już pierwsze spojrzenie na tę 

listę uświadamia, jak bardzo wpłynęła na nią osobista sytuacja Pevsnera, 

                                                 
180 Kumar wskazuje na to, że partią, która de facto stanowiła partię angielskiego, a nie brytyjskiego 
nacjonalizmu jest Partia Konserwatywna. Widoczne jest to w przemówieniach Thatcher i Majora, 
którzy używając sformułowania Wielka Brytania, mówili tak naprawdę o Anglii, czy przywoływali 
cechy typowo angielskie, a także mówili o „tysiącletnim” narodzie brytyjskim, który – jeśli liczyć jego 
istnienie od Unii z 1707 roku – byłby mieszanką narodu angielskiego i państwa brytyjskiego. Bez 
względu jednak na to, czy błędy w ich wypowiedziach związane były z nieznajomością historii, czy z 
zawiłą retoryką, pozostaje faktem, że w wypowiedziach tych nie padało słowo „Anglia”. Por. Kumar, 
The Making of English National Identity, s. 270-271.  
181 Pevsner, The Englishness of English Art, s. 20. 
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niemieckiego emigranta, któremu dziesięć lat po wojnie angielskie umiarkowanie w 

polityce musiało wydawać się szczególnie atrakcyjne. Angielską mentalność 

wywodził on ze specyfiki języka, pełnego monosylab, lubującego się w krótkich 

wyrazach, wynikających z awersji do nieporządku i nieufnego stosunku do 

retoryki182. Wymienione wyżej cechy stały się dla Pevsnera podstawą do określenia 

tego, na czym polega specyfika angielskiej sztuki. W dziełach sztuki i architektury od 

wczesnego średniowiecza po XIX wiek poszukiwał on tego typowo angielskiego 

umiarkowania i pragmatyzmu, które jego zdaniem skutkowały tak różnymi formami 

jak skłonność do realizmu Hogartha (który przedkładał portret psa, którego zna, nad 

alegoryczne przedstawienia abstrakcyjnych pojęć), moralizatorstwo prerafaelitów, 

ukochanie narracji i szczególną skłonność do historyzmu, obiektywizm angielskiego 

portretu (szczególnie Reynoldsa) przy jednoczesnej niechęci do niezbyt 

umiarkowanego naturalizmu, racjonalizm stylu perpendykularnego i palladianizmu, 

niechęć do przedstawiania ciała wynikająca z purytanizmu a skutkująca brakiem 

popularności rzeźby i niemal zupełnym brakiem nagości w malarstwie, ukochanie 

natury, malowniczości i malarstwa pejzażowego idące w parze z ukochaniem 

wolności. Swój wywód Pevsner zakończył następująco:  
Umiarkowanie, racjonalizm, fantazja i irracjonalizm to składowe angielskiego 

klimatu. Choć to cechy opozycyjne, to jednak na przykładzie prerafaelitów widać, 

że mogą współistnieć. Jest u nich poszukiwanie prawdy, racjonalność i narracja. 

Tak samo malowniczość to fantazja, ale i inteligentnie rozumiana 

funkcjonalność183. 

 Jeśli jednak na podstawie tego wywodu wydawać by się mogło, że Pevsner skory był 

do postrzegania sztuki w kategoriach geniuszu narodowego, trzeba zaznaczyć, że 

świadom był on niebezpieczeństwa podobnych analiz i sam we wstępnych 

rozważaniach swojej książki zadawał pytanie na temat zasadności takiego podejścia: 

„czy pożądanym jest podkreślanie narodowego punktu widzenia w ocenie dzieł sztuki 

i architektury? […] Czy istnieje w ogóle coś takiego jak stały czy niemal stały 

charakter narodowy?”184. Ubolewał on nad powrotem nacjonalizmu w powojennej 

rzeczywistości i twierdził, że świadomy tego, że jakiekolwiek inne podejście do 

sztuki czy literatury jest lepsze niż nacjonalistyczne, uważał postrzeganie sztuki przez 

                                                 
182 Tamże, s. 17. 
183 Tamże, s. 198. 
184 Tamże, s. 15.  
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pryzmat geografii za zupełnie nacjonalizmem nie naznaczone 185 . Uznaje on 

niemożliwość mówienia o jakiejkolwiek stałej cesze charakteru narodowego, 

argumentując to wielką zmiennością wszystkich elementów uznawanych za stałe 

elementy narodu, jak na przykład język, lecz znajduje pewien stały element, mający 

jego zdaniem wpływ na pewne cechy charakterystyczne angielskiej sztuki, 

mianowicie klimat. Co prawda rozważa zagadnienie wpływu klimatu na rozwój 

sztuki, podobnie jak czynili to przed nim Johann Joachim Winckelmann czy Johann 

Gottfried Herder, jednak czyni tu ważne zastrzeżenie, zbliżające go do współczesnego 

pojmowania „odwiecznych” tradycji jako de facto całkiem młodych konstruktów, i 

twierdzi, że być może angielski klimat wcale nie był tak niezmienny, a słynna, 

„odwieczna” angielska mgła to tak naprawdę wytwór XIX wiecznego smogu. 

Wymienione wyżej cechy, a także inne, takie jak „cierpliwe stanie w kolejce, uparcie 

praktykowana nieskuteczność we wszelkich kwestiach życia codziennego, okna, które 

nigdy się nie zamykają, ogrzewanie, które nigdy nie działa” także stanowią całkiem 

nowe cechy. Błędem jest zatem poszukiwanie stałości, a skuteczne będzie – twierdzi 

on, czym zdradza swoje pozostawanie w tradycji Wölfflinowskiej historii sztuki186 – 

rozpatrywanie geografii sztuki pod kątem biegunowości:  
Historia stylów, a także kulturowa geografia narodów, może tylko wtedy być 

skuteczna – to znaczy dosięgnąć prawdy – jeśli prowadzi się ją pod kątem 

biegunowości, to znaczy par pozornie przeciwstawnych jakości. Sztuka angielska 

to Constable i Turner, to formalny dom i nieformalny, otaczający go ogród 

krajobrazowy, […] Hogarth i Reynolds. Celem tej książki jest analiza każdego z 

nich osobno pod kątem tego, co jest w nich angielskie, a następnie przekonanie 

się, do jakiego stopnia rezultaty rzeczywiście stanowią opozycje187.  

Pevsner poświęca każdy z następujących później rozdziałów omówieniu wybranej 

cechy czy motywu, które uważa za charakterystyczne dla sztuki angielskiej, takim 

jak: „Hogarth i obserwacja życia”, „Reynolds i dystans”, „Perpendykularna Anglia”, 

„Constable i poszukiwanie natury”, „malownicza Anglia”. Cechy, które według 

Pevsnera charakteryzują angielskie podejście do sztuki to, między innymi, 

upodobanie do realizmu objawiające się wspólnie z predylekcją do moralizatorstwa 

(charakteryzujące Hogartha, Dickensa, prerafaelitów), a skutkujące popularnością 

                                                 
185 Tamże,  s. 15-16.  
186 W 1921 Pevsner studiował jeden semestr w Monachium, gdzie uczestniczył w wykładach Heinricha 
Wölfflina, Por. Ute Engel, The Formation of Pevsner’s Art History: Nikolaus Pevsner in Germany 
1902-1935, [w:] Reassessing Nikolaus Pevsner, red. Peter Draper, Ashgate 2004, s. 29.  
187 Pevsner, The Englishness of English Art, s. 23-24.  
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takich gatunków jak portret czy pejzaż, karykatura czy przedstawienia życia 

codziennego 188 . Podobnie jak historyzm w architekturze, sztuka prerafaelitów, 

łącząca racjonalną obserwację natury z nieracjonalnym, duchowym elementem, 

malowniczość z funkcjonalnością, ukazują to, jak – według  Pevsnera – połączone 

mogą być cechy przeciwstawne189.  

Można powiedzieć, że starając się analizować sztukę angielską w celu odnalezienia w 

niej cech typowo angielskich, a następnie zestawienie pozornie przeciwstawnych 

elementów w celu zasugerowania ich pewnego rodzaju komplementarności 

znamionuje podejście, które w żadnym razie nie było typowym podejściem dla 

brytyjskiego myślenia o sztuce i rozumienia jej relacji z pozaartystyczną 

rzeczywistością. Pevsner w tym sensie pozostaje historykiem sztuki szkoły 

niemieckiej, klasycznym poszukiwaczem Zeitgeist. Z obecnej perspektywy, jego 

próba określania angielskości w kategoriach „biegunowości” jest o tyle nieudana, że 

umożliwia włączenie w tak zakreślone pola praktycznie każdej cechy, w tym 

„wyjątków”190. Niemniej jednak, można powiedzieć, propozycja Pevsnera jest o tyle 

cenna, że po pierwsze, stanowi analizę, jakiej brakowało na gruncie brytyjskiej 

historii sztuki, po drugie, znamionuje koniec pewnej epoki, jako że po Pevsnerze 

badacze przez długi czas nie mieli odwagi podejmować tego dość jednak 

kontrowersyjnego tematu. Nie zmienia to jednak faktu, że perspektywa Pevsnera, tak 

znamienna dla owej historii sztuki, której uprawiane przez niego badania stanowiły 

schyłkową fazę, obecnie wydaje się ignorować bardzo istotne kwestie. Po pierwsze, 

nie wspomina on zupełnie o sytuacji Wielkiej Brytanii jako potęgi kolonialnej i 

istotnych kwestiach relacji między sztuką a jej politycznym uwikłaniem. Po drugie, 

nie zajmuje go zupełnie problem tego, dlaczego mówi o „angielskości”, nie natomiast 

o „brytyjskości”. Jest to jednak, jak wspominałam wyżej dość znamienne dla 

odniesień do brytyjskiej kultury w pewnym okresie 191 . Nie zajmuje go także 

zagadnienie samej historii pojęcia „angielskości” tak, jakby stanowiło ono określenie 

całkowicie neutralne i naturalne. „Angielskość” jednak stanowiła siłę agresywną i 

                                                 
188 Tamże, s. 39.  
189 Tamże, s. 108.  
190 Por. Ute Engel, The Formation of Pevsner’s Art History, s. 30 i nn.  
191 Dość wspomnieć, że najpopularniejsze opracowanie sztuki w XIX wieku, wydana w 1829 roku 
książka Allana Cunninghama pt. Lives of the Most Prominent British Painters, Sculptors and 
Architects określana była później jako Great English Painters. Por. William Vaughan, The Englishness 
of British Art, „Oxford Art Journal“, t. 13, nr 2, s. 11.  
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dominującą i, jak pisze William Vaughan, w XIX miało to wielki wpływ na 

pojmowanie sztuk pięknych, bowiem  
owa wykluczająca definicja angielskości skutkowała umieszczeniem innych 

tradycji kulturowych na podrzędnych pozycjach, na których zmuszone były do 

przyjęcia jednej z dwóch opozycyjnych marginalnych kondycji. Albo postrzegane 

były jako „kon-trybucje” [„con-tributory”] do centralnego kulturowego pojęcia 

angielskości, albo musiały być wobec niego „opozycyjne”, a tym samym 

postrzegane jako negatywne lub zdegenerowane. Na samych Wyspach 

Brytyjskich definicja celtyckiej kultury wizualnej była silnie uwarunkowana tymi 

okolicznościami192.  

Spojrzenie to było nie tylko charakterystyczne dla wieku XVIII i XIX, ale nawet 

Pevsner, omawiając cechy typowo angielskie, umieszcza wśród nich elementy 

celtyckie, nie czyniąc żadnej zgoła uwagi na temat ich właściwej proweniencji.  

Celem Pevsnera było przede wszystkim przywrócenie znaczenia tradycji, która była 

mu bliska, a której pewnego rodzaju upadek widział w okresie powojennym. Jak pisze 

Vaughan, „wydaje się on akceptować argument Ruskina, że ‘progresywna’ sztuka 

angielska jest naturalistyczna i wskazywać, że wiara w tę tradycję odpowiedzialna 

była za ograniczony zasięg sztuki brytyjskiej w pierwszej połowie XX wieku”193. 

Pevsner podzielał w tym sensie przekonanie wielu artystów i teoretyków, którzy od 

początku XX wieku (jak choćby Clive Bell i Roger Fry, a później także wielu 

artystów awangardowych) wyrażali ubolewanie względem angielskiego, 

zaściankowego – jak mniemano – przywiązania do realizmu i obserwacji 

rzeczywistości. Wątek ten rozwijać będę w kolejnych rozdziałach tej pracy 

poświęconych między innymi omówieniu problematyczności pojęcia „szkoły 

angielskiej”, relacji tejże z pojęciem „angielskości” i postrzegania jej w kategoriach 

prostych opozycji wobec „awangardowości”, czy „międzynarodowości”.  

 

                                                 
192 Tamże, s. 11.  
193 Tamże, s. 22.  
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3. Umiejscowienie tożsamości 

W poprzedniej części tego rozdziału starałam się prześledzić historię debaty na temat 

tożsamości narodowej i kulturowej w Wielkiej Brytanii, by ustalić, jakie twierdzenia 

na jej temat stanowić będą punkt wyjścia dla dalszych rozważań, mających na celu 

analizę relacji między tymi zjawiskami a tworzoną w Wielkiej Brytanii sztuką. 

Pierwszym istotnym punktem wyjścia będzie zatem założenie, że brytyjskość i 

angielskość opisują innego rodzaju tożsamości, gdzie ta pierwsza stanowiła 

tożsamość dominującą i wyrażaną poprzez dyskursy oficjalne, a którą postrzegać 

można przez pryzmat rozwijanych przez współczesnych badaczy nacjonalizmu teorii, 

mówiących o związku kształtowanej świadomości narodowej z kulturą wysoką, 

dyskursem państwowym i oficjalną propagandą. Drugim punktem wyjścia będzie 

ustalenie, że o angielskości jako świadomie wyrażanej i promowanej świadomości 

narodowej można mówić dopiero w kontekście późno XIX-wiecznych wypowiedzi 

formułowanych w odniesieniu do i krytycznych wobec procesów urbanizacji i 

uprzemysłowienia. Wychodząc od tych dwóch stwierdzeń, chciałabym powiązać tak 

formułowane dyskursy tożsamościowe z przestrzenią, do której się odnoszą i 

zaproponować pojmowanie owych dwóch rodzajów narodowej świadomości jako 

zawsze związanych ze specyficznym rozumieniem przestrzeni, czy też z 

odniesieniami do pewnych przestrzeni jako bardziej znaczących niż inne. Oznacza to, 

że brytyjskość jako tożsamość formułowaną przede wszystkim w imperialnym 

centrum i za pomocą związanych z metropolią instytucji, uroczystości państwowych, 

czy architektury chciałabym widzieć jako powiązaną z przestrzenią miejską, 

szczególnie metropolitalną, natomiast angielskość, ze względu na jej pojawienie się w 

okresie i w opozycji do uprzemysłowienia i urbanizacji, a także z uwagi na 

kultywowane przez nią obrazy Anglii ziemiańskiej, wiązać będę z przestrzenią 

wiejską.  

W poprzedniej części wskazywałam na to, że miejsce (brytyjskie lub angielskie) 

rozumiane było jako najważniejszy czynnik związany z kształtowaniem się 

świadomości narodowej i takie pojmowanie tożsamości, jako będącej wynikiem 

działania miejsca bardziej niż pochodzenia etnicznego, było dominujące w refleksji 

na temat tożsamości i stanowiło element dominującego dyskursu. W tej części 

chciałabym rozwinąć to zagadnienie i wskazać, jakiego rodzaju miejsca istotne były 
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dla dyskursów brytyjskości i angielskości, a – w konsekwencji – także do tworzonej 

w i o tych miejscach sztuki.  

 

3.1. Dialektyka miasto – wieś 

Starając się prześledzić historię relacji między tożsamością kulturową a przestrzenią 

miejską w Wielkiej Brytanii należy cofnąć się do momentu, kiedy tożsamość 

kulturowa w rozumieniu obecnym jeszcze nie powstała, ale kiedy rodzić zaczęły się 

koncepcje, na gruncie których rozwijać się będzie dwubiegunowe myślenie o 

przestrzeni, a które doprowadzi do wyraźnego związania angielskości z przestrzenią 

wiejską, przestrzeń miejską opisując jako całkowicie nie-angielską. Postaram się 

wykazać, że brytyjskość – przez to, że stanowiła tożsamość narodową wyrażaną przez 

instytucje państwowe bardziej niż, jak to miało miejsce w przypadku angielskości, za 

pomocą kultury i niemal jedynie w jej obszarze – powiązać należy z przestrzenią 

miejską, przede wszystkim przestrzenią metropolii, rozumianą jako jedyną przestrzeń, 

w której możliwe było formułowanie brytyjskiego, imperialnego dyskursu tożsamości 

narodowej.  

Snując rozważania nas tradycją pastoralizmu w poezji przełomu średniowiecza i 

renesansu, Raymond Williams zwrócił uwagę na znaczące przeciwstawienie życia 

wiejskiego i miejskiego łączone z aspektami moralności: przeciwstawienie wiejskiej 

cnoty  i miejskiej chciwości194. Przeciwstawienie to było zresztą dość nietypowe na 

gruncie europejskim. Jak pisał Martin Wiener, wieś na kontynencie zawsze łączona 

była z pojęciami „barbarzyństwa” i „głupoty”, jednak w Anglii nie miało to 

odpowiednika 195 . Można powiedzieć, że taki sposób myślenia o wsi 

charakterystyczny był dla literatury i służył jej celom, szczególnie wyrażanemu w 

dramacie krytycznemu ujęciu życia miejskiego. Piszący o dwóch metaforach 

angielskości, metaforze „południowej” i „północnej”, o których mowa będzie niżej, 

Martin Wiener twierdzi, że w końcu XIX wieś angielska była ideowo „pusta”, więc 

można było jej użyć jako „integrującego symbolu kulturowego. Im mniejsze było 

                                                 
194 W rozdziale Pastoral and Counter-Pastoral, stanowiącym część rozprawy The Country and the 
City, Raymond Williams analizuje, w jaki sposób przestrzeń wiejska i miejska przeciwstawiane były 
sobie na gruncie literatury, przede wszystkim w poezji pastoralnej, kontynuującej wiązaną z 
Wergiliuszem tradycję myślenia o tej pierwszej jako przestrzeni idealnej i idyllicznej. Zob. Raymond 
Williams, The Country and the City, New York 1975, s. 12-34.  
195 Martin J. Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980, Cambridge 
2004, s. 49. 
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praktyczne znaczenie wsi, tym bardziej mogła stanowić ona alternatywny i 

uzupełniający model wartości, rodzaj psychicznej równoważni”196. Wiener interesuje 

się przede wszystkim semantycznym nacechowaniem przestrzeni wiejskiej w 

momencie, kiedy Wielka Brytania stawała się krajem wysoce uprzemysłowionym, to 

znaczy w okresie romantyzmu. Williams moment ideologicznej przemiany widzi 

nieco wcześniej, w okresie nowożytnym, to znaczy w czasie, kiedy miasta – poza 

Londynem – nie odgrywały jeszcze większej roli w gospodarce i życiu społecznym 

narodu197. Moment ten jest szczególnie istotny ze względu na to, że miasto i wieś 

zaczynają wtedy oznaczać coś więcej niż tylko miejsca, zaczynają stanowić 

odpowiedniki dwóch zupełnie odrębnych porządków społecznych. Jak pisze 

Williams:  
szczególne i spektakularne zepsucie [metropolii] staje się zupełnie odmienne, 

kiedy staje się włączone w wersję relacji między porządkiem miejskim i 

porządkiem wiejskim w ogóle i jako sposób dowartościowania tego drugiego. Jest 

to wyraźnie moment ideologicznej przemiany198.  

Jak wskazuje Williams, powodem wprowadzenia tej opozycji nie była znacząca 

różnica między wartościami, jakie determinowały życie w obu tych miejscach, 

problemem była ich nierozdzielność i współzależność, kumulacja kapitału 

wyprowadzonego z wyzysku chłopów na rynkach w mieście i następnie jego powrót 

na wieś w postaci ziemi nabywanej za tenże kapitał199. Bowiem nawet mieszkańcy 

miast zdali się uznawać wyższość życia ziemiańskiego i ich interesy w mieście miały 

stać się środkiem umożliwiającym zmianę miejsca zamieszkania. Zdecydowana 

wyższość życia wiejskiego nad miejskim owocowała tym, że od średniowiecza kupcy 

zdobywali majątek w miastach tylko po to, by kupić wreszcie majątek ziemski i 

osiedlić się tam, aby ostatecznie zupełnie zasymilować się z okolicznym 

ziemiaństwem200. Można zatem powiedzieć, że w kontekście oskarżeń o chciwość i 

nieetyczne interesy, jakie wysuwano pod adresem londyńskich kupców, to właśnie 

popularność ideału wiejskiego napędzała sposób działania w stolicy, gdzie chodziło 

przede wszystkim o szybkie zbicie majątku i opuszczenie jej celem osiedlenia na wsi.  

                                                 
196 Tamże.   
197 Aż do XIX wieku Anglia była krajem zasadniczo wiejskim, której klasa rządząca mieszkała w 
majątkach ziemskich. Z wyjątkiem Londynu, miasta grały znikomą rolę w angielskiej historii. W 
czasach Tudorów Włosi odwiedzający kraj byli zdziwieni brakiem życia miejskiego poza Londynem. 
Por. Wiener, English Culture, s. 47. 
198 Williams, The Country and the City, s. 48.  
199 Tamże.  
200 Wiener, English Culture, s. 47. 
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Choć w tym czasie to całość gospodarki ulegała zmianie,  
powszechne było postrzeganie społecznych procesów tego okresu jako pewnego 

rodzaju infekcji idącej z miasta. […] Prawdziwy konflikt interesów pomiędzy 

tymi osiadłymi na wsi a tymi osiadłymi w mieście, który wciąż wyrażał się w 

stale zmieniającej się gospodarce tego czasu, mógł stać się podstawą ideologii, 

wedle której niewinny i tradycyjny porządek był ofiarą napaści i zniszczenia 

przez nowy, bardziej bezwzględny porządek201.  

Jednak to właśnie fikcyjność owej opozycyjnej relacji była najbardziej istotna i 

służyła konkretnemu celowi: jeśli tego, co działo się w mieście nie dało się 

zaakceptować, ponieważ ujawniało to prawdziwe warunki życia, nie wystarczyło 

remedium w postaci przybysza ze wsi czy „gadanie o zielonych polach […]. Była to 

zmiana relacji społecznych i samej moralności. I to właśnie temu celowi służyła 

literatura na temat miasta i wsi: promowaniu sztucznych opozycji, by zapobiec 

[dostrzeżeniu] tych prawdziwych” 202 . Właściwie wszystko, co najbardziej 

krytykowano w Londynie, można byłoby prześledzić z powrotem do majątków 

ziemskich: alkoholizm niższych klas ukazany na obrazie Gin Lane Hogartha jest tego 

najlepszym przykładem, skoro „destylacja kukurydzy [była] jednym z 

najważniejszych działań zapewniających dochód ziemiaństwa”203. 

Jednak w przypadku Londynu problem był dużo bardziej złożony, ponieważ jego 

rozmiar – zwiększający się z niezwykłą szybkością w ciągu XVIII wieku – czynił z 

niego zupełnie osobny rodzaj przestrzeni, której nie dało się już porównywać do 

innych, „zwyczajnych” miast. Zaczęto postrzegać go jako zupełnie nowy rodzaj 

przestrzeni, która wytwarza zupełnie nowy rodzaj społeczeństwa204. W końcu XVIII 

wieku wyższe klasy stawały się coraz bardziej „miejskie”, spędzając coraz więcej 

czasu w Londynie i innych większych miastach. Wraz z nadejściem przemysłu, do 

roku 1851, ponad połowa Anglików mieszkała w miastach. Jednak jeśli jeśli 

spojrzymy na idee kulturowe, uderzające jest to, że w tym okresie wiejskość 

ponownie się narodziła – tym razem nie jako sposób życia, lecz jako kulturowy 

konstrukt – nie pozwalając, by urbanizacja zajęła jej miejsce205. 

 

                                                 
201 Williams, The Country and the City, s. 49.  
202 Tamże, s. 54.  
203 Tamże, s. 147.  
204 Tamże, s. 142.  
205 Tamże, s. 47.  
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3. 2. Miasto jako przestrzeń nie-angielska 

W cytowanej wyżej książce English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 

1850-1980 Martin Wiener przedstawia, w jaki sposób powstały i jakim celom służyły 

dwie konkurujące ze sobą metafory angielskości: metafora południowa, zgodnie z 

którą prawdziwą angielskość łączono z mitem przestrzeni wiejskiej jako centrum 

życia prawdziwie angielskiego ziemiaństwa oraz reprezentowanych przez nie 

wartości, oraz metafora północna, związana z przemysłem i kolonialnym projektem 

Imperium, z fabrykami w rozwijających się miastach północy i ogólnie z kulturą 

miejską206. Walka ta była bardzo nierówna, przede wszystkim ze względu na to, że 

metafora południowa posiłkować się mogła w swym dążeniu do dominacji przed-

przemysłową przeszłością Anglii, tradycją pastoralizmu, którą na swoje potrzeby 

zinterpretowała, czy – by lepiej oddać naturę tego procesu – wytworzyła, czy, jak 

określa takie działanie Hobsbawm, „wynalazła”. Sięganie do przeszłości w celu 

odnalezienia tam pewnego ideału życia wiejskiego wiązało się bowiem w dużej 

mierze z dostrzeganiem w niej istnienia tradycji, która de facto nie istniała. Działanie 

dotyczyło to zasadniczo każdej opcji politycznej. Jak pisał Wiener mit „zielonej 

Anglii” służył interesom często sprzecznych ideologii:  
mit Anglii jako kraju wiejskiego i w zasadzie niezmiennego był cenny zarówno 

dla konserwatystów, imperialistów, anty-imperialistów, liberałów i radykałów. 

Imperialiści i pisarze „patriotyczni” rzadko postrzegali uprzemysłowienie jako 

odpowiednie źródło inspiracji. Liberalny pisarz E.M. Forster afirmował Małą 

wiejską Anglię, którą imperialiści ze swym kosmopolityzmem i handlem mieli 

zmienić w szarą jałową ziemię207.  

Przykładem owego zaprzęgania przeszłości w służbę ideologii czynionego pod 

hasłem powrotu do tradycji był ruch tzw. „Gothic revival”. W. G. Pugin i inni 

architekci należący do tego kręgu mieli torysowskie przekonania, a ich ogólne 

nastawienie można określić jako wrogie społeczeństwu kapitalistycznemu i 

uprzemysłowionemu. Nawiązując do gotyku, odnosili się do tradycji 

średniowiecznych odrzucając XIX-wieczne realia z całym ich zeświecczonym 

charakterem. Niemniej jednak, mimo, że wynaleziony na nowo jako sprzeciw wobec 

współczesności, neogotyk stał się, paradoksalnie, szczególnie popularny w miastach 

bardzo uprzemysłowionych, takich jak Manchester czy Bradford. Jak pisał Wiener, 

około 1860 roku gotyk stał się mniej atrakcyjny dla niektórych architektów przez to, 
                                                 
206 Wiener, English Culture, s. 41-74.   
207 Tamże, s. 55.  
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że stał się w tych miastach nowoczesną architekturą wernakularną, komercyjną i 

zurbanizowaną, zatem utożsamiał wszystko to, „przeciw czemu architekci pokroju 

Pugina walczyli” 208 . Popularność tej architektury i przybranie przez nią formy 

nieprzemijającego ideału (tej swoistej „manii historyzmu”, która uderza już w 

pierwszym kontakcie z przestrzenią miejską w Anglii) może, paradoksalnie, 

świadczyć o zwycięstwie metafory południowej nawet w środowisku przemysłowych 

miast północnych, gdzie potrzeba szybkiego i wydajnego budownictwa nie 

zdominowała potrzeby specyficznie rozumianej „tradycji”. Jednak „powrót do 

korzeni” w żadnym momencie nie oznaczał właściwego powrotu do życia wiejskiego 

i nie wiązał się z wielką emigracją na wieś. Jak pisze Wiener, była to migracja niemal 

wyłącznie „ideowa”, przejawiająca się, szczególnie po Pierwszej Wojnie Światowej, 

wzmożoną publikacją przeróżnych wydawnictw dotyczących życia na wsi, 

tradycyjnego budownictwa, czy rolnictwa209. 

Podobna niechęć do postrzegania północnej Anglii wraz z jej uprzemysłowionymi 

miastami jako emblematycznej dla Anglii jako takiej dominowała w literaturze i 

nawet pobieżne przyjrzenie się powieściom tego czasu sugeruje, że bardzo niewielu 

pisarzy angielskich XIX wieku skłonnych było przedstawiać miejski system 

społeczny jako siedlisko narodowej jedności. Jak pisze Peter J. Kalliney, powieści 

takich autorów jak Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, William Makepeace Thakeray 

czy Thomas Hardy sugerują, że różnice kulturowe i polityczne wynikające z systemu 

klasowego i uprzemysłowienia mogły ostatecznie zagrozić długoterminowej 

stabilności narodu210. Znaczące było to, że zazwyczaj wyrażane lęki co do kondycji 

Anglii i zagrożeń, jakie przynosiła jej urbanizacja, myliły przyczyny ze skutkami, w 

rezultacie czego to nie wadliwy system społeczny postrzegano jako powód ogólnego 

zepsucia miejskiego życia, lecz niemoralni mieszkańcy miast mieli siać owo zepsucie, 

jako że sami z natury byli zepsuci. W czasach wiktoriańskich to miasta na północy 

Anglii obwiniane były o taki stan rzeczy. Na przełomie wieków, jak pisze Kalliney, 

Londyn zastąpił w dużej mierze przemysłową północ jako miejsce, na którym 

skupiała się uwaga i które wywoływało największe lęki, przede wszystkim ze 

                                                 
208 Tamże.  
209 Tamże, s. 72.  
210 Peter J. Kalliney, Cities of Affluence and Anger. A Literary Geography of Modern Englishness, 
Charlottesville 2007, s. 36.  
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względu na swoje rozmiary, które uniemożliwiały reformatorom i pierwszym 

socjologom właściwe zbadanie sprawy i oszacowanie dokonanych zniszczeń211. 

 

3. 3. Angielskość przestrzeni wiejskiej 

Podczas gdy na początku XIX wieku typowe dla europejskiego romantyzmu 

zainteresowanie kulturą ludową przybrało formę fascynacji dzikością i pustkowiami 

takimi jak Kraina Jezior, góry w Walii czy szkockie Highlands, znaczące zawężenie 

uwagi nastąpiło w końcu XIX wieku, kiedy to pisarze i poeci odkryli Anglię 

południową regionów takich jak Sussex, Kent, czy Somerset212.  
Regiony te – serce starych anglosaskich królestw – stały się emblematem 

pewnego rodzaju „angielskości”, który miał później, aż do czasów obecnych, 

zdobić pocztówki i plakaty turystyczne. […] jest to kraj małych miasteczek i 

miast katedralnych leżących wśród zielonych wzgórz, przeplatanych 

gdzieniegdzie ruinami starego zamku lub opactwa213.  

Anglię tę opisywali w późniejszych czasach najpopularniejsi poeci i 

powieściopisarze, od Hillaire’a Belloca po Ruperta Brooke’a i Thomasa Hardy’ego.  

Jak pisze Krishan Kumar, znaczące pod koniec XIX wieku było wyniesienie 

krajobrazu wiejskiego południowej Anglii do niemal utopijnego statusu, co było 

osiągnięciem Williama Morrisa, a szczególnie jego powieści News from Nowhere 

(1890)214. Morris, gorliwy socjalista i zwolennik Marksa, rozumiał jednak komunizm 

jako powrót do przed-przemysłowej przeszłości i ręcznej produkcji. Jak pisze Kumar,  
Morris, podobnie jak Hardy, byłby przerażony dziedzictwem, jakie pozostawił, 

przekształceniem jego wizji w nostalgię za średniowieczem i wytwarzanie 

drogich, ręcznie wyrabianych artykułów dla bogatych klientów. Nie ma jednak 

wątpliwości co do jego roli w umieszczeniu pewnej wizji angielskiej wsi w 

centrum nowej definicji angielskości215.  

Jednak tak przedstawiona południowa Anglia nie była tylko domem drobnych, 

samodzielnie pracujących rzemieślników. Była przede wszystkim miejscem, w 

którym znajdowały się największe wiejskie posiadłości angielskiej arystokracji, przez 

co miała wyraźnie klasowy charakter216. Anglia ta  

                                                 
211 Tamże.  
212 Kumar, The Making of the English National Identity, s. 209.  
213 Tamże.  
214 Tamże s. 211.  
215 Tamże.  
216 Tamże.   
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ignorowała miasta przemysłowe i aglomeracje w Anglii środkowej i na Północy i 

ich populację należącą w większości do klasy pracującej. Ignorowała nawet 

Londyn. […] Miasta, szczególnie wielkie miasta nowoczesne, nie miały wstępu 

do tworzonego wtedy obrazu angielskości. Esencjalna angielskość była 

wiejska217.  

Jednak, jak pisze Kumar, angielskość tego czasu nie była jedynie fenomenem 

klasowym, ale sięgała głębiej, wpływając na wszystkie klasy218. Pomimo faktu, że 

niewielki odsetek Anglików żył w sposób, który ideał angielskości zdawał się 

promować, dominująca większość myślała o sobie w taki sposób. Jak pisał D.H. 

Lawrence:  
Anglik nadal lubi myśleć o sobie jako o „właścicielu wiejskiego domku” 

[cottager]: „mój dom, mój ogród”. Ale to dziecinne. Nawet robotnik wiejski jest 

obecnie psychologicznie mieszkańcem miasta. Anglicy są obecnie całkowicie 

mieszczańscy w wyniku całkowitego uprzemysłowienia. Jednak nie wiedzą, jak 

buduje się miasta, jak myśleć o mieście, czy jak w nim żyć. Cechuje ich charakter 

podmiejski, pseudo-ziemiański219. 

Wraz z kultem życia wiejskiego pojawia się także niechęć wobec industrializmu, 

który jeszcze na początku wieku XIX komentowany był z dużym zainteresowaniem, a 

nawet zachwytem220. Wystarczy wspomnieć obrazy przełomu XVIII i XIX wieku, 

takie jak Eksperyment z pompą próżniową Josepha Wrighta of Derby (1768) (il. 1.), 

późniejszy obraz Williama Turnera zatytułowany Deszcz, para, szybkość (1844) (il. 

2.), czy wczesne, chwalące harmonijną modernizację wsi, obrazy Johna Constable’a, 

porównać je z jego późniejszymi pracami, wyrażającymi coraz większe obawy 

związane ze zmieniającą się sytuacją na wsi, a następnie zestawić z pochodzącymi z 

pierwszych dekad XX wieku obrazami wsi autorstwa Paula Nasha czy Erica 

Ravilliousa, w których unikany jest jakikolwiek realizm, a wieś przybiera formę 

całkowicie nie-realistycznej utopii, przywołującej na myśl nieistniejący już, 

średniowieczny porządek. Tradycja pastoralizmu jest oczywiście bardzo starą tradycją 

przede wszystkim w literaturze angielskiej, której korzenie bardzo dokładnie opisał 

Raymond Williams we wspomnianej już książce The Country and the City, niemniej 

                                                 
217 Tamże.  
218 Tamże.  
219  D.H. Lawrence, Nottingham and the Mining Country, [w:] D.H. Lawrence: Selected Essays, 
Harmondsworth 1950, s. 121, cyt. za: Kumar, The Making of the English National Identity, s. 212.  
220 Por. Kumar, The Making of the English National Identity, s. 212.  
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jednak szczególnie intensywna jej obecność zauważalna jest właśnie na przełomie ery 

wiktoriańskiej i edwardiańskiej221. 

 

3.4. XX wieczna zmiana optyki  

Jednak początek XX wieku nie oznacza jedynie ciągłości owego wiejskiego, 

pastoralnego myślenia o angielskości, ale także  bardzo istotną przemianę, która 

dokonała się w myśleniu o Londynie jako przestrzeni nie-angielskiej i którą 

zaobserwować można na przykładzie twórczości angielskich modernistów. Pejzaż 

miejski staje się coraz częstszym tematem sztuki i literatury, tematem, który coraz 

bardziej niż opisy Anglii wiejskiej i życia wiejskiego odpowiada potrzebom 

artystycznej problematyzacji zagadnienia kultury narodowej, narodowej jedności i 

dziedzictwa imperializmu222. Szczególnie zauważalny, jak pisze Kalliney, jest trend 

reprezentowania Anglii i jej charakteru narodowego poprzez zwracanie uwagi na 

miejskie oznaczenia różnicy klasowej: „system klasowy Anglii (niegdyś źródło 

moralnych i politycznych niepokojów) i jej wielkie miasta (często określane jako 

skaza na ‘zielonej i przyjemniej angielskiej ziemi’) stały się coraz bardziej atrakcyjne 

jako tropy kulturowego charakteru i odrębności”223. Nadal jednak, szczególnie po I 

wojnie światowej, silna była tradycja pastoralna, tym bardziej się umacniająca, im 

silniej odczuwano groźbę rychłego rozpadnięcia się imperium. Wskazywałoby to na 

kolejną komplikację w relacji brytyjskości i angielskości, mianowicie fakt, że jedna 

nie tyle zastępowała drugą wedle aktualnej potrzeby, ile racja bytu jednej (imperialnej 

brytyjskości) zależała od pozycji drugiej (lokalnej angielskości). Jak pisał Ian 

Baucom, „od czasu, gdy Imperium Brytyjskie stanowiło niewiele więcej niż hipotezę, 

koncepcje angielskości i brytyjskości pozostawały zawsze w takim czy innym 

stosunku do imperializmu, a zazwyczaj w podwójnej relacji afirmacji i 

zaprzeczenia”224. Według Kallineya to długoletnia inwestycja narodowej energii w 

kolonie sprawiła, że konieczna ideologicznie stała się „narodowa inwestycja w 

dyskurs lokalnej szczególności”, a groźba, a następnie rzeczywistość upadku 

imperium zmusiły Anglików do „rewizji symboli narodowych, przesuwając się 

gładko od koncepcji imperialnej brytyjskiej władzy do koncepcji silnej narodowej 

                                                 
221 Por. Williams, The Country and the City, s. 213.  
222  Por. Jed Esty, A Shrinking Island. Modernism and National Culture in England, Princeton 2004.  
223 Kalliney, Cities of Affluence and Anger, s. 11.  
224 Baucom, Out of Place, s. 40.  
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wyjątkowości” 225 . Dość zaskakującym rezultatem tej przemiany było włączenie 

miasta jako istotnej przestrzeni, która uczestniczyła w dyskursie dotyczącym 

prawdziwie narodowych sposobów życia i prawdziwie narodowej kultury.  

 

3.5. Miejsca i przestrzenie 

W okresie powojennym myślenie o przestrzeni, w tym także o przestrzeniach 

znaczących związanych z dyskursami angielskości i brytyjskości, zmienia się 

znacząco w związku z rozwojem teoretycznej refleksji na temat przestrzeni jako 

takiej, a także tej dotyczącej jej relacji z tożsamością, narodem, czy kulturą. Podobnie 

jak kwestionowane jest pojmowanie tożsamości jako stałej i określonej, przestrzeń 

także postrzega się jako coś, co jest przede wszystkim areną starć sprzecznych 

interesów i negocjowania prawa do uczestnictwa w określaniu jej tożsamości.  

Geografie ponowoczesne proponują pojmowanie przestrzeni jako fragmentaryczne, 

„trzecie przestrzenie” albo „przestrzenie marginesowe”, kwestionując tym samym, jak 

pisze Edensor, „prymarną rolę przestrzeni narodowej” 226 . Jedną z najbardziej 

istotnych jest tu koncepcja „progresywnego poczucia miejsca”, sformułowana przez 

Doreen Massey. Wedle autorki miejsca opisuje się poprzez odniesienie do ich 

wielorakich powiązań. Jak ujmuje to Edensor, „nie odzwierciedlają one w sposób 

przyrodzony dla danego miejsca czy narodu jakiegoś podstawowego charakteru, 

jakiegoś genius loci – ale powstają w wyniku procesów i przepływów, które 

koncentrują się na nich na niezliczone i w różny sposób badane sposoby” 227 . 

Niemniej jednak praktyczny sposób zamieszkiwania danej przestrzeni powoduje, że 

pewne działania są możliwe, a pewne sposoby zachowania w przestrzeni są 

wywoływane przez cechy danej przestrzeni, natomiast inne są ograniczane228. Jak 

pisze Edensor, 

praktyczne wykorzystanie zamieszkiwanej przestrzeni odbija się w tym, jak 

ludzie „zamieszkują” dane miejsce, przejmując w zmysłowy sposób codzienne 

praktyki i poglądy z przeszłości. Naszego stosunku do miejsc nie należy 

postrzegać jedynie jako wyobrażeniowego i poznawczego, ale raczej jako 

                                                 
225 Kalliney, Cities of Affluence and Anger, s. 27.  
226 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 60.  
227 Por. Doreen Massey, Power-geometry and a Progressive Sense of Place, [w:] Mapping the Futures, 
red. J. Bird i in., London 1993.   
228 Por. Edensor, Tożsamość narodowa, s. 78.  
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wewnętrzny, zmysłowy, powiązany z tym, co robimy w przestrzeni i jak 

koordynujemy nasze poczynania oraz organizujemy szlaki i węzły.  

W pierwszej części tego rozdziału mowa była o współczesnych, ponowoczesnych 

koncepcjach tożsamości i o dominujących w nich „przestrzennych metaforach”, które 

dużo bardziej niż wiązać tożsamości czy kultury z konkretnymi miejscami, mówią o 

„nomadycznym” ich charakterze, opisując je przez stosowanie metafory podróży229. 

Jednak wydaje się dominować takie myślenie o przestrzeni, jakie reprezentuje 

Massey, dla której przestrzenie – ze względu na fizyczne relacje, w jakie wchodzi z 

nimi nasze ciało – zdolne są posiadać pewien wpływ na sposoby działania w nich i 

myślenia o nich. Jak pisze Hanna Mamzer,  

miejsce traktowane jako przestrzeń fizyczna staje się nie tylko punktem 

zakorzenienia tożsamości, ale jednocześnie pozwala na jej ekspresję. 

Zagospodarowanie przestrzeni, architektura krajobrazu, czy po prostu same w 

sobie formy architektoniczne, stają się sposobem wyrażenia tożsamości. Nie tylko 

tożsamości samego artysty, ale także tożsamości społecznej i kulturowej, z całym 

bagażem doświadczeń zebranym przez dzieje230.  

Przestrzeń nie jest jedynie obecna w sensie fizycznym, a w interesującym mnie 

kontekście stanowi ona może nawet bardziej twór myślowy, abstrakcyjny, którego 

wpływ na tożsamość jest bardziej nawet istotny niż wpływ przestrzeni fizycznej. Na 

tym rozróżnieniu, na to, co fizyczne i to, co myślowe (stanowiące domenę pamięci), 

oprzeć można ważne rozróżnienie na przestrzeń oraz miejsce. Jak, idąc za Rogerem 

Silverstonem, wskazuje Barker,  

różnica między przestrzenią a miejscem opiera się […] na uczuciu. Oznacza to, że 

miejsca i przestrzenie są nacechowane ludzkimi doświadczeniami, 

wspomnieniami, intencjami i pragnieniami. Miejsca te funkcjonują jako istotne 

wyznaczniki tożsamości jednostkowej i zbiorowej231.  

W tym sensie, wszelkie podejmowane od końca XIX wieku próby przypisania 

angielskiej przestrzeni wiejskiej do konkretnej wizji angielskości związanej z 

konkretnym sposobem życia określonej klasy postrzegać należy jako dążenie do 

utrwalenia znaczenia określonej przestrzeni „jednoznaczne z próbą jego zaczepienia 
                                                 
229 Por. m.in. James Clifford, Travelling Cultures, [w:] Cultural Studies, red. L. Grossberg, C. Nelson i 
P. Treichler, London and New York 1992; Zygmunt Bauman, From Pilgrim to Tourist – or a Short 
History of Identity, [w:] Questions of Cultural Identity, s. 18-36.  
230 Mamzer, Tożsamość w podróży, s. 144.  
231 Por. Roger Silverstone, Televison and Everyday Life, London and New York 1994, a także Barker, 
Studia kulturowe, s. 383.   
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w konkretnych tożsamościach, które uważa się za swoje własne”232. Jak proponował 

E. C. Relph, rozróżnienia między przestrzenią a miejscem można dokonać opisując to 

ostatnie pojęcie jako będące „punktem skupienia ludzkiego doświadczenia, pamięci, 

pragnienia i tożsamości. Inaczej mówiąc, miejsca są tworami dyskursywnymi, 

stanowiącymi cel identyfikacji bądź zaangażowania emocjonalnego”233. W tym sensie 

miejsce, dużo bardziej niż przestrzeń, stanowiłoby to, co można by połączyć z 

tożsamością jako sferą, z którą jednostki czy grupy się identyfikują. Jednak w 

powyższych rozważaniach o „angielskiej przestrzeni wiejskiej” mówiłam właśnie o 

przestrzeni, nie natomiast o miejscu. Zanim zaproponuję sposób uniknięcia 

niejasnych sformułowań w tej kwestii, powrócę na chwilę do propozycji Doreen 

Massey, która w książce Space, Place and Gender proponuje mówić nie tyle o 

przestrzeni, ile o czasoprzestrzeni, jako że przestrzenie nigdy nie są statyczne, a ich 

istnienie zawsze uzależnione jest od czasu 234 . Wysuwa ona także istotne tezy 

dotyczące przestrzeni, definiując ją jako „twór społeczny”, który jest dynamiczny, 

ustanawiany przez zmienne stosunki społeczne związane z kwestiami władzy i 

symbolizmu, to znaczy przestrzenną „geometrią władzy”235. W tej optyce, nie sposób 

byłoby określić precyzyjnie, w którym miejscu przebiegają granice pomiędzy tym, co 

społeczne, czy określane w wyniku swojego funkcjonowania w ramach relacji 

społecznych, oficjalnego dyskursu władzy i oficjalnej symboliki, a tego, co określane 

w wyniku działania indywidualnych emocji, doświadczenia i pamięci i, można 

powiedzieć, problem ten wydaje się tak nierozstrzygalny, jak ten, w którym miejscu 

przebiegać miałaby granica między tożsamością kulturową czy społeczną a 

tożsamością indywidualną. Nie starając się ostatecznie rozstrzygać tej kwestii, by 

uniknąć zbytnich generalizacji, zaznaczę jedynie, że pewną podstawą dla 

stosowanych w tej pracy rozróżnień będzie to zaproponowane przez Michela de 

Certeau, które najbliższe jest sposobom mówienia o przestrzeni (i miejscu), które 

obecne będą w niniejszej pracy. De Certeau, w charakterystycznym dla siebie modelu 

mówienia o przestrzeni za pomocą językowych metafor, a o języku przy użyciu 

metafor przestrzennych, traktuje relację przestrzeń-miejsce podobnie do relacji 

pomiędzy langue i parole. Jednocześnie jego rozróżnienie wydaje się łączyć 

propozycje Relpha i Massey: podczas gdy przestrzeń to właściwie sfera władzy, a 
                                                 
232 Tamże.    
233 E. C. Relph, Place and Placelessness, London 1976, cyt. za: Barker, Studia kulturowe, s. 404.  
234 Por. Doreen Massey, Space, Place and Gender, Cambridge 1994. 
235 Tamże, s. 3.  
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jednocześnie coś, co nie należy do nikogo, miejsce jest tym, co określane jest przez 

pamięć236.  

Miejscem jest porządek (jakkolwiek) decydujący o rozmieszczeniu elementów w 

stosunkach współistnienia. […] Rządzi tu prawo „własnego”[…]. Przestrzeń 

istnieje wówczas, gdy bierzemy pod uwagę wektory kierunku, pomiary prędkości 

i zmienną czasową. Przestrzeń to krzyżowanie się ciał w ruchu. Przestrzeń byłaby 

dla miejsca tym, czym staje się słowo w chwili, gdy jest wypowiadane, to znaczy 

pochwycone w niepewności urzeczywistniania, […] rozumiane jako akt jakieś 

teraźniejszości […]. W odróżnieniu od miejsca, przestrzeń jest pozbawiona 

jednoznaczności oraz stabilności „własnego”. Ogólnie mówiąc, przestrzeń jest 

praktykowanym miejscem237. 

Rozróżnienie zaproponowane przez de Certeau wydaje się umożliwiać powiązanie 

tożsamości kulturowej jako tożsamości zbiorowej właśnie bardziej z pojęciem 

przestrzeni niż z pojęciem miejsca, jednocześnie nie przekreślając możliwości 

odniesienia jej do tego drugiego, co konieczne jest w przypadku mówienia o 

„miejscach pamięci”, pomnikach, czy innych lokalizacjach ważnych dla pamięci 

zbiorowej i tożsamości kulturowej, a jednocześnie będących zdecydowanie 

miejscami, nie przestrzeniami. De Certeau pozwala na postrzeganie tych pojęć jako w 

pewnym sensie synonimicznych, jednak posiadających inny zakres. Pozwala także na 

rozumienie przestrzeni i tworzonych obrazów danej przestrzeni jako związanych z 

konkretną tożsamością kulturową, która następnie odgrywana jest przez indywidualne 

podmioty w określonych miejscach. Takie rozumienie relacji pojęć przestrzeni i 

miejsca będzie rozwijane w kolejnych rozdziałach tej pracy, w których ich obrazy 

omawiane będą na przykładzie wybranych wizji artystycznych. 

                                                 
236  Michel de Certeau, Wynaleźć codziennosć. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, 
Kraków 2008, s. 117. 
237 Tamże.   



 83 

Rozdział II 

Romantyczni i nowocześni 

 
Tytuł niniejszego rozdziału nawiązuje do wydanej w 2010 roku książki Alexandry 

Harris poświęconej romantycznemu zwrotowi w sztukach wizualnych, literaturze, 

projektowaniu i architekturze, jaki miał miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 

trzydziestych XX wieku238. W Romantic Moderns Harris stara się z jednej strony 

przedstawić wspólne w tym czasie dla bardzo różnych dziedzin działalności 

artystycznej (od projektowania ogrodów i pawilonów wystawowych, przez 

malarstwo, grafikę i literaturę piękną po eseistykę podróżniczą i pisanie 

przewodników) zainteresowanie lokalnością, krajobrazem i tradycją, z drugiej strony 

– na co wskazywać ma tytuł jej pracy – zrewidować istniejące poglądy na temat tego 

okresu, zgodnie z którymi w sztuce lat trzydziestych (i jednocześnie w uprzednio 

nastawionej modernistycznie, często abstrakcyjnej sztuce poszczególnych artystów) 

miało jakoby nastąpić świadome zerwanie z nowoczesnością rozumianą jako ruch 

międzynarodowy i odejście od niej w kierunku figuratywności i lokalnej tradycji. 

Celem jej jest także wskazanie na sposoby, w jakie artyści i pisarze nie tyle zrywali 

z nowoczesnością, ile starali się połączyć właściwe jej ambicje z innego rodzaju 

inspiracjami i odpowiedzieć na pytanie: „czy można być jednocześnie nowoczesnym i 

brytyjskim?” 239 . Przekonanie o reakcyjnym charakterze romantycznego zwrotu w 

latach trzydziestych, którego działanie przede wszystkim w sztukach wizualnych i 

literaturze rozciągnęło się aż po koniec następnej dekady, dominujące w większości 

publikacji na temat sztuki brytyjskiej XX wieku, ma swoje źródła w tekstach pisanych 

już w latach trzydziestych, podkreślających „zerwanie” i „powrót” bez względu na 

własną pozycję piszącego: pojawiają się głosy entuzjastycznie przyjmujące nową, 

prawdziwie angielską sztukę, zrywającą z „niehumanistyczną”, prowadzącą w ślepy 

                                                 
238 Alexandra Harris, Romantic Moderns. English Witers, Artists and the Imagination from Virginia 
Woolf to John Piper, London 2010. 
239 Paul Nash, „Going Modern“ and „Being British“, „The Week End Review”, 12 March 1932, s. 
322, cyt. za: Jeremy Lewison, Going Modern and Being British, [w:] Blast to Freeze. British Art in the 
20th Century, kat. wyst., Kunstmuseum Wolfsburg, Les Abbatoirs, Toulouse, 2002-2003, s. 66.  
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zaułek abstrakcją, przywleczoną z Europy do kraju o zgoła odmiennej artystycznej 

wrażliwości oraz utyskiwania „zdradzonych” modernistów, skutkujące eliminacją 

dysydentów z abstrakcyjno-konstruktywistycznych grup (np. wykluczenie artystów 

figuratywnych z grupy artystów abstrakcyjnych przez Bena Nicholsona, por. niżej), 

czy oskarżeniami Virginii Woolf o porzucenie wraz z wydaniem  przez nią Orlanda i 

Między aktami modernistycznej misji240. Takie podejście do romantycznego zwrotu w 

kulturze lat trzydziestych i czterdziestych zdecydowanie dominowało w ówczesnym 

pisarstwie krytycznym i zostało wzmocnione przez działania kolejnego pokolenia 

krytyków, historyków i artystów, którzy na odwrocie od neoromantycznej mody 

budowali swoją tożsamość jako zaangażowanych realistów (jak było to w przypadku 

skupionej wokół Johna Bergera grupy realistów z Kitchen Sink School, którzy w 

1956 roku reprezentowali Wielką Brytanię na Biennale w Wenecji), czy zrywających 

z tradycją i zaściankowością awangardzistów (członkowie Independent Group). Choć 

postulaty Bergera i takich artystów jak John Bratby czy Edward Middleditch 

wyraźnie wskazywały na odejście od neoromantycznego sentymentalizmu, można 

powiedzieć, że protest ten miał charakter zdecydowanie bardziej ideologiczny niż 

formalny: zasadzał się on przede wszystkim na zerwaniu z pastoralną idyllą klas 

wyższych i zwrócenie uwagi na zwyczajne życie klas pracujących, bardziej niż na 

kwestii tego, jak przedstawiać doświadczenie współczesności, bowiem twórcy z 

Kitchen Sink School operowali dość tradycyjnym idiomem malarskim, 

przypominającym wcześniejszą, postimpresjonistyczną Camden Town Group, czy 

Euston Road School 241 . Natomiast w przypadku Independent Group odwrót od 

neoromantyzmu wiązał się z podkreślaniem jego zarówno światopoglądowej, jak i 

formalnej zaściankowości, z krytyką przedkładania jakoby ponadczasowego, 

                                                 
240 Elizabeth Bowen wspominała w 1960 roku, że artyści jej pokolenia powitali Orlanda z wielkim 
zawodem, uznając książkę za formalnie wsteczną, a w treści zbyt osobistą, stanowiącą mało ciekawy 
żart, zrozumiały jedynie dla wtajemniczonych. Por. Elizabeth Bowen, „Orlando“ by Virginia Woolf, 
[w:] The Mulberry Tree: Writings of Elizabeth Bowen, red. Hermione Lee, London 1986, s. 131-132. 
241 W sztuce artystów z Kitchen Sink School pojawia się, podobnie jak w sztuce Paolozziego czy 
Hamiltona, ikonografia współczesnego życia miejskiego: amerykańskie produkty w skromnej, niemal 
pustej kuchni, reklamy pośród szarych, zniszczonych budynków. Jednak funkcja tych elementów 
polega wyłącznie na reprezentacji zastanej rzeczywistości, nie stanowi natomiast wprowadzenia do 
analizy szerszych problemów związanych z sytuacją Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych. Jak 
zauważa piszący o jednym z obrazów Johna Bratby’ego Richard Shone, „połączenie elementów 
przypomina ikonografię późniejszego pop artu w Wielkiej Brytanii, jednak Bratby czyni inny użytek 
z obiektu wernakularnego. Nie jest to ani celebracja, ani analiza masowej konsumpcji […], lecz 
empatyczne, choć zdystansowane przedstawianie otoczenia artysty”. Por. Richard Shone, The Century 
of Change: British Painting Since 1900, Oxford and New York 1977, s. 38. 
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prawdziwego ducha Anglii nad ukazywanie rzeczywistych konsekwencji 

współczesnych przemian społeczno-artystyczno-kulturowych. Tego rodzaju 

perspektywa, oparta na opozycyjnym zestawianiu tendencji neoromantycznych i 

zdecydowanie modernistycznej opcji reprezentowanej przez Independent Group, jest 

charakterystyczna dla większości opracowań sztuki brytyjskiej. Twórczość tzw. 

neoromantyków  (Johna Pipera, Paula Nasha, Grahama Sutherlanda, Johna Craxtona, 

Michaela Ayrtona i innych) utożsamiana jest z ruchem odnowy tradycji romantyzmu 

w sztuce brytyjskiej, dominują zatem interpretacje podkreślające anty-modernistyczne 

nastawienia tych artystów, które miało wynikać z ich zainteresowania artystami 

romantyzmu242. W niniejszym rozdziale, obierając kategorię tożsamości kulturowej 

oraz kategorię miejsca za podstawowe dla analizy, którą chciałabym przeprowadzić, 

postaram się przewartościować dominujące dyskursy: wskazać na zorientowane na 

ruch nowoczesny tendencje w neoromantyzmie, a także ukazać sztukę pop artystów w 

innej optyce, jako asymilującą obce, amerykańskie wpływy, i wyrażającą w ten 

sposób bardzo „angielską” tendencję. Jako znajdujący się niejako pomiędzy tymi 

dwiema opcjami i łączący artystyczne ambicje, które – jak będę tu sugerować – nie 

sposób rozdzielać i przeciwstawiać sobie, omówiony zostanie inny ważny ruch 

łączący powrót do pejzażu i przeszłości z nastawieniem awangardowym, to znaczy 

sztuka artystów pracujących od drugiej wojny światowej w kolonii artystycznej w St 

Ives (m.in. Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Patrick Heron). 

Starając się prześledzić genealogię przedstawionego wyżej myślenia o sztuce 

bezpośrednio przed i bezpośrednio po drugiej wojnie światowej w kategoriach 

binarnych opozycji, należy cofnąć się kilka dekad wcześniej i przyjrzeć krytyce 

                                                 
242 Neoromantyzm czytany jest jako zdecydowany odwrót od modernizmu, a w swej wersji po 1939 
roku jako wynikający z wojennej izolacji zaściankowy konserwatyzm nawet przez krytyków kilku 
ostatnich dekad, bez względu na to, jak wartościują oni tę sztukę. „Wraz z nastaniem wojny wielu 
artystów angielskich zwróciło się do swego wnętrza […] i uciekło z miasta w ukryte, nieskalane części 
kraju”, pisał w 1997 roku Keith Hartley. Por. Keith Hartley, From Blast to Pop, [w:] From Blast to 
Pop: Aspects of Modern British Art, 1915-1965, kat. wyst., The David and Alfred Smart Museum of 
Art, The University of Chicago, Chicago 1997, s. 11. We wstępie do katalogu wystawy sztuki 
brytyjskiej XX wieku odbywającej się w Wolfsburgu i Tuluzie w latach 2002-2003 lata wojenne, 
podobnie jak lata dwudzieste, określane są jako „martwy okres”, kiedy to sztuka brytyjska została 
odcięta od kontynentu i zwróciła się ku samej sobie. Por. Henry Meyric Hughes, Gijs van Tuyl, 
Introduction, [w:] Blast to Freeze, s. 14. W tym samym tomie monografistka Independent Group 
podąża tropem binarnych opozycji i twierdzi, że „neoromantyzm ignorował formalne eksperymenty 
modernizmu i cofnął się w kierunku łatwo zrozumiałej formuły miękkiego krajobrazu i humanistycznej 
rzeźby”. Por. Anne Massey, Forbidden Conversations. The Independent Group, Modernism, Urban 
Reality and American Mass Culture, [w:] Blast to Freeze, s. 140.  
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pisanej przez związanych z grupą Bloomsbury Clive’a Bella i Rogera Fry’a.  Choć 

istnienie takiej opozycji można zauważyć już wcześniej243, w pismach Bella i Fry’a 

przeciwstawienie tego, co literackie temu, co malarskie zostaje włączone w 

nowoczesną dyskusję nad niższością (literackiej) sztuki brytyjskiej wobec 

(malarskiej, skupionej na formie a nie na treści, a zatem bliższej „prawdziwej sztuki”) 

sztuki kontynentalnej, szczególnie francuskiej244. Fry był jednym z krytyków, którym 

na początku XX wieku zależało między innymi na promowaniu innego rozumienia 

sztuki niż to, które dominowało w brytyjskiej krytyce za sprawą Williama Morrisa i 

Johna Ruskina, to znaczy, podobnie jak Whistler,  
zaprzeczał on istnieniu więzi pomiędzy sztuką a moralnością […]. Dla Fry’a 

„życie wyobraźni” w sztuce polega na estetycznej recepcji formalnych aspektów 

sztuki i wyraźnie nie na tym, co określa on jako „literackość”, czy ogólnie 

mówiąc narracyjne asocjacje245.  

Bell w podobny sposób odnosił się do schedy po Ruskinie, Morrisie i prerafaelitach i, 

co znaczące, dla obu literacki i moralizatorski charakter tej sztuki i krytyki sztuki 

wywierał zdecydowanie negatywny wpływ na kształt współczesnej im sztuki 

brytyjskiej, której odnowę pragnęli widzieć w twórczości artystów wykształconych na 

francuskich wzorach. Jak pisał Bell,  
tylko ci angielscy malarze, którzy podlegali wpływom Cézanne’a i 

postimpresjonistów, wydają się zdolni dostrzec, czym jest angielska tradycja. 

Jedynie francuskie lekarstwo zdolne było wytrzebić wirusa prerafaelizmu246.  

                                                 
243 Jak pisze Stephen Whittle, „w wielkiej Brytanii relacje wobec sztuki tradycyjnej i modernistycznej 
był spolaryzowane już pod koniec XIX wieku”, a dominacja instytucjonalnego modernizmu od 1914 
roku spowodowała, że wszyscy artyści, których nie sposób było przypisać do konkretnej grupy 
(konstruktywistów, surrealistów, czy innych) odrzucani byli jako „wielka masa akademickiej, 
burżuazyjnej sztuki”, jak określił ją w swoim bardziej socjalistycznym okresie Herbert Read. Por. 
Herbert Read, What is Revolutionary Art?, [w:] Five on Revolutionary Art, red. B. Rea, London 1935, 
s. 12, a także Stephen Whittle, Introduction, [w:] Creative Tension. British Art 1900-1950, red. Stephen 
Whittle, kat. wyst., Gallery Oldham, Harris Museum and Art Gallery, Preston, Bolton Museum, 
Tuchstones Rochdale, Fine Art Society, London 2005-2006, s. 5. Dominacja ta miała swoje wymierne 
skutki. Obrazy autorstwa Alma-Tademy, na przykład, w wyniku batalii, którą przeciwko malarzowi 
wytoczył Herbert Read, straciły w ciągu dwóch kolejnych dekad trzykrotnie na wartości. Por. Stella 
Tillyard, The End of Victorian Art: W. R. Sickert and the Defence of Illustrative Painting, [w:] Towards 
a Modern Art World, red. Brian Allen, New Haven & London 1995, s. 190.  
244 John Barrell zwraca uwagę na to, że dominująca była definicja angielskiego charakteru narodowego 
jako faworyzującego „malarstwo jako narracyjne, jako retoryczne […], niezdolne do osiągnięcia tych 
jakości, które sprawiają, że malarstwo jest wspaniałe, a styl wielki. Angielskość sztuki angielskiej 
cechowała […] jakość wyróżniająca się jedynie swym niedostatkiem”.   John Barrell, Sir Joshua 
Reynolds and the Englishness of English Art, [w:] Nation and Narration, red. Homi K. Bhabha, 
London and New York 1990, s. 156. 
245 Mark A. Cheetham, Artwriting, Nation, and Cosmopolitanism in Britain. The „Englishness” of 
English Art Theory since the Eighteenth Century, Farnham, Burlington 2012, s. 84.  
246 Clive Bell, What Next in Art?, „The Studio”, 109 (January-June) 1935, s. 185, cyt. za: Cheetham, 
Artwriting, s. 90.  
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Następną fazą w historii angielskiego malarstwa, jak widział to Bell, miała być sztuka 

skupiona na dziedzictwie narodu i tworzona przez artystów, których „wrażliwość 

ukształtowana została przez dyscyplinę Cézanne’a i malarzy abstrakcyjnych” 247 . 

Można powiedzieć, że przewidywania Bella były w dużej mierze trafne: choć 

działający od późnych lat trzydziestych neoromantycy nie do końca pasowali do tego 

opisu, jako że ich nastawienie było wyraźnie przeciwne frankofilskiej tradycji 

Bloomsbury 248 , a bardziej nawet niż szkołę abstrakcji przyswoili sobie zdobycze 

surrealizmu, jego opis bliski jest temu, co reprezentowała grupa artystów działających 

w kolonii artystycznej w St Ives. Co znaczące, Fry i Bell nie byli nastawieni 

krytycznie do całego dziedzictwa sztuki brytyjskiej, ile do jednej jej fazy: fazy 

wiktoriańskiej, której wciąż widoczne wpływy stanowiły o upadku sztuki początku 

XX wieku, a której odnowa możliwa była dzięki kolejnemu zastrzykowi 

z kontynentu249. W tym sensie kwintesencję sztuki angielskiej stanowiłyby właśnie jej 

związki, a wręcz jej odwieczna zależność, od innowacji płynących z Europy, 

umożliwiających ciągły postęp ku nowoczesnym formom. Fry i Bell zajmowaliby 

zatem opozycyjne wobec tendencji neoromantycznych pozycje w tym sensie, że 

nowoczesność (to znaczy: nowoczesne rozwiązania formalne i nowoczesne 

rozumienie sztuki jako niezwiązanej z misją społeczną) była według nich jedynym 

ratunkiem dla sztuki angielskiej, podczas gdy neoromantycy upatrywali w 

progresywnym formalizmie drogi donikąd, całkowicie niewystarczającej dla ich 

celów przypomnienia tradycji romantyzmu.  

Nieco bardziej złożone jest, jak się wydaje, stanowisko Herberta Reada. Jego 

poświęcone sztuce brytyjskiej eseje wykazują podobne do Fry’a i Bella 

zainteresowanie prześledzeniem genezy jej ówczesnej, złej kondycji, z drugiej jednak 

strony Read podziwia i kontynuuje przemyślenia Ruskina i Morrisa, jednocześnie 

(nieco przed Pevsnerem) poszukuje cech angielskości i prawdziwie wernakularnych 

cech sztuki angielskiej, które odnajduje w linearności i w czymś, co „Ruskin nazywał 

                                                 
247 Tamże, s. 183.  
248  Jak pisze Malcolm Yorke, neoromantyków irytowała anglofobia Fry’a i Bella, a także ich 
nadmierna frankofilia. W równej mierze sprzeciwiali się ślepej niechęci wobec abstrakcji i 
nowoczesności. Myfanwy Evans uważała, że „największymi wrogami progresywnie nastawionych 
artystów w latach trzydziestych i czterdziestych byli ci, którzy nienawidzili całej sztuki po Monecie 
oraz ci, którzy ślepo podążali wszędzie tam, gdzie wiodła szkoła paryska”. Por. Malcolm Yorke, The 
Spirit of the Place. Nine Neo-Romantic Artists and Their Times, London 1988, s. 99.  
249 Fry pisał: „W roku 1850 z owej wielkiej obietnicy nie pozostało już nic: sztuka brytyjska upadła do 
poziomu trywialnej niekompetencji”. Roger Fry, Reflections on British Painting, [w:] French, Flemish 
and British Art, London 1951, s. 117. 
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naszym ziemskim instynktem”250. W Sensie sztuki (1931) jasno określił, że dla niego 

angielskość to przede wszystkim empiryzm, objawiający się nawet u Turnera:  
Romantyzm […] nie był – jak się często sądzi – kierunkiem o charakterze 

idealistycznym czy kreacjonistycznym. Przeciwnie, opierał się na niemal 

naukowej ścisłości obserwacji i przynajmniej w Anglii miał bliskie związki 

z rodzimym empiryzmem251.  

Takie podejście do romantyzmu wynikało, jak wskazuje Mark Cheetham, z niechęci 

angielskiej krytyki i teorii sztuki do idealistycznej filozofii niemieckiej, a także do 

wszelkich teorii sztuki, opartych na systemowości i apriorycznych założeniach, 

postrzeganych właśnie jako typowo niemieckie i skrajnie nie-angielskie252. Wspólna 

dla Fry’a, Bella i Reada miałaby być niechęć w stosunku do teorii sztuki nieopartych 

na prawdziwym estetycznym doświadczeniu. Jak pisał Read:  
nauka jest uprzednia wobec filozofii, a nauka o sztuce musi ustalić fakty zanim 

filozofia sztuki może z nich skorzystać. Filozofowie na ogół ignorowali 

możliwość istnienia nauki o sztuce i wysuwali aprioryczne założenia co do jej 

natury253.  

Takie podejście do analizy sztuki szło w parze z perspektywą, z jakiej Read 

postrzegał relację między przedstawieniowością a abstrakcją: daleki był od myślenia 

o języku formalnym artysty (np. języku abstrakcji) w kategoriach systemowych; 

widział je raczej jako innego rodzaju artystyczne cele, które stawiać może przed sobą 

artysta, dwa bieguny, niemożliwe do połączenia w jednym dziele, ale właściwe dla 

drogi artystycznej twórców, którymi się zajmował. Snując rozważania na temat 

rzeźby Barbary Hepworth zauważał:  
sztuce abstrakcyjnej (pomijając konstruktywizm […]), podobnie jak sztuce 

realistycznej, grozi zwyrodnienie w akademizmie. Nie odnawia sił w źródle 

wszelkich form, którym jest nie tyle sama natura, ile życiodajny impuls 

rozstrzygający o ewolucji samego życia. Już choćby z tego względu można 

zaryzykować twierdzenie, że dla każdego twórcy pożądane jest kolejne 

przechodzenie od abstrakcjonizmu do realizmu. […] Jest to tylko zmiana 

kierunku, zmiana celu254. 

Mniej więcej w tym samym czasie, podobnie jak Read, Kenneth Clark dostrzegał 

pewnego rodzaju potrzebę patrzenia na współczesną sztukę brytyjską w kategoriach 
                                                 
250 Herbert Read, English Art, „The Burlington Magazine for Connoisseurs”, 63, 369, 1933, s. 243-244, 
cyt. za: Cheetham, Artwriting, s. 96. 
251 Herbert Read, Sens sztuki, przeł. Krystyna Tarnowska, Warszawa 1965, s. 114.  
252 Cheetham, Artwriting, s. 100-110.  
253 Herbert Read, Art Now: An Introduction to the Theory of Modern Painting and Sculpture, New 
York 1936, s. 27, cyt. za: Cheetham, Artwriting, s. 101.  
254 Read, Sens sztuki, s. 166.  
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kontynuacji tradycji. Nie przekreślał on co prawda wszystkiego, co w brytyjskiej 

sztuce starało się być nowoczesne, jednak zdecydowanie myślał o sztuce w 

kategoriach opozycji, kiedy w latach trzydziestych i w obliczu zbliżającej się wojny i 

potrzeby budzenia uczyć patriotycznych pisał, że zajmowanie się „czystym 

malarstwem” wydaje się „niemalże niemoralne” 255 . Jak pisze Alexandra Harris 

sztuka, którą teraz należało promować była inna od „czystego malarstwa” lat 

trzydziestych, była to sztuka „pełna emocji i detalu. Jej przedmiotem był pejzaż 

brytyjski, a jej proweniencja była romantyczna”256. Mimo tego, że jako uczeń Fry’a 

Clark świadom był tego, że Fry (który zmarł w 1934 roku i nie znosił Turnera i 

Palmera) z pewnością źle zareagowałby na pojawienie się tendencji neoromantycznej, 

w tamtym czasie coraz ważniejsze wydawało mu się, by „sztuce pozwolono wyrażać 

narodową przynależność, a artystów zachęcano, by uznawali swoją angielskość”257. 

Clark starał się nawet dostrzec angielskość w uznawanych za najbardziej 

„francuskich” malarzy z Bloomsbury. W 1934 roku pisał o Duncanie Grancie:  
Hogartha pamiętamy za jego Dziewczynę z krewetkami raczej niż za kompozycje 

w wielkiej manierze i Duncan Grant, choć zawdzięcza tak wiele sztuce 

francuskiej, chcąc nie chcąc jest tak angielski jak Hogarth czy Gainsborough258.  

Clark, starający się w ten sposób „utemperować nieco frankofilię Fry’a” 

zdecydowanie popierał twórczość artystów takich jak Nash, Piper i Sutherland, jak i 

młodszych neoromantyków, którzy reprezentowali „nieco bardziej przystępny [dla 

niego – przyp. K.K.] modernizm niż Nicholson”259. 

Co znaczące, wartościowanie tradycji sztuki brytyjskiej w oparciu o opozycyjne 

zestawianie pojęć takich jak modernistyczny/romantyczny, nowoczesny/tradycyjny, 

kontynentalny/angielski nie było w żadnym stopniu symptomatyczne dla i związane 

z dekadami lat trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy to rzeczywistość 

polityczna niejako narzucała silne identyfikowanie kultury i sztuki w kategoriach 

narodowych. Tego rodzaju przemyślenia odnaleźć można w komentarzach krytyków 

piszących także dużo później. Myślenie w kategoriach binarnych opozycji wyrażał 

między innymi Charles Causley, który przy okazji wystawy British Art in the 

                                                 
255 Kenneth Clark, Preface [w:] Roger Fry, Last Lectures, red. Kenneth Clark, Cambridge 1939, cyt. 
za: Harris, Romantic Moderns, s. 107.  
256 Harris, Romantic Moderns, s. 107. 
257 Tamże.  
258 Kenneth Clark, Preface, [w:] Catalogue of New Drawings by Duncan Grant, London 1934, cyt. za: 
Harris, Romantic Moderns, s. 107. Por. Il. 3 i 4.  
259 Yorke, The Spirit of the Place, s. 100.  
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Twentieth Century odbywającej się w Royal Academy w 1987 roku pisał, że sztuka 

brytyjska wymaga ciągłego napływu nowych inspiracji z zagranicy:  
historia pełna jest trupów artystów, którzy szybko wyczerpali swój talent, 

ponieważ nie mieli kontaktu z szerszą sceną. Problem sztuki brytyjskiej można 

postrzegać w kategoriach ekspresywnej energii i wigoru: kiedy znajduje się w 

izolacji od Europy, sztuka brytyjska gorączkuje i słabnie260. 

Przeciwne stanowisko wyrażał Peter Fuller, który choć inaczej wartościował sztukę 

brytyjską, podążał tym samym torem binarności. Przekonany był, że  
najlepsza sztuka brytyjska tego wieku wyrażała stanowisko opozycyjne wobec 

modernizmu: choć korzystała często z oferowanych przez modernizm narzędzi, 

robiła to, aby wzmacniać i rozwijać specyficznie brytyjską tradycję. Tradycja ta 

kultywowała wartości estetyczne zupełnie odmienne od wartości modernizmu; 

wartości, które są związane z ruchem konserwacji, a nawet konserwatywne: tu 

właśnie leży siła sztuki brytyjskiej oraz jej potencjalna wartość w świecie 

ponowoczesnym261.  

Fuller skupia się przede wszystkim na naturze i malarstwie pejzażowym. Według 

niego sztuka brytyjska tradycyjnie odrzucała te aspekty modernizmu, „które 

wydawały się odciągać ją od natury: nasi artyści preferowali estetykę bazującą na 

twórczej reakcji na formy naturalne bardziej niż ‘formy znaczące’, mechaniczne, 

abstrakcyjne czy inne”262. 

W 1995 roku Paul Mellon Centre for British Art wraz z Uniwersytetem w Yale 

zorganizowało konferencję, której celem miało być zrewidowanie problemu 

marginalnej pozycji sztuki brytyjskiej w historii sztuki nowoczesnej. W wydanej po 

konferencji publikacji263 spotykają się dwie funkcjonujące we współczesnej krytyce 

postawy: dominujące jest dążenie do przewartościowania sztuki brytyjskiej, 

znalezienia w jej pozornie tradycyjnych formach ducha nowoczesności, nadal jednak 

pojawiają się głosy stanowczo sprzeciwiające się podobnym staraniom (głównie w 

osobie Charlesa Harrisona). Jak we wstępnym eseju pisał David Solkin, mówienie o 

„brytyjskości” w połączeniu z przymiotnikiem „nowoczesny” oznacza „podążanie 

niezgodnie z nurtem narracji dominujących nasze rozumienie historii sztuki 

zachodniej od wieku XVIII po czasy obecne. Choć sztuka produkowana przez 

                                                 
260 Charles Causley, The Modern British Art, „Art and Design”, Vol. 3, No. ½ 1987, s. 49, cyt. za: 
Yorke, The Spirit of the Place, s. 334.  
261 Peter Fuller, British Art. An Alternative View, „Art and Design”, Vol. 3, no. ½ 1987, s. 57, cyt. za: 
Yorke, The Spirit of the Place, s. 334.  
262 Fuller, British Art, s. 60.  
263 Towards a Modern Art World, red. Brian Allen, New Haven & London 1995. 
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Brytyjczyków czasami pojawia się w tej opowieści, zazwyczaj funkcjonuje jako 

nieznaczący Inny, lub jest po prostu pomijana. Bez wątpienia powody takiego stanu 

są przede wszystkim ideologiczne”264. Opublikowanie w tomie eseje zgodnie mówią 

o tym, co jednocześnie nowoczesne i brytyjskie/angielskie (kwestia angielskości i 

brytyjskości nie jest tam problematyzowana, co dość symptomatyczne dla publikacji 

wydanych w ubiegłym wieku) w sztuce Hogartha, Sickerta, czy wortycystów. 

Skrajnie odmienne stanowisko proponuje natomiast Harrison w eseju England’s 

Climate, dotyczącym nie tyle angielskiego klimatu, ile eseju pod tym tytułem 

autorstwa Johna Pipera. Harrison twierdzi z wielkim przekonaniem, że w roku 1936 

nastąpiła zamiana kierunku w sztuce, kumulacja energii narastającej od około 1933 

roku 265 . Jeszcze w 1932 roku Nash pisał o „byciu brytyjskim i nowoczesnym” 

jednocześnie, a grupa Unit One służyć miała realizacji tej ambicji. W 1936 roku (nie 

natomiast w 1939, jak twierdzi wielu) nastąpił odwrót od nowoczesności: „Dobrze 

byłoby powrócić do drzewa na polu […]. Należy żywić nadzieję, że powrócimy do 

niego jako do faktu, rzeczywistości. Do czegoś więcej niż jedynie ideału”266. Harrison 

komentuje postawę Pipera następująco: „Jakkolwiek wartościować można artystyczną 

jakość romantycznego zwrotu w sztuce angielskiej, nie ma wątpliwości, że nie idzie 

on w parze w wartościami szerszej i bardziej kosmopolitycznej sztuki 

nowoczesnej”267. Według Harrisona zwrot ten mógł wynikać z coraz bardziej ponurej 

sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej: wojny domowej w Hiszpanii, 

procesów stalinowskich i innych wydarzeń. Twierdzi on, że „niegościnny angielski 

klimat” doprowadził wtedy do eliminacji „artystycznej wizji nowoczesnej i 

międzynarodowej kultury” i że dialektyka angielski/nowoczesny stanowi „cechę i 

cechę strukturalną nowoczesnej sztuki brytyjskiej jako całości”268. 

 

1. Nie tak romantyczni – rola tradycji w sztuce neoromantyków 

We wstępnych uwagach dotyczących stanu badań nad tożsamością kulturową w 

sztukach wizualnych w Wielkiej Brytanii w XX wieku zaznaczyłam, że choć 

zainteresowanie tym zagadnieniem jest coraz większe, nadal brakuje publikacji, które 

                                                 
264 David Solkin, The British and the Modern, [w:] Towards a Modern Art World, s. 1.  
265 Charles Harrison, England’s Climate, [w:] Towards a Modern Art World, s. 207. 
266 John Piper, England’s Climate, „Axis”, no. 7,s 1936, cyt. za: Harrison, England’s Climate, s. 215.  
267 Harrison, England’s Climate, s. 215. 
268 Tamże, s. 219.  
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zajmowałyby się nim w odniesieniu do wielu istotnych problemów, prądów i 

artystów, a tym bardziej brakuje opracowań całościowych. Piszący w 2002 roku, 

redaktorzy tomu The Geographies of Englishness: Landscape and the National Past 

1880-1920 wskazywali na to, że choć dziedziny takie jak historia, geografia 

kulturowa, literaturoznawstwo czy studia kulturowe prowadzą intensywne badania 

nad rolą narodowości i krajobrazu w formułowaniu reprezentacji kulturowych, 

zorganizowana konferencja pt. Rethinking Englishness, stanowiąca podstawę 

publikacji, była pierwszym zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciem 

poruszającym kwestie te w odniesieniu do sztuki brytyjskiej przełomu XIX i XX 

wieku 269. Pionierskość tej publikacji polega jednak nie tylko na podjęciu kwestii 

relacji między tożsamością kulturową a sztukami wizualnymi w odniesieniu do 

najbardziej formatywnego dla współczesnej tożsamości okresu, ale także na przyjęciu 

zdecydowanie interdyscyplinarnej, wywodzącej się z badań kulturowych, 

metodologii. W rozdziale tym, choć jego cezura czasowa sięga końca lat 

sześćdziesiątych, stanowić ona będzie istotny punkt odniesienia z trzech względów: 

po pierwsze, o czym szerzej mowa będzie niżej, sformułowane w latach 1880-1920 

koncepcje angielskości pozostały w dużej mierze niezmienne także na przestrzeni 

kilku dekad powojnia, określając zestaw ideałów, ich reprezentacji i obrazów, które 

dominowały w powszechnej wyobraźni. Po drugie, stanowić będzie przykład takiego 

rodzaju podejścia do zagadnień tożsamości kulturowej, angielskości i ich wizualnych 

reprezentacji, które najbliższe jest moim własnym intuicjom, choć ze zrozumiałych 

względów badanie sztuki po drugiej wojnie światowej uwzględniać musi także wiele 

innych problemów związanych z nową powojenną rzeczywistością. Po trzecie, w 

publikacji tej rozważana jest interesująca mnie w tym rozdziale, najczęściej 

rozumiana jako opozycyjna, relacja pomiędzy nowoczesnością (modernizmem) a 

tradycją (romantyzmem), której geneza zarysowana została wyżej.  

 

1.1. Angielskość przed drugą wojną światową – przeciwko modernizacji? 

We wstępie, który służyć miał jako wprowadzenie do problematyki tożsamości 

kulturowej w Wielkiej Brytanii w okresie powojennym, cofałam się w swoich 

                                                 
269  David Peters Corbett, Ysanne Holt, Fiona Russell, Introduction, [w:] The Geographies of 
Englishness: Landscape and National Past 1880-1940, red. tychże, New Haven and London 2002, s. 
IX.   
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rozważaniach przede wszystkim do wieku XIX, wskazując na trwałość koncepcji 

angielskości i brytyjskości, które w dużej mierze pozostawały w niezmienionej 

postaci w okresie bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Wspomniałam także o braku zauważalnych reakcji, a przede wszystkim obecność luki 

w badaniach nad możliwymi reakcjami na stopniowy rozpad imperium, a także 

kwestie imigracji. Z tego względu powojenne koncepcje i obrazy angielskości należy 

przynajmniej częściowo opisywać mając na uwadze jej wizje i koncepcje 

wypracowane dużo wcześniej, mniej więcej od ostatnich dekad XIX wieku. Dotyczy 

to większości ujęć angielskości powstałych po wojnie, między innymi cyklu 

wykładów Nikolausa Pevsnera. „Cechy angielskości, które Pevsner zaczerpnął z 

XVIII wieku na początku drugiej wojny światowej”, piszą redaktorzy tomu The 

Geographies of Englishness,  
oferują przydatny środek dostępu do późnego okresu wiktoriańskiego i powojnia. 

Okres od roku 1880 był czasem ponownego odkrywania tożsamości narodowej i 

tradycji rodzimych […]. Pod koniec XIX wieku ideały angielskości, narodowej i 

kulturowej jedności albo pomijały, albo starały się włączyć wszystkie inne 

tożsamości na Wyspach Brytyjskich. Przeformułowana angielskość nadal 

odgrywała wielką rolę w czasach, kiedy pisał Pevsner270.  

Jak wskazują autorzy Geografii angielskości, poczucie, że istniała specyficzna 

narodowa tendencja w sztuce, którą należało zachować, zajmowała już Johna 

Ruskina, który w 1869 roku został mianowany Slade Professor na Uniwersytecie 

Oksfordzkim, gdzie zainicjował dyskusję na temat natury sztuki angielskiej 

zaczynając od rozważań nad tym, jak zdefiniować angielskość jako taką. Według 

niego około 1885 roku szkoły artystyczne w Wielkiej Brytanii traciły swój charakter 

narodowy „w swoich staraniach, by stać się sentymentalnie niemieckie, dramatycznie 

paryskie czy dekoracyjnie azjatyckie”271. Opinie takie formułowane były w dużych 

instytucjach zlokalizowanych w Londynie i w dużym stopniu związane były nie tylko 

z centralizacją instytucji artystycznych, ale też z postępującą modernizacją kraju. Jak 

piszą redaktorzy,  
pojawienie się głosów w obronie odrębnie angielskiej sztuki było zatem silnie 

związane z szerszym postrzeganiem modernizacji w kulturze narodowej. Jedną z 

                                                 
270 Tamże.  
271 John Ruskin, Introduction, [w:] Ernest Chesneau, The English School of Painting, London 1885, 
cyt. za: Corbett i in., Introduction, s. x.  
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reakcji na wzrastającą prędkość zmian była odraza wobec nowoczesnego życia i 

jego symboli272.  

Teoretycy, pisarze i artyści tamtego czasu, jak choćby prerafaelici, William Morris, 

czy wspomniany Ruskin, ratunek widzieli w powrocie do średniowiecza, czy – 

mówiąc ściślej – powrocie do „wyimaginowanej przeszłości”; nieco później dalej 

dominowało przeświadczenie, że postęp nie był „nieunikniony”, lecz „niechciany”, a 

podróż odbywała się „nie w czasie (do przeszłości), lecz w przestrzeni, przyjmując 

formę selektywnego poszukiwania miejsc, które byłyby takie, jak sama angielskość: 

anty-przemysłowe i anty-nowoczesne”273. Miejsca takie znaleziono przede wszystkim 

w Anglii Południowej, w mniejszym stopniu w odległych regionach, jak Kornwalia, 

całkowicie wykluczając natomiast przemysłową Północ (o czym szerzej mowa była w 

rozdziale wstępnym)274. Wszystkie te wersje angielskość, na co wskazują Corbett, 

Holt i Russell, stanowiły wytwory metropolii, ponieważ autorzy ich przebywali na 

stałe i związani byli z instytucjami londyńskimi275. Ponadto, coraz częstsze zwracanie 

się ku angielskości pojawiało się wraz z podejmowanymi inicjatywami 

skonfrontowania rodzimej sztuki z tym, co działo się zagranicą: często w akcie 

protestu przeciwko francuskim wpływom impresjonizmu i post-impresjonizmu (za 

zaistnienie których odpowiedzialny był Roger Fry i wystawy, które zorganizował 

odpowiednio w 1910 i 1912 roku), czy w związku z obecnością przedstawicieli 

europejskiej awangardy (takich jak Henri Gaudier-Brzeska). Zjawiska te zmuszały 

niejako tradycyjnie nastawionych artystów i teoretyków do przemyśliwania swoich 

pozycji i określania swojego stosunku do tego, co tradycyjne i tego, co nowoczesne, a 

jednocześnie angielskie/międzynarodowe. W okresie tuż przed drugą wojną światową 

kryzys polityczny i słabnące imperium stanowiły impulsy do poszukiwania 

potwierdzenia istniejących definicji angielskości. Każdy nowy kryzys wywoływał 

kolejne próby przypisania angielskości do innych zjawisk z przeszłości (czy to 

                                                 
272 Tamże, s. x.  
273 Tamże, s. xi.  
274 Próbą przepisania angielskości tak, by uwzględnić przemysłową przeszłość Wielkiej Brytanii i 
jednocześnie utożsamić nowoczesność z angielskością jako jej właściwą twórczynią był wortycyzm. W 
drugim manifeście wortycyzmu Wyndham Lewis pisał: „świat nowoczesny jest niemal wyłącznie 
produktem anglo-saskiego geniuszu – jego wygląd i jego duch”. W tym sensie, jak pisze Keith Hartley, 
„estetyka wortycyzmu łączy angielskość swojej sztuki z formami mechanicznymi – zarówno w formie, 
jak i w treści”. Postawa wortycystów jest w tym rozumieniu bezpośrednim poprzednikiem postawy i 
zainteresowań Independent Group, pozostając w całkowitej opozycji wobec formalistycznej estetyki 
Fry’a i Bella. Por. Keith Hartley, From Blast to Pop, [w:] From Blast to Pop: Aspects of Modern 
British Art, 1915-1965, kat. wyst., The David and Alfred Smart Museum of Art, The University of 
Chicago, Chicago 1997, s. 15.  
275 Corbett i in., Introduction, s. xi. 
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renesansu, czy prehistorycznych kamieni Stonehenge), co jednak pozostawało 

wspólne dla teoretyków i artystów piszących w latach trzydziestych XX wieku, to 

przeświadczenie, że wiek XIX i Rewolucja Przemysłowa oznaczały moment, kiedy 

kultura i sztuka angielska „zostały zepchnięte z kursu” 276 . Jak piszą autorzy 

wspomnianego tomu, w latach trzydziestych prowincjonalizm i tzw. „little 

Englandism” obecne były zarówno na scenie narodowej, jak i w ramach 

indywidualnych projektów pisarzy i artystów. W tym czasie usytuowanie sztuki 

angielskiej wobec jej własnej przeszłości sięga jeszcze dalej, ku głębszej przeszłości i 

bardziej odległym miejscom, szczególnie stanowiskom archeologicznym z okresu 

neolitu i wybrzeżu 277 . Stąd obecne w sztuce bardzo różnych artystów inspiracje 

zabytkami prehistorycznymi z jednej strony oraz dzikimi, odległymi miejscami, 

takimi jak góry Walii czy skaliste wybrzeża Kornwalii z jej tradycyjnymi rybackimi 

wioskami z drugiej.  

We wstępnych uwagach dotyczących związków angielskości z przestrzenią wiejską w 

opozycji do przestrzeni miejskiej wskazałam na brak w tym okresie artystycznych 

wizji miejskiej angielskości mimo wielkiej ilości przedstawień życia miejskiego w 

literaturze i sztuce tego czasu. Doświadczenie metropolii, bez względu na jego 

charakter, jest w tym czasie nacechowane negatywnie, ukazywane jako degradacja 

albo, w najlepszym razie, wolność osiągana kosztem zerwania z tradycją, 

wykorzenienia (która to wizja przenika najważniejsze dzieła literackie tego czasu od 

D.H. Lawrence’a, przez Thomasa Hardy’ego, E.M. Forstera po Virginię Woolf). Jak 

pisze Ysanne Holt, tradycyjnie angielskość jako  
ideał kulturowej jedności związany z rodzimą tradycją romantyczną i 

indywidualizmem identyfikowanymi z ruralizmem często stawiana jest w 

opozycji wobec negatywnego postrzegania miejskiej nowoczesności jako albo 

doświadczenia fragmentaryczności i chaosu, albo regularności i systematyczności. 

Wedle obu tych perspektyw podstawy zjednoczonej tożsamości narodowej 

postrzegane są jako zagrożone278.  

W poświęconym malarstwu Spencera Gore’a z początku lat dziesiątych XX wieku 

eseju Holt stara się – przeciwnie – rozumieć ukazywanie wiejskości nie jako 

odrzucenie, czy ucieczkę od doświadczenia miejskiego, ale jako „miejsce, gdzie 

                                                 
276 Tamże, s. xiii.  
277 Tamże, s. xv.  
278  Ysanne Holt, An Ideal Modernity: Spencer Gore at Letchworth, [w:] The Geographies of 
Englishness, s. 91.  
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sformułować można ideał nowoczesności” 279 . Holt stara się zatem zerwać z 

tradycyjnym postrzeganiem formalnie dość konserwatywnego malarstwa ukazującego 

wiejskie lub pół-wiejskie tereny południowej Anglii (w przypadku Gore’a było to 

jedno z nowych miast-ogrodów) i połączyć tę wizję  z nowoczesną, choć w zasadzie 

quasi-pastoralną, koncepcją miasta-ogrodu. 

Podobnego, choć odwracającego owe relacje zabiegu, dokonuje David Peters Corbett, 

który odnosząc się do sztuki lat dwudziestych XX wieku komentuje przypisywanie jej 

konkretnemu doświadczeniu związanemu z nowoczesnością: „choć literatura 

przedmiotu, pisze Corbett, w dużej mierze skupiała się na scenach miejskich, 

radykalny modernizm w Anglii przed pierwszą wojną światową był w równej mierze 

zainteresowany obecnością nowoczesności w krajobrazie, jak w mieście” 280 . 

Omawiając sztukę wortycystów, Corbett ukazuje, w jaki sposób tropili oni obecność 

nowoczesności w przestrzeniach nie-miejskich i od miasta oddalonych, takich jak 

porty, wybrzeża, wrzosowiska 281 . W latach trzydziestych artyści abstrakcyjni 

poszukiwali inspiracji w tych samych miejscach, gdzie szukali jej bardziej tradycyjnie 

nastawieni twórcy. Przykładem może być zainteresowanie neolitycznymi megalitami, 

wspólne Barbarze Hepworth, która upatrywała w prymitywnych formach 

uzasadnienia dla abstrakcji, jak i Paulowi Nashowi, Johnowi Piperowi i Grahamowi 

Sutherlandowi, których kojarzy się jako artystów związanych z odnową tradycji 

romantycznej282.  

Chris Stephens wskazuje na to, że relacja pomiędzy modernizmem a koncepcjami 

angielskości nadal pozostaje relacją opozycyjną. Pisze on o pokutującym 

przekonaniu, że międzynarodowe nastawienie modernizmu wymagało „przekroczenia 

narodowej, kulturowej tożsamości […]” 283 . Stephens wskazuje, że nawet Philip 

Dodd, „kiedy starał się znaleźć angielskość w dziele najbardziej modernistycznego z 

artystów brytyjskich, Bena Nicholsona, musiał odnaleźć ją w jego długu wobec 

                                                 
279 Tamże.  
280 David Peters Corbett, The Geography of Blast: Landscape, Modernity and English Paiting, 1914-
1930, [w:] The Geographies of Englishness, s. 115.  
281 Tamże.  
282 Sam Smiles, Equivalents for the Megaliths: Prehistory and English Culture 1920-1950, [w:] The 
Geographies of Englishness, s. 203. Zainteresowanie megalitami i prehistorią właściwe było wielu 
artystom łączonym z neoromantyzmem; w książce The Painter’s Object pod redakcją Myfanwy Evans 
odniesienia do starożytnych kamiennych kręgów znajdują się w esejach Sutherlanda [An English Stone 
Landmark], Pipera [England’s Early Sculpture] i Nasha [Swanage, or Seaside Surrealism]. 
283  Chris Stephens, Ben Nicholson: Modernism, Craft and the English Vernacular, [w:] The 
Geographies of Englishness, s. 225.  
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frankofilskiej grupy Bloomsbury”284. Zwracając uwagę na to, jak rozpowszechnione 

jest mniemanie, że „świadomość, czy użytek z angielskiej tożsamości kulturowej 

oznaczały odrzucenie przez artystę modernizmu”, Stephens stara się ukazać na 

przykładzie sztuki Bena Nicholsona, jak angielska tożsamość kulturowa mogła 

„przenikać i kształtować rozwój i recepcję modernizmu w Wielkiej Brytanii w okresie 

międzywojennym” 285 . Stephens polemizuje w swoim tekście z postrzeganiem 

Nicholsona jako artysty par excellence modernistycznego, co charakteryzowało 

między innymi podejście Charlesa Harrisona286. Stephens natomiast, odwołując się do 

związków Nicholsona z tradycyjną ceramiką, zainteresowaniem kulturą ludową 

rozumianym jako modernizacja życia (głównie prywatnego), relacji wobec celtyckich 

elementów obecnych w sztuce jego pochodzącej ze Szkocji matki artystki, wskazuje 

na zakodowane w jego pracach odniesienia do kultury warnakularnej287. 

Biorąc pod uwagę obecność elementów kultury ludowej, celtyckiej przeszłości i 

zabytków prehistorycznych, zauważyć można ową jedynie pozorną sprzeczność 

między postawami artystów oskarżanych o „niehumanistyczny” modernizm i tymi, 

których nowocześni postrzegali jako reakcyjnych i nacjonalistycznych. Obie frakcje 

demonstrowały w swym zainteresowaniu przeszłością jako źródłem inspiracji dla 

współczesnej sztuki brytyjskiej jednakowe w zasadzie ambicje, pomimo wyraźnie 

odmiennych formalnych rozwiązań, które stosowano. Jak pisze Sam Smiles,  
formy prehistoryczne posiadały [dla atakowanej wówczas abstrakcji – przyp.  

K.K.] wartość jako skarbnice ludzkich czy duchowych znaczeń, a także wydawały 

się proponować możliwość społecznego zaangażowania przy użyciu 

                                                 
284 Tamże. Stephens odwołuje się tu do artykułu Philippa Dodda, How Ben Nicholson Proved that You 
Can be British and Modern, „Tate Magazine”, Winter 1993, s. 30-36.  
285 Tamże.  
286 Charles Harrison, English Art and Modernism, 1900-1939, London/Indiana 1981, s. 264, cyt. za: 
Stephens, Ben Nicholson, s. 229. Co ciekawe, w tomie The Geographies of Englishness nie 
zamieszczono wygłoszonego na konferencji stanowiącej podstawę tomu artykułu Harrisona. Znaleźć 
go można w zbiorze jego esejów z 2009 roku. W tekście tym Harrison stanowczo przeciwstawia się 
próbom „przemyślenia” angielskości i połączenia jej z bardziej modernistyczną sztuką brytyjskiego 
międzywojnia. Harrison pisał: „Patrząc wstecz na ten moment (lata trzydzieste) […] w latach 
sześćdziesiątych, postrzegałem go jako punkt, kiedy to angielskość skutecznie stopiła się 
z kosmopolitycznym modernizmem. […] Dla mnie szczególną zaletą białych reliefów Nicholsona i 
abstrakcyjnej rzeźby Hepworth było wygaśnięcie angielskości – a przynajmniej angielskości jako 
cechy, którą można z jakimkolwiek krytycznym skutkiem przypisać ich cechom formalnym i 
stylistycznym. […] w latach sześćdziesiątych wydawało mi się odpowiednie i konieczne, by 
utożsamiać modernizm przede wszystkim z krytyką wyspowości i z poszukiwaniem jakiejś szerszej 
podstawy samokrytyki i stylistycznego rozwoju niż dostarczyć jej mogła wyłącznie kultura narodowa”. 
Jego zdanie nie uległo zmianie w momencie publikacji zbioru esejów. Por. Charles Harrison, 
„Englishness” and „Modernism” Revisited, [w:] Tegoż, Since 1950. Art and Its Criticism, New Haven 
and London 2009, s. 104-110.  
287 Stephens, Ben Nicholson, s. 229. 
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„abstrakcyjnych” środków. Lecz jednocześnie te same zabytki stanowiły centrum 

debaty na temat zagrożeń ze strony rozwoju nowoczesności dla historycznego 

dziedzictwa Wielkiej Brytanii. Zatem miejsca prehistoryczne stanowiły środek 

legitymizacji różnych argumentów dotyczących kultury nowoczesnej288.  

Nadejście nowoczesności miałoby zatem oferować dwie sprzeczne prognozy 

dotyczące przyszłości: jedna z nich miałaby być „utopijna” z „ostrą, precyzyjną, 

geometryczną perfekcją nowej estetyki maszyny”, druga natomiast stanowić opozycję 

jako „dystopijny, organiczny, wrażliwy humanizm”289. Jak pisze Smiles,  
to właśnie w napięciu pomiędzy tymi dwoma rodzajami angielskiej cywilizacji, 

historycznego dziedzictwa i progresywnej teraźniejszości znajdowała się sztuka i 

architektura lat trzydziestych w Anglii. W ramach tej debaty pierwotna przeszłość 

stanowiła podstawę świadomości narodowej290.  

 

1.2. Neoromantyczny zwrot – zerwanie czy fuzja? 

Termin „neoromantyzm” pojawia się po raz pierwszy w tekście stanowiącym 

przegląd ówczesnego malarstwa brytyjskiego napisanym w 1939 roku przez Robina 

Ironiside’a i opublikowanym w 1946 roku przez British Council jako broszura, a w 

1948 roku jako część książki o powojennej kulturze brytyjskiej291. Ironside wpisuje 

się swoim tekstem w opisany wyżej model przeciwstawiający romantycznej tendencji 

sztukę abstrakcyjną i awangardową. Neoromantyzm definiuje on jako sztukę „o 

inspiracjach lirycznych, która przemogła dyscyplinę formalną wpływów paryskich” i 

„oparła się presji abstrakcji geometrycznej, którą reprezentowało Seven and Five 

Society pod przewodnictwem Bena Nicholsona”292. Inne wczesne użycie tego terminu 

pojawia się w 1942 roku w recenzji Raymonda Mortimera z wystawy New 

Movements in Art – Contemporary Work in England293. 

W większości opracowań na temat neoromantyzmu za początek romantycznego 

zwrotu w sztuce lat trzydziestych uważa się opublikowany w 1937 roku numer 

                                                 
288 Smiles, Equivalents for the Megaliths, s. 203. 
289 Tamże, s. 203-204.  
290 Tamże, s. 210.  
291 Since 1939: Ballet, Films, Music and Painting, red. Arnold L. Haskell, London 1948. 
292 Robin Ironside, Painting Since 1939, [w:] Since 1939: Ballet, Films, Music and Painting, red. 
Arnold L. Haskell, London 1948, cyt. za: Yorke, The Spirit of the Place, s. 23.  
293 Peter Woodcock, This Enchanted Isle. The Neo-Romantic Vision from William Blake to the New 
Visionaries, Glastonbury 2000, s. 1.  
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magazynu „Axis” redagowany przez Myfanwy Evans294. Zanim jednak przejdę do 

omówienia tego istotnego dla rozwoju tendencji neoromantycznej wydawnictwa, 

chciałabym zwrócić uwagę na nieco wcześniejsze wydarzenia, które wyjaśniają, 

dlaczego artyści i krytycy wcześniej związani z obozem abstrakcji lub surrealizmu, 

postanowili wrócić do tradycyjnie rozumianej figuratywności.  

W skład założonej w 1933 roku grupy Unit One wchodzili m.in. Paul Nash, Ben 

Nicholson, Barbara Hepworth, Henry Moore i Herbert Read. Wśród członków tych 

szczególnie interesujące są stanowiska Reada i Nasha. Jak przekonuje Cheetham, w 

przeciwieństwie do dominującej tendencji sugerującej, że inwazja sztuki nowoczesnej 

z kontynentu stanowiła groźbę utraty charakteru narodowego, Read przekonany był, 

że angielskość może obejmować nowoczesność, a nowoczesna sztuka brytyjska 

powinna zdać sobie sprawę ze swojej angielskości295. Piszący w 1933 roku Read 

kwestionował postrzeganie angielskości jako tylko i wyłącznie znamionującej 

podejście konserwatywne. W 1933 roku zredagował on antologię pt. The English 

Vision dotyczącą cech angielskości rozumianej jako pewien ideał i model dla innych 

narodów i kultur 296 . Zaprojektował ją na kształt Jeruzalem Williama Blake’a, z 

którego cytat stanowił motto do antologii. Read zebrał w niej literaturę, która 

„wyrastała z ziemi” jednocześnie wyrażając przekonanie, że przyszła literatura będzie 

reprezentować powrót do niej297. 

Zwrócić uwagę należy jednak przede wszystkim na stanowisko założyciela Unit One 

– Paula Nasha.  Twórczość Nasha charakteryzowała szczególna różnorodność: od 

tworzonych w latach dziesiątych XX wieku malowanych akwarelą krajobrazów 

inspirowanych sztuką Samuela Palmera i Williama Blake’s, przez surrealizujące 

obrazy scen obserwowanych przez niego, kiedy w czasie pierwszej wojny światowej 

zatrudniony był na froncie jako tzw. „artysta wojenny” (obrazy, dzięki którym 

zasłynął na arenie narodowej), po tworzone w latach trzydziestych dzieła łączące 

abstrakcję z surrealizmem. Nash był jednym z artystów zainteresowanych w tym 

czasie badaniem tradycji romantycznej i szukaniem możliwych dla niej kontynuacji.  

                                                 
294  Komentarzem na temat zawartości wydanego w tym roku „Axis” rozpoczynają się zazwyczaj 
rozważania na temat tendencji neoromantycznej. Por. na przykład Frances Spalding, British Art Since 
1900, New York and London 1986. 
295 Cheetham, Artwriting, s. 105.  
296 Herbert Read, Introduction, [w:] The English Vision: An Anthology, London 1933, cyt. za: Stephens, 
Ben Nicholson, s. 243.  
297 Harris, Romantic Moderns, s. 159.  



 100 

W 1932 roku Nash zadał pytanie, czy można „stać się nowoczesnym” jednocześnie 

„pozostając brytyjskim/Brytyjczykiem” podkreślając, że stanowi ono problem dla 

wielu współczesnych mu artystów. Zaznaczał on, że w rzeczywistości politycznej i 

kulturowej, w jakiej znajdowali się artyści w latach trzydziestych, opowiedzenie się 

po którejś ze stron było koniecznością: „Linie frontu zostały określone: 

międzynarodowość/kultury rodzime; renowacja/konserwatyzm; przemysłowe/ 

pastoralne; funkcjonalne/bezużyteczne” 298. W wypowiedzi opublikowanej w „Unit 

One” Nash odnosi się do Williama Blake’a i Williama Turnera jako istotnych 

poprzedników swojego rozumienia angielskiego ducha. Interpretuje on Albion 

Blake’a, jak pisze Smiles, jako ukrytą rzeczywistość Anglii, duchową osobowość 

ziemi, którą przeciwstawia jej naturalnemu wyglądowi. Podobnie Turner miałby 

posiadać zdolność przenikania tego, co powierzchowne i naoczne, by wyrażać 

właściwego ducha rzeczywistości. Nash uważał, że zadaniem nowoczesnego artysty 

jest odkrywanie genius loci Anglii dokładnie w taki sposób299. Opisując swój program 

Nash wyraźnie kontynuował swoje wcześniejsze zainteresowanie angielskim 

romantyzmem i postulował odnowę tradycji na nowych zasadach:  
w ten sam sposób musimy dzisiaj znaleźć nowe symbole zdolne wyrazić naszą 

reakcję na środowisko. W niektórych przypadkach przyjmie to formę sztuki 

abstrakcyjnej, w innych możemy szukać innego rodzaju poszukiwań twórczych. 

Jednak bez względu na formę, będzie to sztuka subiektywna300.  

Według Yorke’a, wypowiedź ta brzmi bardziej jak program angielskiego 

neoromantyzmu niż surowego strukturalizmu301. Zakończenie jego wypowiedzi jest 

jeszcze bardziej uderzające: „monolity, pozostałości alei głazów, które prowadziły do 

Wielkiego Kręgu. Zielona piramida rzucająca ogromny cień. W swojej sztuce 

rozwiązałbym takie równanie” 302 . Dla Nasha nie istniała tak wyraźna, jak dla 

krytyków abstrakcji i modernizacji, opozycja pomiędzy nowoczesnością-

uprzemysłowieniem-zabudową-abstrakcją a humanizmem-realizmem-tradycją-

ochroną dziedzictwa. W jego koncepcji sztuki nowoczesnej spotyka się zarówno 

myślenie w kategoriach konstrukcji czystych form, jak i nostalgicznej reakcji na 

krajobraz.  

                                                 
298 Paul Nash, „Going Modern”, s. 322-323, cyt. za: Harris, Romantic Moderns, s. 21.  
299 Paul Nash, [bez tytułu], [w:] Unit 1 : the Modern Movement in English Architecture, Painting and 
Sculpture , red. Herbert Read, London 1934, s. 81. 
300 Tamże. 
301 Yorke, The Spirit of the Place, s. 52.  
302 Nash, [w:] Unit 1, s. 79-81. 
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Jak pisze Harris, Nasha w równym stopniu interesowały starożytne krajobrazy co 

formalne eksperymenty współczesnych mu artystów, czemu dał wyraz z powstałym w 

1935 roku obrazie Equivalents for the Megaliths (Il. 5.), w którym  
obliczane są stosunki pomiędzy krajobrazem i abstrakcją tak, jakby było to 

nieskończenie złożone równanie matematyczne. Jego malarskie ekwiwalenty 

megalitów – wzorowane na kamieniach w Avebury – to masywne formy 

geometryczne […] ułożone na polu303.  

Co istotne „ekwiwalent” był słowem stosowanym przez Fry’a, by określić rodzaj 

rzeczywistości konstruowanej przez abstrakcję jako ekwiwalent dla mimetycznej jej 

reprezentacji304. 

W podobny sposób odnosił się do tego problemu John Piper, który w artykule na 

temat fotografii wykonywanej z powietrza i jej roli w archeologii sugerował, że – jak 

ujmuje to Smiles – „nowoczesność może przywrócić łączność z przeszłością, którą 

zerwała abstrakcja”305. Piper jednak w ten sposób tłumaczył swój własny powrót do 

figuratywności, zatem w pewnym sensie nadal dostrzegał on opozycję pomiędzy 

abstrakcją a wyrazem doświadczenia krajobrazu, czy abstrakcją a tradycją, 

przeszłością, dziedzictwem. Jak wskazuje Harris, od momentu, kiedy zrozumiał, że 

czysta abstrakcja stanowi ograniczenie bardziej niż wyzwolenie, Piper starał się nie 

tyle zerwać z nią, ile „poszukiwać więzi” pomiędzy abstrakcją a krajobrazem: 

„krajobraz nie był antytezą, ale sprzymierzeńcem abstrakcji, szczególnie widziany z 

kabiny pilota” 306. Piper skonstruował pod wrażeniem fotografii ziemi z powietrza 

całkiem nową historię malarstwa (uwzględniając punkty widzenia, brak horyzontu 

itp.) i opisał ją w artykule Prehistory from the Air, opublikowanym w „Axis” w 1937 

roku. Artykuł dotyczył elementów prehistorycznych osad, których dostrzeżenie 

umożliwiła fotografia wykonywana z pokładu samolotu. Nieco bardziej radykalnie 

wypowiedział się w Abstraction on the Beach, gdzie twierdził, że „abstrakcja to 

luksus”, oraz w opublikowanym w The Painter’s Object pod redakcją Myfanwy 

Evans artykule Lost. A Valuable Object, gdzie nawoływał do powrotu do 

reprezentacji307.  

                                                 
303 Harris, Romantic Moderns, s. 21.  
304 Tamże.  
305 Smiles, Equivalent for the Megaliths, s. 213. Por. John Piper, Prehistory from the Air, „Axis”, 8, 
1937, s. 7.  
306 John Piper, Lost – A Valuable Object, [w:] The Painter’s Object, red. M. Evans, s. 73, cyt. za: 
Harris, Romantic Moderns, s. 24-25.  
307 Tamże.   
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W 1939 roku Piper, zaprzyjaźniony z arystokratyczną rodziną Sitwellów i pracujący 

później dla nich nad widokami ich rezydencji, wzorował się bezpośrednio na 

malowniczych akwarelach topograficznych z XVIII wieku. W serii akwatint z 

widokami Brighton (1939), poprzedzonej wstępem Lorda Alfreda Douglasa, Piper 

kontynuował starą tradycję, lecz także – jak zauważa Harris – starał się łączyć 

tradycję i nowoczesność (jak np. W pracy Mixed Styles [Il. 6.] ukazującej różne 

rodzaje starszej i młodszej architektury stojących obok siebie na jednej ulicy) 308. 

Ilustrując natomiast swoją podróż po Hafod (czyniąc tym samym bezpośrednie 

nawiązanie do George’a Cumberlanda i Williama Gilpina), Piper postrzegał je nie 

tylko ich oczyma, ale także oczyma Picassa i Braque’a. Jak pisze Harris, Piper 

rozważał wtedy „estetyczne związki pomiędzy modernizmem a malowniczością. 

[Według niego] osiemnastowieczni topografowie otworzyli drogę dla odkryć 

awangardy, mimo że spuściznę tę rzadko uznawano” 309. Taki wniosek wynikał z 

lektury poświęconej malowniczości książki Christophera Husseya (The Picturesque, 

1927), w której autor twierdził, że teoretycy malowniczości byli „prekursorami 

abstrakcji”310. Jak pisze Harris, studium Hussey’a umożliwiło Piperowi postrzeganie 

jego powrotu do XVIII wieku w zupełnie odmiennych kategoriach, mianowicie nie 

jako „odejście od modernizmu”, ale jako „poszukiwanie jego korzeni”311. Jednak w 

pisanym w czasie wojny opracowaniu o artystach romantycznych (British Romantic 

Artists, 1942) Piper zainteresowany jest tym, co szczególne i partykularne, raczej niż 

abstrakcyjnymi formami. W swej książce Piper twierdzi, że sztuka romantyczna 

„zajmuje się szczegółem”312. Dla niego cała brytyjska sztuka współczesna stanowi 

kontynuację tej tradycji i mieszczą się w niej nawet najbardziej radykalni 

abstrakcjoniści. Zgadza się także z Ruskinem, że Turner zawsze zainteresowany był 

topografią i tym, co szczególne w krajobrazie i nawet w swoich późnych obrazach nie 

był wyłącznie „abstrakcyjny”313. O Nicholsonie Piper napisał, że jego sztuka „posiada 

klasyczny wygląd, ale romantyczną duszę” 314 . Nawet Michael Ayrton, także 

zaliczany w poczet artystów neoromantycznych, nie zgodził się z tym radykalnym 

przepisaniem sztuki brytyjskiej i we wstępie do Aspects of British Art pisał: „Trudno 

                                                 
308 Harris, Romantic Moderns, s. 52.  
309 Tamże, s. 66.  
310 Tamże, s. 69.  
311 Tamże.  
312 John Piper, British Romantic Artists, London 1942, s. 7. 
313 Tamże, s. 18.  
314 Tamże, s. 46.   
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wyobrazić sobie, kto, poza Reynoldsem, mógłby znaleźć się w kolejnym tomie 

dotyczącym tym razem Brytyjskich artystów klasycystycznych”315. 

Specyfika sztuki Pipera polega na postrzeganiu krajobrazu poprzez filtr w postaci 

tradycji angielskiego malarstwa krajobrazowego rozumianej, nawet w swej 

najbardziej romantycznej i bliskiej abstrakcji formie, jako współgrająca z tradycją 

empiryzmu. Piper wyraźnie to podkreślał:  
Moim celem w malarstwie jest wyrażanie mojej osobistej miłości do kraju i 

architektury i do ludzi, którzy je zamieszkują, a także zwiększenie mojego 

zrozumienia i kultywowanie mojej miłości do prac innych malarzy przeszłych i 

obecnych316.  

Zależność Pipera od wcześniejszych artystów wyraża się w jego przekonaniu, że 

artysta musi „odkryć technikę”, a nie ją „stworzyć”317. 

W obrazie Autum at Stourhead (Il. 7.) Piper, jak wskazuje Sillars, redukuje przyrodę 

do osobnych plam i kolorów, biorąc niejako abstrakcyjny rytm Cotmana czy Girtina i 

„aplikując [go] w zmodernizowanej wersji” w przedstawieniu sceny, która mogłaby 

stanowić temat osiemnastowiecznych przedstawień topograficznych, tym samym 

„łącząc współczesną abstrakcję z wcześniejszą malowniczością”318. 

Jego zainteresowanie tradycją widzenia pejzażu, raczej niż samym pejzażem, widać 

szczególnie, kiedy zestawimy jego sztukę z pracami Grahama Sutherlanda. Harris 

zauważa, że podstawowe różnice między sztuką Sutherlanda a Pipera polegają na 

tym, że podczas gdy  
Sutherland dawał pełen wyraz żywiołom, Piper obserwował, jak naturę 

poetyzował i tworzył człowiek. Pipera pociągają arystokratyczne punkty 

widzenia, dlatego odpowiada mu oglądanie widoku z wysokości, stojąc na 

wzgórzu lub patrząc w dół z samolotu, podczas gdy Sutherland zanurza się 

głęboko w ziemi, badając formy korzeni. […] najlepsze prace Pipera wynikają z 

poczucia tego, co miejsca znaczyły dla innych ludzi przed nim 319.  

Jego widoki Walii, na przykład  
Gardale Scar (1943), to spotkanie z naturą w jej najbardziej dramatycznej formie, 

ale także spotkanie z dziewiętnastowiecznymi ideami malowniczości Jamesa 

                                                 
315 Michael Ayrton, cyt. za: Yorke, The Spirit of the Place, s. 91.  
316 John Piper, Painters’ Progress, kat. wyst., Whitechapel Art Gallery, London 1930, cyt. za: Yorke, 
The Spirit of the Place, s. 100.  
317 John Piper, England’s Climate, „Axis”, no. 7, 1936, s. 6, cyt za: Stuart Sillars, British Romantic Art 
and the Second World War, London 1991, s. 28.  
318 Sillars, British Romantic Art, s. 30.  
319 Harris, Romantic Moderns, s. 222.  
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Warda. Sutherland, przeciwnie, jest sam w swych odległych krajobrazach; widzi 

je pierwszy i ostatni. […] Jest to coś starszego niż malowniczość320. 

Podczas gdy Piper wyraża angielskość przez kontynuację pewnych romantycznych 

wątków, a szczególnie owego specyficznego romantycznego spojrzenia na krajobraz, 

Sutherland stanowi ciąg tradycji jako wyraziciel podobnego ducha, który starali się 

wyrażać Turner i Blake. Jak pisał Josef Paul Hodin, stanowi on  
żywe ogniwo [łączące sztukę współczesną – przyp. K.K.] z tymi wartościami 

duchowymi, których wizualną ekspresję znajdujemy w pracach Turnera, 

angielskich akwarelistów, a szczególnie Samuela Palmera i Williama Blake’a321.  

W przeciwieństwie do Pipera zatem Sutherland nie jest postrzegany jako artysta 

wyrażający znajomość i upodobanie do tradycji angielskiego romantyzmu, ale taki, w 

którego sztuce zaznacza się ten sam wizjonerski charakter, to samo, co w sztuce 

dziewiętnastowiecznych romantyków pozostawanie w bliskiej więzi z prastarą 

przyrodą i żywiołami. W podobny sposób pisał o Sutherlandzie Kenneth Clark, 

według którego stanowił on przykład „szczególnie angielskiej formy twórczości 

artystycznej – moment wizji” 322 . Według Lawrence’a Allowaya, który uznawał 

Sutherlanda za jednego z najlepszych współczesnych mu malarzy, sugestie co do 

angielskości Sutherlanda (ze względu na niechęć bardziej awangardowo 

nastawionych krytyków i artystów wobec romantycznego zwrotu rozumianego, jak 

już ostało powiedziane, jako swego rodzaju prowincjonalne zacofanie) przeinaczały 

jego sztukę i (błędnie) stawiały ją po stronie uznawanego za formalnie wsteczny 

neoromantyzmu. Alloway twierdził z wyraźną niechęcią, że „gadanina o jego 

[Sutherlanda – przyp. K.K.] angielskości przeinacza jego twórczość tuszując 

kosmopolityczny idiom, za pomocą którego komunikuje on swoją wizję” 323 . Ów 

nieangielski, z formalnego punktu widzenia, charakter sztuki Sutherlanda zauważał 

także Kenneth Clark, według którego jego krajobrazy z tego okresu stanowiły 

„zagrożenie dla angielskiej tradycji malarstwa pejzażowego” 324 . Na otwarciu 

retrospektywy Sutherlanda w ICA w 1951 roku Clark mówił wręcz o „zagrożeniach” 

                                                 
320 Tamże.   
321 Joseph Paul Hodin, The Dilemma of Being Modern: Essays on Art and Literature, London 1956, s. 
120, cyt. za: Catherine Jolivette, Landscape, Art and Identity in 1950s Britain, Farnham 2009, s. 75. 
322  Kenneth Clark, Graham Sutherland, wstęp do katalogu anglojęzycznego XXVI Biennale w 
Wenecji, Venice 1951, cyt. za: Jolivette, Landscape, Art and Identity, s. 75.  
323 Lawrence Alloway, Sutherland and Moore, „Art News and Review”, vol. 5, no. 9 (30 May 1953), s.  
4, 7, cyt. za: Jolivette, Landscape, Art and Identity, s. 75.  
324 Por. Douglas Cooper, The Work of Graham Sutherland, London 1961, s. 65, cyt.za: Jolivette, 
Landscape, Art and Identity, s. 36. 
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Południa Francji dla brytyjskich pejzażystów twierdząc, że „nie sposób wyobrazić 

sobie Constable’a na Riwierze”325. 

Program Grahama Sutherlanda polegał na przywołaniu angielskiej tradycji 

duchowości i romantyzmu oraz przekonaniu, że współczesny artysta może znaleźć w 

materialnym dziedzictwie własnej ziemi odpowiedni impuls do tworzenia sztuki 

humanistycznej i „odpowiadającej potrzebom i aspiracjom Brytyjczyków”326. W ten 

sposób, jak twierdzi Smiles,  
udało się pogodzić modernizm z tradycją, wyrwać mu zęby, […] destrukcyjna i 

zaangażowana awangarda kontynentalnej Europy została znaturalizowana jako 

modernistyczna wrażliwość, jako twórcze podejście do natury raczej niż manifest 

nowego społeczeństwa327.  

Na przykładzie recepcji sztuki Sutherlanda wyraźnie widać, jak w latach 

trzydziestych, a następnie na powrót w pięćdziesiątych, sztuka będąca tradycyjna w 

tematyce (zainteresowanie pejzażem) i nowatorska w formie staje się areną batalii 

pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tendencji neoromantycznej. Jest to problem, 

który Nash starał się rozwiązać poprzez swoje „malarskie równania”. Dla innych 

członków Unit One na początku lat trzydziestych bycie narodowym i nowoczesnym 

jednocześnie wydawało się możliwe do połączenia. Do ich wypowiedzi powrócę w 

dalszej części rozdziału. Problem ten poruszało także wielu artystów piszących w 

redagowanym przez Myfanwy Evans The Painter’s Object. Jak pisze Cheetham,  
choć angielskość nie jest podejmowana tam bezpośrednio, stosunek artystycznych 

wyborów wyrażanych jako tendencje narodowe – na przykład angielska figuracja 

przeciwko francuskiej abstrakcji – stanowi domyślne ramy wielu 

z zamieszczonych tam tekstów328. 

Problem wyborów formalnych rozumianych jako albo podążanie za tradycją 

malarstwa angielskiego, albo za wzorami z kontynentu, pojmowany był także w 

kategoriach opozycji między linearnością/malarskością, czy płaskością/bryłą. 

Źródłem tego rodzaju opozycji był między innymi Roger Fry, który swą krytykę 

brytyjskiej szkoły malarskiej i niechęć do prerafaelitów opierał na przekonaniu, że 

sztuka ta nie rozwija najważniejszej ambicji malarstwa europejskiego polegającej na 

udoskonalaniu reprezentacji przestrzeni i bryły na płótnie. W stosunku do szkoły 

                                                 
325 Tamże.  
326 Smiles, Equivalents for the Megaliths, s. 216.  
327 Tamże. Smiles odwołuje się tu do: Charles Harrison, England’s Climate, [w:] Towards a Modern 
Art World, s. 207-225.  
328 Cheetham, Artwriting, s. 104.  
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francuskiej, szkoła angielska była co najwyżej „pomniejsza“, charakteryzująca się 

głównie „linearnością, opisowością i nieplastycznością”329. 

Jak pisze Malcolm York, artyści neoromantyczni zaczęli w związku z tym 

zastanawiać się, co jest niewłaściwego w myśleniu o kompozycji w kategoriach linii, 

nie natomiast w kategoriach bryły, pytając: „Czemu błędne jest podejmowanie 

dramatycznie literackiego tematu zamiast bezinteresownego poszukiwania ‘formy 

znaczącej’ w stercie jabłek czy butelce wina?” 330 . W eseju poświęconym 

brytyjskiemu rysownictwu (British Drawing, 1946) Michael Ayrton zarysował 

historię brytyjskiego rysunku od Księgi z Kells po Hogartha, Rowlandsona, Blake’a i 

Palmera, których twórczość postrzegał w kategoriach trwałej linii rozwoju, 

znajdującej kontynuację w sztuce jego i współczesnych mu artystów 331 . Ayrton 

uznawał skupienie na bryle za nie-angielskie, a własności linearne za najbardziej 

charakterystyczne dla całości sztuki brytyjskiej: „za najważniejsze cechy angielskiego 

geniuszu uznaję liryczność, satyryczność, mistyczność, romantyczność i skupienie na 

rytmach linearnych, które od tysięcy lat stanowią szkielet i podstawę naszej 

sztuki”332. 

„Axis”  

W eseju poświęconym jednemu z pierwszych zjawisk uznawanych zazwyczaj za 

narodziny tendencji neoromantycznej w sztuce Brytyjskiej, magazynowi „Axis”, 

redagowanemu przez Myfanwy Evans i Johna Pipera, Alan Powers odwołuje się do 

Charlesa Harrisona jako postaci, której opinie na temat pozornie opozycyjnych relacji 

między wartościami (międzynarodowego) modernizmu a (typowo angielskiego) 

neoromantyzmu zbieżne jest z myśleniem większości współczesnych mu krytyków. 

W eseju England’s Climate opublikowanym w 1997 roku Harrison wskazuje na datę 

publikacji pierwszego numeru magazynu jako moment odejścia od ideałów 

międzynarodowego modernizmu w kierunku rodzimej tradycji, które wartościuje 

zdecydowanie negatywnie333.  

Założyciele „Axis” oraz publikujący w magazynie pisarze (jak np. Geoffrey Grigson) 

rzeczywiście odkrywali na nowo tradycję romantyczną, a szczególnie wczesne dzieła 

                                                 
329  Fry, s. 141, cyt. za: Yorke, The Spirit of the Place, s. 13.  
330 Yorke, The Spirit of the Place, s. 14.  
331 Michael Ayrton, British Drawing, cyt. za: David Edony, Writing Nature, [w:] Metamorphose. 
British Surrealists and Neo-romantics 1935-55, kat. wyst., 1992, New York, s. 12.  
332 Yorke, The Spirit of the Place, s. 14. 
333 Harrison, England’s Climate, s. 206-225.  
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Samuela Palmera, postrzegane jako „prawdziwie” romantyczne w opozycji do jego 

późnych, wiktoriańskich, zmanierowanych dzieł, jednak ich stosunek do tradycji był 

przeniknięty doświadczeniem modernizmu. Jak pisze Powers,  
Piper proponował usunięcie czasu historycznego i jednocześnie twierdził, że 

wiara w gorszą jakość sztuki angielskiej, jaką zakładali pisarze z Bloomsbury, 

powinna zastąpić chęć zrozumienia sztuki brytyjskiej jako specjalnego przypadku 

nieprzystającego do norm kontynentalnych. Paradygmat Harrisona głoszący 

absolutną opozycję pomiędzy Anglią a Europą jest zbyt radykalny by dostrzec 

bardziej subtelną propozycję zawartą w „Axis”, mianowicie że międzynarodowy 

modernizm stanowi edukację dla oka, dzięki której lepiej można zrozumieć 

wartość tradycji narodowych334.  

Pomiędzy rokiem 1937 a 1939 w „Axis” coraz bardziej otwarcie mówi się o 

romantyzmie i powrocie do niego. Piper odchodzi od abstrakcji w kierunku malarstwa 

figuratywnego, skupiając się na topografii. We wstępie do wydanej w 1942 roku 

książki British Romantic Artists będzie twierdził, że „sztuka romantyczna zajmuje się 

szczegółem” [deals with the particular]335. Jak wskazuje Powers, Piper i Sutherland 

łączeni są (słusznie) jako wcześni reprezentanci fuzji modernizmu i romantyzmu, 

fuzji, która przyjmie nieco odmienną postać w sztuce artystów pracujących od lat 

trzydziestych do lat pięćdziesiątych w kolonii artystycznej w St Ives.  

Według Geoffreya Grigsona, który razem z Piperem i Evans zajmował się rewizją 

romantyzmu na łamach „Axis”, a także odpowiedzialny był za kilka poświęconych 

romantyzmowi publikacji w latach trzydziestych, powrót do niego jako inspiracji dla 

sztuki współczesnej miał jedynie sens o tyle, o ile traktowany był nie jako 

powtarzanie romantycznych chwytów, ile jako określone rozumienie natury, historii i 

tradycji. Grigson wyjaśniał w swoich publikacjach, na czym ten „właściwy” 

romantyzm miałby polegać i w 1948 roku zaatakował Pipera i Sutherlanda jako 

„zdrajców”. W artykule Authentic and False in „New Romanticism” krytykował ich 

za brak afirmacji życia i za popadnięcie „w wygodną formułę angielskości”336. Rok 

1948 stanowił moment, kiedy sztuka neoromantyczna cieszyła się największą 

popularnością, a za jej łabędzi śpiew uznać można The Festival of Britain odbywający 

się w 1951 roku, do udziału w którym zaproszeni zostali niemal wszyscy 

                                                 
334  Alan Powers, The Reluctant Romantics: Axis Magazine 1935-37, [w:] The Geographies of 
Englishness, s. 267.  
335 Piper, British Romantic Artists, s. 7.  
336 Geoffrey Grigson, Authentic and False in „New Romanticism”, „Horizon“, April 1948, s. 206, cyt. 
za: Stephens, Ben Nicholson, s. 272.  
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przedstawiciele tego ruchu. W tym czasie zaobserwować można pewnego rodzaju 

wyczerpanie neoromantycznej formuły: powtarzanie w nieskończoność chwytów, o 

których wspomina Grigson, to znaczy wizji angielskiego krajobrazu jako miejsca 

pozbawionego wszelkich elementów życia współczesnego, pozostającego w bezruchu 

i bezczasie, stanowiącego albo zagrożoną nowoczesnością, wypełnioną niemalże 

pogańskim duchem Arkadię, albo wyzbytą lokalnych mieszkańców sielankę. W 

latach czterdziestych Nash, na przykład, pozbawia krajobraz wszelkich odniesień do 

figury ludzkiej, a zamiast człowiekiem interesuje się symbolami. W Thistle in the 

Country (1945-1946) jest to oset, jeden z kwiatów-symboli Wielkiej Brytanii.  

Jak pisze Yorke, takiego rodzaju spojrzenie na przestrzeń wiejską, budowane z 

perspektywy mieszkańców miast, charakteryzowało już malarstwo 

dziewiętnastowieczne i przejęte zostało przez neoromantyków w niemal 

niezmienionej formie:  
romantyczne nastawienie odpowiadało tym mieszkańcom miast, którzy cieszyli 

się wszelkimi oferowanymi przez nie komfortami i rozrywkami. To romantyczne, 

dogłębnie protekcjonalne spojrzenie trwa nadal w romantyzmie 

dwudziestowiecznym i znajdujemy je w sztuce Nasha, Pipera i Sutherlanda, 

których pejzaże całkowicie pozbawione są ludzkich figur337.  

Różnica polega na jeszcze ściślejszym powiązaniu angielskości z przestrzenią wiejską 

i nasyceniu wizji tej przestrzeni elementem prehistorycznym, który nie pozwalał na 

jakiekolwiek odniesienia do symboli nowoczesności, takich jak miasto, samochód czy 

maszyny rolnicze. Według Woodcocka tym, co odróżnia neoromantyzm od 

romantyzmu wieku poprzedniego jest element grozy, niemal pogańskiej atmosfery, a 

przede wszystkim zasadnicze przeciwstawienie tego, co miejskie temu, co wiejskie338. 

Obraz debaty w obrębie sztuk wizualnych w relacji do debaty na temat tradycji i 

nowoczesności w przestrzeni wiejskiej jest jednak dużo bardziej ambiwalentny. 

Zwrócenie ku lokalnemu krajobrazowi nie musiało bowiem oznaczać wsteczności i 

mogło iść w parze z myśleniem modernizacyjnym. W poświęconej koncepcjom 

krajobrazu w okresie międzywojennym książce Landscape and Englishness, David 

Matless wskazuje na nowocześnie nastawione ruchy wyrastające z ruchu ochrony 

środowiska naturalnego, przekonując, że przestrzeń wiejska pozostawała tak samo 

cenną wartością zarówno dla opcji promującej modernizację i nowoczesność, jak i dla 

                                                 
337 Yorke, The Spirit of the Place, s. 16.  
338 Woodcock, This Enchanted Isle, s. 55.  
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sprzeciwiającej się intensywnej urbanizacji opcji konserwatywnej. Sytuację tę 

komentuje on następująco:  
co jednak pozostaje nie do zakwestionowania, to rola krajobrazu/pejzażu, natury, 

miejsca/domu, z których wszystkie, bez względu na bardziej czy mniej 

nowoczesne czy tradycyjne nastawienie autora, związane są z wizją nie-miejską. 

Przedstawienia wsi, zazwyczaj całkowicie wyzbyte figur ludzkich, wypełnione 

wielkimi posiadłościami, dworami w ruinie czy malowniczymi chatami, przez 

nieobecność lokalnej ludności konotują owe siedziby jako znaki minionego 

porządku, teraz służące jako pamiątki czy miejsca wakacyjnego wypoczynku dla 

uciekinierów z miasta, którzy na taką ucieczkę chcą i mogą sobie pozwolić339.  

Uderzające jest także, że w koncepcji Pipera i innych neoromantyków artyści 

romantyczni pokroju Palmera, Blake’a czy Turnera, to nie artyści, ujmujący element 

rzeczywistości w postać generalizującej, absolutyzującej wizji, szukający esencji 

ponad szczegółem, ale artyści konkretu, danego miejsca i topograficznego detalu. 

Postrzegając ich w ten sposób, neoromantycy nie tylko sformułowali inną definicję 

sztuki XIX wieku, ale też zdefiniowali szkołę romantyczną z perspektywy swoich 

własnych artystycznych celów, które de facto bliższe były późno XVIII-wiecznej 

szkole akwareli topograficznej i wykazujące w tym sensie ambicje bliższe 

realizmowi. Trudno określić, na ile wynikało to z ich lektury Husseya i jego 

propozycji innego rozumienia malowniczości, a na ile mogło być skutkiem styczności 

z ruchem nowego realizmu, szczególnie w brytyjskiej literaturze.  

 

1.3. Abstrakcyjni i romantyczni – artyści w St Ives 

W 1977 roku Charles Spencer podsumował szkołę z St Ives jako „pejzażystów […], 

którzy doświadczają i przekładają naturę na szeroko rozumiane abstrakcyjne wątki” 

stanowiąc szkołę „ekstremalnie angielskiego romantyzmu-mistycyzmu” 340 . Autor 

monografii artystów z St Ives, Michael Bird, uznaje tego rodzaju stwierdzenia za 

efekty latami prowadzonej przeciwko tej grupie propagandy, którą najzacieklej 

rozwinął Lawrence Alloway, doprowadzając do tego, że nazwa St Ives stała się na 

międzynarodowej scenie krytyki sztuki synonimem „niezdecydowanego, 

przestarzałego, pół-abstrakcyjnego malarstwa, które chroniło się przed 

                                                 
339 David Matless, Landscape and Englishness, London 2005, s. 56.  
340 Charles Spencer, Roger Hilton, [w:] Contemporary Artists, red. Colin Naylor, London and New 
York 1977, cyt. za: Michael Bird, The St Ives Artists. A Biography of Place and Time, Aldershot 2008, 
s. 11.  
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nowoczesnością w kojących pastoralnych kształtach i pejzażowych kolorach”341. W 

tym sensie sztuka artystów tworzących w kornwalijskiej kolonii traktowana była 

(szczególnie od początku lat pięćdziesiątych) dokładnie w ten sam sposób, co 

twórczość neoromantyków, a zatem utożsamiona z typowo angielskim, wręcz 

zaściankowym, przywiązaniem do krajobrazu (nawet Nicholson, krytykowano, nie 

oparł się urodzie dzikiego wybrzeża), przeszłości i „ducha miejsca”. Nim jednak 

negatywna propaganda Allowaya doprowadziła do postrzegania tych artystów jako 

wstecznych, stanowili oni – w oczach większości krytyki zachodniej, w tym 

amerykańskiej – grupę uznawaną za reprezentującą najważniejsze tendencje w sztuce 

brytyjskiej i europejskiej. Sami także uznawali siebie za zainteresowanych naturą 

modernistów, choć nie udało im się uniknąć konfliktu wynikającego z przekonania o 

sprzeczności interesów pomiędzy abstrakcją a figuratywnością.  

Mimo tego jednak, że niektórzy artyści z St Ives dzielili z neoromantykami 

zainteresowanie pejzażem, istniały pomiędzy nimi pewne znaczące różnice. Wątki 

podejmowane przez Petera Lanyona bliskie były tym, które w tym samym czasie 

zajmowały niektórych artystów neoromantycznych. Różnica polegała na tym, że 

artyści pracujący w Kornwalii odchodzili od właściwego dla neoromantyków 

upodobania do widoków typowo malowniczych (czy też ukształtowanych i 

wypromowanych przez dyskurs malowniczości i bazującą na nim wersję 

„turystyczną”) i wybierali widoki Kornwalii „nie zepsute przez obrazy malowniczości 

czy przez turyzm”342. Wynikało to także z popularyzowanej szczególnie po wojnie, 

m.in. w takich publikacjach jak The Making of English Landscape (1955) W. G. 

Hoskinsa, koncepcji, że w formach i kształtach angielskiego krajobrazu możliwa jest 

do wyczytania cała jego przeszłość. W swojej książce Hoskins przekonywał, że 

historia (i prehistoria) obecna jest we wszystkim, na co patrzy uważne oko. Chodziło 

więc o stworzenie sztuki, która nie tyle bada przeszłość w postaci pozostających po 

niej dokumentów (co reprezentowało neoromantyczne zainteresowanie 

dziewiętnastowieczną literaturą i sztuką), ile widzi przeszłość w tym, co zauważyć 

może ludzkie oko obecnie i, co istotne, spojrzenie na krajobraz nie było spojrzeniem 

zapożyczonym od artystów epok minionych, lecz spojrzeniem w pełni współczesnym, 

modernistycznym. Różnica polegałaby zatem na innym rozumieniu historii przez obie 

                                                 
341 Bird, The St Ives Artists, s. 11.  
342 Tamże, s. 76.  
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grupy artystów, którą to różnicę można ogólnie określić jako tę pomiędzy tradycją 

(neoromantyków) a przeszłością (artystów z St Ives).  

Nie sposób jednak powiedzieć, że artystów z kornwalijskiej kolonii łączyła 

jakakolwiek wspólna wizja. Dopóki artyści tacy jak Peter Lanyon, Patrick Heron, 

Roger Hilton, Ben Nicholson, czy Barbara Hepworth wspólną działalność rozumieli 

jako wspólne organizowanie wystaw i kontakty towarzyskie, grupa ta harmonijnie 

współdziałała. Problem pojawił się jednak, kiedy abstrakcyjna twórczość niektórych z 

nich zaczęła być negatywnie postrzegana przez artystów figuratywnych i vice versa. 

Jak pisze Michael Bird, w tamtym czasie Lanyon nie chciał być łączony z 

Nicholsonem, którego sztuka wydawała mu się zbyt odległa od życia. Jego własny 

projekt był diametralnie odmienny, stanowić miał „pielgrzymkę z wnętrza ziemi”343. 

Tego rodzaju nastawienie wynikało przede wszystkim z konfliktu, w jakim 

pozostawali Lanyon i Nicholson po tym, jak ten ostatni zaproponował, by powstałe w 

St Ives, skupiające artystów Penwith Society podzielić na trzy grupy: a. Artystów 

figuratywnych, b. Abstrakcyjnych, oraz c. Tworzących rzemiosło artystyczne. Lanyon 

widział tę propozycję jako chęć przejęcia prowadzenia w grupie przez Nicholsona, ten 

natomiast tłumaczył później, że jego motywacja wynikała z chęci zapobiegnięcia 

popadnięcia grupy w sentymentalizm; prace jego i Hepworth miały być wystawiane 

„w dobrym towarzystwie, nie w otoczeniu scen z zatoki i wazonów”, lecz w 

otoczeniu innych artystów odrodzonego ruchu abstrakcyjnego (mimo tego, że oboje 

nie działali już wyłącznie na polu abstrakcji)344.  

Dla artystów z St Ives prawdziwie nowoczesne malarstwo powinno podejmować 

wszelkie tematy ze znajomością najnowszych rozwiązań formalnych. Patrick Heron 

za jedynego nowoczesnego malarza, który „starał się przetłumaczyć pejzaż na język 

postkubistyczny” uznawał Petera Lanyona (Il. 8.)345. Wertykalne kompozycje jego 

obrazów, jak wskazuje Jolivette, sugerować mają ciało artysty poruszające się w 

przestrzeni: „płótna Lanyona łączyły subiektywność osobistego doświadczenia z 

fizycznością ciała ludzkiego w pejzażach, które wyrażają silne poczucie miejsca”346. 

Lanyon rozciągał w latach czterdziestych krajobraz na wszystkie strony, ukazując go 

(postkubistycznie) z kilku stron jednocześnie, z góry lub niczym z okna jadącego 

                                                 
343 Tamże, s. 77.   
344 Tamże, s. 86.  
345 Patrick Heron, Hills and Faces, „Penwith Society Broadsheet”, vol. 2 (Summer 1951), s. 3-4, cyt. 
za: Jolivette, Landscape,Art and Identity, s. 143-144.  
346 Tamże, s. 146.  
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samochodu. Podobne rozumienie pejzażu – to znaczy jako przestrzeni, której stosunki 

bada się poprzez własne ciało – właściwe było także Barbarze Hepworth, która starała 

się ukazać siebie jako „figurę w krajobrazie”347. Fotografie wykonane w czasie jej 

wakacji w Norfolk, gdzie przebywała wraz z Benem Nicholsonem, ukazują ją 

siedzącą na bramie gospodarstwa wiejskiego. W podobny sposób, jak wskazuje 

Jolivette, upozowana jest Hepworth na zdjęciu w magazynie „Vogue” z 1951 roku, co 

sugeruje jej świadome pozowanie jako owej „figury w krajobrazie” (Il. 9.).  

Hepworth świadomie wybrała Kornwalię jako otoczenie oferujące poczucie 

stabilności w powojennej, niespokojnej rzeczywistości: „kamienie są dużo ważniejsze 

niż istoty ludzkie, a na pewno dużo ważniejsze niż maszyny”348. Jeśli Hepworth (być 

może ze względu na sytuację osobistą, w jakiej się znajdowała) świadomie odrzucała 

figurację na rzecz stabilności oferowanej przez abstrakcyjne formy stanowiące dla 

niej rodzaj więzi z przeszłością i naturą, Henry Moore nie widział konieczności 

opowiadania się po którejś ze stron. Już w 1937 roku wypowiadał się na ten temat w 

sposób nie pozostawiający wątpliwości:  
agresywna walka pomiędzy abstrakcjonistami a surrealistami wydaje mi się 

bardzo niepotrzebna. Każda dobra sztuka zawsze zawierała zarówno klasyczne, 

jak i romantyczne elementy – porządek i zaskoczenie, intelekt i wyobraźnię, 

świadome i nieświadome. Obie strony osobowości artysty muszą odgrywać swoją 

rolę349.  

Można powiedzieć, że w pewnym momencie awangardowość sztuki Moore’a i 

Hepworth stała się czymś, co mogło najlepiej rozwijać się w miejscu takim jak St 

Ives, w Londynie natomiast awangarda przybrała zupełnie inny kierunek. Jak pisze 

Bird, jeśli Hepworth wróciłaby w latach pięćdziesiątych na stałe do Londynu, „co 

dzień przypominano by jej, jak wszelkie podstawy jej języka rzeźbiarskiego 

                                                 
347 Landscape Figure (a także inne prace z lat pięćdziesiątych i później) autorstwa Hepworth stanowi 
pracę znamionującą główne w tamtym czasie zainteresowanie rzeźbiarki, to znaczy określenie siebie 
jako „figury w krajobrazie”, kiedy to artystka może spełnić rolę zarówno widza, jak i przedmiotu 
obrazowania. Mówiła ona: „Byłam figurą w krajobrazie i każda z moich rzeźb zawierała do mniejszego 
lub większego stopnia wciąż zmieniające się formy i kontury ucieleśniające moje własne reakcje na 
określoną pozycję w krajobrazie”. Barbara Hepworth cytowana przez Alana G. Wilkinsona: Barbara 
Hepworth: the Art Gallery of Ontario Collection, kat. wyst., Art Gallery of Toronto, Toronto 1991, s. 
20, cyt. za: From Blast to Pop, s. 75.  
348 Artists on Art, Barbara Hepworth and Reg Butler, for BBC Third Programme, 28 September 1951 
cyt. za: Jolivette, Landscape, Art and Identity, s. 148. 
349 Henry Moore, The Sculptor Speaks, „The Listener”, 18 August 1937, s. 5-9, cyt. za: Yorke, The 
Spirit of the Place, s. 78. 
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zastąpione zostały innego rodzaju podejściem reprezentowanym przez takich 

rzeźbiarzy jak Butler, Paolozzi, Robert Adams czy William Turnbull”350. 

 

W stronę lat pięćdziesiątych – Festival of Britain, Kitchen Sink School i ICA 

Na początku tego rozdziału odwoływałam się do wyrażonej między innymi w 

zbiorowej publikacji The Geographies of Englishness opinii, że Pevsnerowskie 

rozumienie angielskość stanowi pewnego rodzaju klucz do najważniejszych cech jej 

konceptualizacji od końca XIX wieku aż po okres powojenny, przede wszystkim ze 

względu na znaczącą trwałość wyobrażeń i obrazów angielskości, które przenikały 

większość tego, co pisano o sztuce i jak ją tworzono. Jego wizja, powstająca w czasie 

wojny i zaprezentowana w latach pięćdziesiątych, stanowi także wizję spójną z tym, 

co najważniejsze instytucje państwowe proponowały jako model nowej, powojennej 

tożsamości narodowej. Jak wskazuje Catherine Jolivette, projekt Pevsnera, to znaczy 

„geografia sztuki” rozumiana jako łącząca konkretną ziemię, ludność i historię 

Wielkiej Brytanii, stanowił wyraz pewnego typu spojrzenia na sztukę i jej rolę w 

społeczeństwie, jaki właściwy był organizatorom najważniejszych wydarzeń i 

instytucji kulturalnych w latach pięćdziesiątych. Jak pisze Jolivette, „Pevsnera 

pojmowanie tożsamości narodowej było paralelne wobec retoryki the Festival of 

Britain”, wydarzenia, które zorganizowano w 1951 roku na stulecie the Great 

Exhibition Księcia Alberta z 1851 roku 351 . Zorganizowane w ramach Festiwalu 

wystawy dotyczące „Ziemi” i „Ludzi”, zorientowane na ukazanie krajobrazu jako 

„metafory” charakteru narodowego, ukazywały, podobnie jak Pevsner w swojej 

publikacji, mieszkańców Wielkiej Brytanii i ich pochodzenie z konkretnej ziemi jako 

„źródło sztuki”352. 

Jak pisze Jolivette, na Festiwalu kultura narodowa ukazana została jako wiejska i 

agrarna, co ilustrować miał mural Edwarda Bawdena pt. Country Life, na którym 
tożsamość brytyjska została ukazana jako nieodłącznie związana z unikalnością i 

różnorodnością rodzimej wsi; jednocześnie krajobraz i malarstwo pejzażowe, 

szczególnie Constable’a i Turnera, promowane było w kraju i za granicą jako 

celebracja wspólnego dziedzictwa353.  
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Mural Sutherlanda, The Origin of the Land (Il. 10.), znajdujący się w jednym 

z pawilonów, wyraża – jak twierdzi Jolivette – napięcie pomiędzy dwoma wizjami 

powojennej Wielkiej Brytanii: „Brytanii zakorzenionej w przeszłości oraz kraju, który 

musi stawić czoła rzeczywistości powojennego świata przemysłowego i 

atomowego” 354 . Zamiast ukazywać prehistoryczne pochodzenie odwiecznej i 

nieprzemijającej Brytanii, oferował niepokojącą, apokaliptyczną wizję.  

Rok później, w 1952 roku, John Berger odpowiedzialny był za zorganizowanie 

pierwszej z trzech wystaw malarstwa realistycznego w galerii Whitechapel w 

Londynie pod wspólnym tytułem Looking Forward. Berger i artyści będący 

przedstawicielami realizmu społecznego otwarcie krytykowali czysto artystyczne 

problemy, które w swojej sztuce podejmowali abstrakcjoniści z St Ives. Kolejny atak 

nadszedł ze strony Institute of Contemporary Arts. Co prawda, współzałożyciele ICA, 

Ronald Penrose i Herbert Read, promowali tę wywodzącą się z surrealizmu i 

abstrakcji sztukę, młodsi członkowie ICA, szczególnie Lawrence Alloway, odrzucali 

pojęcia takie jak „forma znacząca”, czy sztuka wysoka w ogóle. W Nine Abstract 

Artists Alloway pisał: „w St Ives łączy się teorię niefiguratywności z praktyką 

abstrakcji (tzn. abstrahowania od obiektów), ponieważ krajobraz jest tak piękny, że 

nikt nie jest w stanie całkiem wyeliminować go ze swojej sztuki”355. 

Konflikt między abstrakcją a realizmem społecznym trwał mniej więcej do 1956 

roku; Berger atakował abstrakcję, artyści (jak na przykład Patrick Heron w Art is 

Autonomous) starali się odpierać ataki356. Jak pisze Jolivette, w latach pięćdziesiątych  
senne neoromantyczne krajobrazy i subtelne abstrakcje modernizmu z St Ives, 

które stanowiły wojenną awangardę, uznane zostały przez nowe pokolenie 

artystów i krytyków za niewłaściwe, a niektórzy, jak Reg Butler, całkowicie 

odrzucili pejzaż jako nieodpowiedni temat dla artysty nowoczesnego w obliczu 

życia w zimnowojennej Europie357.  

W związku z tym pejzaż z pozycji  
kategorii emblematycznej dla wyspowej tożsamości Festival of Britain do połowy 

dekady zdegradowany został do tego stopnia, że pejzażyści nie reprezentowali już 

narodu na scenie międzynarodowej. W 1956 roku na Biennale w Wenecji, [sztukę 

                                                 
354 Tamże, s. 3.  
355 Lawrence Alloway, Nine Abstract Artists, cyt. za Bird, The St Ives Artists, s. 113.  
356 Patrick Heron, Art is Autonomous, „The Twentieth Century”, September 1955, s. 291.   
357 Jolivette, Landscape, Art, and Identity, s. 3.  
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tę] zastąpiły miejskie wizje Kitchen Sink School i kanciaste, niepokojące figury 

Lynna Chadwicka358.  

Drugą stroną nowego spojrzenia na krajobraz jako nierozerwalnie związany z 

uprzemysłowieniem, zimną wojną i erą atomową była fascynacja obrazem 

naukowym, wykonanym za pomocą mikroskopu i z kabiny samolotu. Tendencję tę 

wyrażały wystawy zorganizowane w ICA przez członków Independent Group: 

Growth and Form i This is Tomorrow. Jak pisze Jolivette, This is Tomorrow w 

Whitechapel Gallery i Modern Art in the United States w Tate oznaczały koniec 

autonomicznej, wyspowej awangardy 359 . Za datę symbolizującą koniec ery 

neoromantyków uważa się rok 1956 360 . Jolivette coraz częstsze kwestionowanie 

gatunku pejzażu jako potrafiącego sprostać wymogom reprezentacji współczesnej 

rzeczywistości postrzega nie jako oznakę upadku pejzażu jako gatunku w sztuce 

brytyjskiej, lecz jako zmianę perspektywy zapowiadającą bardziej świadome i 

bardziej międzynarodowe myślenie o środowisku naturalnym361. Trudno jednak nie 

zauważyć, że zainteresowanie artystów drugiej połowy lat pięćdziesiątych oraz 

później, niemal po sam koniec lat sześćdziesiątych, zwraca się w innym kierunku – w 

kierunku metropolii jako miejsca, które wreszcie – po smutnych scenach ponurych 

miast w sztuce Kitchen Sink School – staje się synonimem wolności i (zazwyczaj) 

pozytywnie wartościowanej nowoczesności.  

 

2. Nowocześni – angielskość brytyjskiego pop artu? 

W poprzednim rozdziale starałam się przedstawić twórczość neoromantyków z 

perspektywy, która podkreśla pomijane zazwyczaj w ogólnych omówieniach tego 

nurtu aspekty, kładąc szczególny nacisk na zdecydowanie modernistyczną 

proweniencję zarówno światopoglądu artystów, jak i tworzonych przez nich dzieł. W 

przypadku literatury dotyczącej angielskich pop artystów zauważyć można innego 

rodzaju tendencję do jednostronności: podkreślany jest zdecydowanie anty-

neoromantyczny charakter ich sztuki, gdzie przez anty-neoromantyczny rozumieć 

należy niechęć wobec wszystkiego, co reprezentowała sobą i do czego aspirowała 

sztuka neoromantyków. Cechy te artyści skupieni wokół Independent Group 

                                                 
358 Tamże, s. 3.  
359 Tamże, s. 4.  
360 Yorke, The Spirit of the Place, s. 330.  
361 Jolivette, Landscape, Art, and Identity, s. 154.  



 116 

postrzegali, można podsumować, jako zbyt angielskie, a tym samym zaściankowe i 

niewystarczająco współczesne. W literaturze dotyczącej Independent Group, w tym 

szczególnie interesujących mnie w tym rozdziale Richarda Hamiltona, Eduardo 

Paolozziego czy Lawrence’a Allowaya, niechęć tę wiąże się z fascynacją kulturą 

amerykańską i jej całkowitym, jak to widziano, nastawieniem na współczesność. 

Angielski pop art miałby w tej optyce nie tyle wyrażać doświadczenie życia w 

angielskiej metropolii lat pięćdziesiątych, ile stanowić wyraz fascynacji kulturą 

amerykańską, niemal nieobecną i prawie nieznaną, a spotykaną jedynie za 

pośrednictwem magazynów i filmów. Podążając w nieco innym kierunku, ową 

fascynację Ameryką chciałabym rozumieć szerzej, jako fascynację samą 

współczesnością, której esencję kultura amerykańska zdawała się reprezentować362. 

Choć w dużej mierze artyści i teoretycy skupieni w Independent Group inspirowali się 

klasyką modernizmu, szczególnie surrealizmem, dadaizmem i dziełem Marcela 

Duchampa, interesował ich przede wszystkim właśnie ów stosunek sztuki do 

przeszłości i współczesności. W tej optyce swoisty konflikt neoromantyków i pop 

artystów można postrzegać w kategoriach opozycji romantyzmu z modernizmem (jak 

chciała większość krytyki), lecz także opozycji romantyzmu z realizmem363. Realizm 

ten będę rozumiała z jednej strony jako do pewnego stopnia zbieżny z „nowym 

realizmem”, jak sproblematyzowali go krytycy i teoretycy amerykańskiego pop artu, a 

z drugiej jako kontynuację tradycji przedstawiania „obserwowanego życia”, jak 

określił tę tendencję Nicolaus Pevsner, który wywodził ją z bardzo odległej 

przeszłości sztuki brytyjskiej, dostrzegając jej pełną realizację w dziełach Williama 

Hogartha i jego następców364.  

                                                 
362 Jak pisze Anne Massey, Independent Group reprezentuje „decydujący moment rewolty przeciwko 
dominującym gustom w sztuce brytyjskiej”, rewolty, która według niej przybrała formę trzech 
rodzajów relacji: „z dominującym rozumieniem modernizmu; z rzeczywistością miejską; i z 
amerykańską kulturą masową”. Massey, Forbidden Conversations, s. 139.  
363  Taka opozycja możliwa byłaby do wprowadzenia, gdyby z jednej strony podążać śladami 
większości krytycznych komentarzy na temat obu formacji, a z drugiej czytać pop art jako sztukę o 
ambicjach bliskich realizmowi. W poprzedniej części starałam się wykazać, jak ważnym elementem w 
neoromantycznym odczytaniu artystów romantycznych było rozumienie romantyzmu (i 
malowniczości) jako skupionego na szczególe, topografii, empirycznym doświadczeniu. W dalszej 
części tego rozdziału mowa będzie o tradycji empiryzmu w brytyjskim pop arcie, co będzie miało na 
celu zbliżenie, raczej niż antagonizowanie neoromantyzmu ze sztuką tworzoną przez Independent 
Group.  
364 W dalszych częściach tego rozdziału rozwinę kwestię,  o jakiego rodzaju realizmie mówić można w 
przypadku twórców Independent Group. Choć ich własne wypowiedzi na ten temat właściwie nie 
problematyzują tego zagadnienia, podobnie Pevsner nie przedstawia teoretycznych podstaw 
paradygmatu realistycznego, o którym mówi w odniesieniu do Hogartha, postaram się niżej 
skonfrontować formułowane mniej więcej w tym samym czasie wypowiedzi członków IG i Pevsnera z 
funkcjonującymi w tym czasie koncepcjami realizmu w Europie i Wielkiej Brytanii.  
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Zatem w rozdziale tym moim celem będzie analiza sztuki pop artystów brytyjskich, 

która z jednej strony ukaże ich sztukę w pewnym stopniu zgodnie z dominującymi w 

literaturze tematu schematami, to znaczy skupiając się na jej opozycji wobec tradycji 

sztuki angielskiej (szczególnie tradycji romantycznej) i opozycji wobec tradycyjnych 

rozróżnień między sztuką wysoką a kulturą popularną, co znalazło swój wyraz w 

afirmacji amerykańskiego wzornictwa przemysłowego. Z drugiej zaś postaram się 

ukazać główne ambicje członków Independent Group jako pewnego rodzaju 

kontynuację angielskiej tradycji, w czym pomoże mi między innymi odniesienie do 

książki Nicolausa Pevsnera. Argumenty Pevsnera dotyczące angielskości sztuki 

Hogartha będę kontynuować odnosząc się do poglądów rozwijanych od lat 

dziewięćdziesiątych przez Petera Ackroyda (historyka i pisarza). W jego ujęciu 

angielskość łączyć można z przestrzenią miejską i charakteryzować jako będącą 

przede wszystkim wynikiem mieszania się kultur, ras, narodowości i tradycji.  

Ukazana w tej perspektywie sztuka pop artystów byłaby angielska w tym sensie, że 

asymilowałaby obce, amerykańskie wpływy, i wyrażała w ten sposób bardzo 

„angielską” tendencję. 

2.1. Przeciwko zaściankowości. Przeciwko Anglii 

Najistotniejsze problemy podejmowane w dyskusjach na temat sztuki tworzonej przez 

artystów związanych z Independent Group dotyczą przede wszystkim kwestii ich 

stosunku do kultury popularnej. Jednak jeśli w przypadku analiz amerykańskiego pop 

artu relacja amerykańskich artystów do tego, co ich zewsząd otaczało, wydaje się 

oczywista, mówienie o kulturze popularnej w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych jest kwestią ogromnie problematyczną. Jest to czas i 

sytuacja, w której kultura popularna dopiero się rodzi, wypierając istniejącą wcześniej 

kulturę ludową i coś, co można by określić mianem kultury ludowej klas pracujących. 

W Uses of Literacy (1957), książce wydanej w Polsce jako Spojrzenie na kulturę 

robotniczą w Anglii, Richard Hoggart opisywał proces amerykanizacji kultury 

popularnej w Wielkiej Brytanii, zwracając uwagę na fakt, jak powierzchowna była 

ówcześnie przemiana dokonująca się pod wpływem modeli z USA. Powierzchowna w 

tym sensie, że w tamtym czasie jej obecność była na tyle nowa, że stanowiła jedynie 

rodzaj przebrania, pod którym nadal dojrzeć można było dużo starszą, tradycyjną 

kulturę właściwą klasom niższym. Hoggart pisał na temat coraz popularniejszych i 
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innych niż wcześniej fotografii rozebranych lub skąpo ubranych dziewcząt w 

gazetach i kolorowych magazynach:  
Jest zupełnie jasne, że kiedy tylko skończy pozować, [modelka – przyp. K.K.] 

ukryje ten niezupełnie skromny kostium kąpielowy, niczym zwierzęcą skórę, pod 

pulowerem za dwanaście i pół szylinga, który zrobiła sobie ściegiem 

łańcuszkowym, i modną spódnicą, którą nabyła za pół ceny na wyprzedaży w 

domu towarowym „C i A”365. 

Dla Hoggarta największe niebezpieczeństwo dla pozytywnie odbieranej przez niego 

kultury robotniczej stanowiła nadchodząca wraz z popularnymi magazynami i 

literaturą amerykanizacja. Zatem ta dopiero napływająca do Wielkiej Brytanii 

amerykańska kultura masowa nie była w zasadzie w tym kraju tym, czym jest kultura 

popularna, nie była właściwie ani „masowa” ani „popularna”. Jeśli sztuka pop 

artystów amerykańskich stanowiła reakcję na kulturę popularną Stanów 

Zjednoczonych, ta tworzona przez ich brytyjskich poprzedników nie zrodziła się z 

afirmacji czy kontestacji otaczającej ich rzeczywistości brytyjskiej, ale ze 

specyficznego stosunku do kultury popularnej zza oceanu, którą znali z importów, 

podróży, a w dużo mniejszym stopniu z bezpośredniej obserwacji rzadkich 

przejawów jej obecności na gruncie brytyjskim. Problem relacji sztuki do kultury 

popularnej jest więc w tym przypadku bardziej złożony, związany z kwestią 

tożsamości kulturowej, chodzi tu bowiem o ustalenie własnego stosunku do kultury 

innego kraju, co ma wymiar zdecydowanie, choć niekoniecznie otwarcie, polityczny. 

Jeśli w analizie tej uwzględnimy także polityczne zapatrywania członków 

Independent Group, w większości nastawionych lewicowo, ich zainteresowanie 

kulturą amerykańską przy jednoczesnym krytycznym spojrzeniu na uwikłaną 

politycznie ideologię, która za nią stała, staje się kwestią bardzo złożoną, wymagającą 

jednoczesnej analizy na co najmniej kilku ważnych obszarach.  

Kiedy w l949 roku Eduardo Paolozzi, pochodzący ze Szkocji syn włoskich 

imigrantów trudniących się sprzedażą lodów, kupił w Londynie przecenione 

egzemplarze pism „Colliers” i „Saturday Evening Post”, były to niemal jedyne 

dostępne w tym czasie w Wielkiej Brytanii źródła wiedzy na temat rzeczywistości 

Stanów Zjednoczonych, co przy niemal zupełnej nieobecności produktów 

amerykańskich na rynku brytyjskim, skutkowało przyjęciem serwowanej przez 

popularne czasopisma opowieści ilustrowanej głównie „pysznymi” obrazami 
                                                 
365 Richard Hoggart, Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii, przeł. A. Ambros, Warszawa 1976, s. 
277.  
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produktów przeznaczonych do konsumpcji (jedzenia, samochodów, młodych kobiet) 

w formie mocno zapośredniczonej. Jednocześnie ten skondensowany obraz tego, 

czym był „amerykański sen”, stanowił zupełne przeciwieństwo ówczesnej 

rzeczywistości powojennej: szarych ulic w dzielnicach, gdzie nie udało się jeszcze 

ukończyć prac związanych z odbudową po bombardowaniach, gdzie jedynymi 

kolorowymi punktami były budki sprzedające amerykańskie komiksy. Pod koniec lat 

czterdziestych sklepiki tego typu były wczesnym przykładem przenikania masowej 

kultury amerykańskiej w codzienne życie londyńskiego proletariatu: półki pełne były 

amerykańskich kryminałów, magazynów i komiksów, które reklamowały stojące 

przed sklepami tablice pokryte napisami i rysunkami lodów na patyku, lizaków, 

bohaterów amerykańskich kreskówek, np. Myszki Mickey. Doskonale widać to na 

fotografiach Nigela Hendersona, który robiąc zdjęcia ulicznych stoisk i sklepów 

uchwycił kontrastujące z otoczeniem krzykliwe reklamy i banery (Il. 11.)366. W takim 

otoczeniu „fragment Ameryki” wyglądał jak kolorowy rajski ptak, nie dziwi więc to, 

że wytwory amerykańskiej kultury popularnej stanowiły nie tyle wzór tego, jak może 

wyglądać rzeczywistość w podobnym, ale nieco bogatszym kraju (czy jakąś 

zapowiedź przyszłości), ile zgoła egzotyczny, obcy twór. Na temat zainteresowania 

swojego i innych członków Independent Group amerykańską kulturą popularną i 

powodów, dlaczego wydawała się ona atrakcyjna, Hamilton wypowiedział się w 

wywiadzie przeprowadzonym przez Michaela Craiga-Martina i, jak się wydaje, 

zgodne jest to z obiegową opinią głoszącą, że zainteresowanie Ameryką związane 

było przede wszystkim z jej wizualną atrakcyjnością na tle całkowicie nieciekawego 

w tym czasie otoczenia w Wielkiej Brytanii. Hamilton powiedział:  
Zainteresowanie skierowane było na Ameryką, ponieważ w Anglii naprawdę 

bardzo mało się wtedy działo. Wszystko, co było choć trochę interesujące, 

znaleźć można było w amerykańskich magazynach lub filmach hollywoodzkich, a 

poza tym było niewiele więcej. Szczególnie interesowały nas fotoreportaże, lecz 

największą inspirację stanowił magazyn Scientific American. Wpływ wszystkich 

tych magazynów był niezwykle silny, szczególnie ich strona wizualna. Był także 

                                                 
366  Henderson zamieszkał na East Endzie ze swoją żoną Judith, która realizowała tam część 
zakrojonego na szeroką skalę projektu antropologicznego służącego poznaniu sposobu życia klas 
pracujących. Judith Henderson zbierała notatki na temat życia sąsiadów, podczas gdy Nigel 
fotografował swoje otoczenie. Co istotne, oboje pochodzili z klas wyższych i mieszkanie na East 
Endzie łączyło się dla nich z doświadczeniem obcości, a nawet wrażeniem „egzotyki”. Por. Victoria 
Walsh, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, London 2001, s. 49.  
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magazyn Picture Post, lecz nie miał on atrakcyjności, którą miał Life w latach 

powojennych367.  

Jak pisał Paolozzi,  
amerykańskie pismo stanowiło katalog egzotycznego społeczeństwa, bogatego i 

szczodrego, gdzie sprzedaż gruszek w puszce zamieniała się w kolorowy sen, 

gdzie zmysłowość i męskość łączyły się tworząc formę sztuki znacznie bardziej 

subtelną i wzbogacającą niż ortodoksyjna sztuka pokazywana w Tate Gallery czy 

Royal Academy368.  

Wypowiedź Paolozziego jest znacząca z kilku powodów: po pierwsze zwraca uwagę 

na owo spojrzenie na kulturę amerykańską jako coś „nie z tej ziemi”, gdzie rzeczy 

zwyczajne stają się bajkowe, po drugie, uderza gładkie przejście między „gruszkami 

w puszce” a „formą sztuki” w wywodzie kończącym się na niechęci do oficjalnych 

instytucji w Wielkiej Brytanii. W tej optyce niezwykle ważne okazuje się ustalenie, 

jakie zapatrywania członków Independent Group stały za tym, by w swej chęci 

poszukiwania alternatywy dla zaściankowej (jak ją wtedy widzieli) sztuki brytyjskiej, 

nie zwrócić się do coraz popularniejszego w tamtym czasie malarstwa 

amerykańskiego spod znaku ekspresjonistów abstrakcyjnych, obecnych w Europie od 

początku lat pięćdziesiątych za sprawą prywatnych kolekcjonerów, a tak intensywnie 

promowanych na europejskich wystawach  pod koniec dekady 369 , w kierunku 

czasopism i reklam. Jednym z powodów było to, że w wytworach kultury popularnej 

jak w soczewce skupiało się wszystko to, co brytyjscy artyści uznawali za 

kwintesencję amerykańskości, a co umożliwiało im wytknięcie słabości własnej 

kultury – oficjalnej, promowanej przez państwo, tzw. kultury wysokiej. Jak twierdził 

Robert Kudielka amerykański sen, tak jak postrzegano go w Wielkiej Brytanii za 

pośrednictwem mass mediów, „pozwolił nazwać to, co było nie tak z angielską 

kulturą: zaściankowe zadowolenie, kultywowanie amatorskości, słabość do aluzji 

osobistych i pastoralnego romantyzmu”370. Podobnie na ten temat wypowiadał się 

                                                 
367 Michael Craig-Martin, Richard Hamilton in Conversation with Michael Craig-Martin, [w:] Richard 
Hamilton. „October” Files 10, red. Hal Hoster, Alex Bacom, Cambridge MA, London 2010, s. 3.  
368 Eduardo Paolozzi, Retrospective Statement, [w:] The Independent Group: Postwar Britain and the 
Aesthetics of Plenty, red. David Robinson, Cambridge MA, London 1990, s. 192-193. 
369 Hamilton widział wystawę Opposing Forces w ICA w 1953  roku, na której pokazywane były 
między innymi prace Jacksona Pollocka. Por. Richard Hamilton, Talk at the Palais des Beaux-Arts, 
Brussels 1971, [w:] Richard Hamilton, red. Mark Godfrey, Paul Schimmel, Vincente Todolí, kat. 
wyst., Tate Modern, London 2014, s. 202. Wystawy New American Painting odbyły się m.in. w 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech w latach 1958-59.  
370 Robert Kudielka, Robyn Denny, kat. wyst., Tate Gallery, London 1973, s. 18, cyt. za: John A. 
Walker, Cultural Offensive: American Impact on British Art Since 1945, London 1998, s. 13. 
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Reyner Banham, krytyk sztuki, członek Independent Group i zdecydowany miłośnik 

wszystkiego, co amerykańskie:  
Trzeba zdać sobie sprawę, jaką alternatywę dla niedbałego prowincjalizmu 

większości londyńskiej sztuki sprzed dziesięciu lat stanowiło amerykańskie 

wzornictwo. Rozmach i profesjonalizm filmów czy fasony amerykańskich 

samochodów wydawały się ciągłym przytykiem do kmiotowatej rzeźby 

brytyjskiej spod znaku Moore’a czy zmanierowanego ponuractwa malarstwa 

naśladowców Pipera371.  

Podobny stosunek do współczesnej mu sztuki brytyjskiej wyrażał Richard Hamilton. 

Dla niego afirmacja kultury amerykańskiej oznaczała świadomy afront wobec 

oficjalnie akceptowanego gustu. Był to protest przeciwko temu, czego Hamilton i inni 

artyści w sztuce brytyjskiej nie popierali. W katalogu wystawy This is Tomorrow (Il. 

12.), która miała miejsce w Whitechapel Art Gallery w 1956 roku, opublikowano listę 

rzeczy kochanych i znienawidzonych („loves” i „hates”), którą ułożono z wyciętych z 

magazynów fraz. I tak po stronie „hates” znalazły się między innymi: „angielski 

sposób życia” („the English Way of Life”), osobista świeżość, ludzie, którzy cenią 

indywidualność, piękno wytworności i Kościół 372 . W przypadku Hamiltona 

zainteresowanie Ameryką wynikało, jak się wydaje, po pierwsze z niechęci do tego, 

co działo się w tym czasie w Wielkiej Brytanii, a z drugiej z zainteresowania kulturą 

popularną w jakiejkolwiek formie. Widać to już w entuzjazmie, z jakim przywitał 

odnowione zainteresowanie narodową kulturą ludową skutkujące wystawami takimi 

jak Black Eyes and Lemonade w Whitechapel Gallery w czasie Festival of Britain373. 

Jednak tym, co przede wszystkim interesowało Hamiltona, była mechanizacja procesu 

produkcji, najwyższej jakości projektowanie przemysłowe. Hamilton był także 

dominującą postacią w grupie artystów przeciwstawiających się wartościom, które 

określali jako purystyczną moralność kultury brytyjskiej, a której przykładem były 

poglądy Herberta Reada374. A taki rodzaj sztuki dominował właśnie na Festiwalu w 

roku 1951. Według Hamiltona styl, który tam panował, choć określany jako 

„współczesny” i jako taki promowany przez Council of Industrial Design, nie 

                                                 
371 Reyner Banham, Arts in Society: Representations in Protest, [w:] Arts in Society: A ‘New Society’ 
Collection, red. Paul Barker, London and Glasgow 1977, s. 64. 
372 Frances Spalding, British Art Since 1900, London 2002, s. 194. 
373 Richard Morphet, Richard Hamilton: the Longer View, [w:] Richard Hamilton, kat. wyst., Tate 
Gallery, London 1992, s. 15. Kultura ludowa klas niższych nie leżała jednak w centrum zainteresowań 
Independent Group i nie postrzegali jej oni z nostalgią, która towarzyszyła rozważaniom nad jej 
upadkiem autorstwa Hoggarta. Szerzej na temat kultury ludowej i kultury popularnej piszę na 
kolejnych stronach.  
374 Tamże.  
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reprezentował tak naprawdę głoszonych przez tę instytucję wartości, w tym przede 

wszystkim rzekomej aktualności 375 . Według Hamiltona problem polegał przede 

wszystkim na tym, że propagowano projekty stanowiące rezultat założenia, że eksport 

brytyjskich towarów udaje się ze względu na pewną aurę tradycji, która je otacza, i 

pewne skojarzenie z imperialnym dziedzictwem. Sukces niemieckiego, włoskiego i 

amerykańskiego projektowania wynikał z tego, że tworzone przez nich produkty 

wyrażały charakter narodowy po prostu przez konsekwentnie osiąganą najwyższą 

jakość376. 

W przypadku Eduardo Paolozziego niechęć do oficjalnej kultury brytyjskiej i jego 

dystans do niej wynikał po części z jego włoskiego pochodzenia i spędzonego w 

Szkocji dzieciństwa. Jak pisze Frank Whitford, wczesne lata, które Paolozzi spędził w 

Edynburgu, mogą tłumaczyć dystans, z jakim zawsze był on w stanie obserwować 

swoje otoczenie. Jego wyjątkowa relacja z Ameryką często wymieniana była jako 

„istotna w zrozumieniu jego dzieł, jednak równie ważny jest jego dystans wobec 

kultury brytyjskiej, jego brak zaangażowania w wielką tradycję angielskiej sztuki i 

niezależność wobec odziedziczonych wartości i tradycyjnych preferencji angielskiej 

sztuki”377. Kulturą, z którą miał w tamtym czasie najbardziej istotny da niego kontakt, 

była kultura amerykańska, znana głównie za pośrednictwem kina 378 . Zupełnie 

niezainteresowany tym, co działo się w tym czasie w Slade School of Art, do której 

był zapisany, Paolozzi zainteresował się surrealizmem, który można było zobaczyć w 

galerii Guggenhein Jeune Peggy Guggenheim i London Gallery E.L.T. Mesensa. 

Zaprzyjaźnił się także ze studentem Nigelem Hendersonem, którego matka 

prowadziła galerię Guggenheim w Londynie. To dzięki niemu Paolozzi, podobnie 

zresztą jak Hamilton, oglądał Zielone pudełko Marcela Duchampa, o czym szerzej 

będzie mowa niżej.   

                                                 
375 Richard Hamilton, Inquest of the Festival of Britain, [w:] Richard Hamilton, Tate Gallery, 1992, s. 
147-8.  
376 Tamże. 
377 Frank Whitford, Eduardo Paolozzi, [w:] Eduardo Paolozzi, kat. wyst., Tate Gallery, London 1971, 
s. 6.  
378 Jak wspominał Banham, „najważniejsi przedstawiciele [IG – przyp. KK] wychowali się gdzieś w 
okolicach [amerykańskiej kultury popularnej]. Amerykańskie filmy i magazyny stanowiły jedyną żywą 
kulturę, którą znaliśmy jako dzieci”. Reyner Banham, Who is this „Pop”?, „Motif”, 10 (Winter 
1962/63), cyt. za: Alice Rawsthorn, Richard Hamilton and Design, [w:] Richard Hamilton, Tate 
Modern 2014, s. 127.  
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2.2. W kierunku współczesności: Ameryka, dizajn, kultura popularna 

Kultura jako kontinuum 

Jeśli powyższe rozważania wyjaśniają w pewnym stopniu tożsamościowe uwikłania 

wyborów, jakie brytyjscy artyści podejmowali w tym okresie, nie mówią one wiele na 

temat ich stosunku do kultury w ogóle, a konkretniej powodu, dla którego to właśnie 

kultura popularna stała się istotnym punktem odniesienia. Wspomniałam wyżej o 

istocie wyboru, jakiego dokonali zwracając się w kierunku amerykańskiej kultury 

popularnej. I rzeczywiście, jednym z powodów mógł być fakt wychowania się w 

środowisku nią przesiąkniętym. Zauważalna jest także niechęć w stosunku do tego 

rodzaju współczesnej im sztuki brytyjskiej (szczególnie inspirowanej przyrodą sztuki 

abstrakcyjnej artystów takich jak Henry Moore, Barbara Hepworth czy inni artyści z 

kolonii w St Ives, na których patrzono z niechęcią mimo ich nieco większego 

rozmachu i nieco bardziej „międzynarodowego” wymiaru niż zupełnie źle widziani, 

„zaściankowi” artyści figuratywni spod znaku neoromantyzmu), w której jej status 

jako sztuki wysokiej był niezwykle istotny. W zainteresowaniu członków Independent 

Group mechanizacją, projektowaniem przemysłowym, reklamą i kulturą masową 

odczytywać można zupełnie odmienne podejście do samej figury, a także roli i 

sposobu działania artysty. Dość przypomnieć bardzo natchnione koncepcje procesu 

twórczego i więzi artysty z naturą, jaki kultywowali choćby Hepworth czy inni artyści 

z kolonii w St Ives. Według twórców i teoretyków związanych z Independent Group 

artysta musi na nowo przemyśleć swoją funkcję w nowej rzeczywistości i, jeśli chce 

pozostawać współczesnym, musi zdać sobie sprawę, że część jego funkcji przejęli 

inni: choćby „ad men”, czyli amerykańscy specjaliści od reklamy z Madison Avenue. 

Wyjątkowo trafne sformułowanie tej nowej roli pojawia się w tekście pary 

architektów Alison i Petera Smithsonów, którzy – znacznie wyprzedzając to, co 

działo się wtedy w architekturze europejskiej – postulowali, w ślad za obecną na 

rynku odzieżowym tzw. „expendability”, czyli celowo wprowadzonym do projektu 

krótkim terminem ważności (estetycznej czy materialnej), projektowanie architektury, 

która byłaby podobnie szybko zużywalna 379 . Na początku lat pięćdziesiątych 

                                                 
379 Pod koniec lat pięćdziesiątych Smithsonowie rozwijali swoje poszukiwania odpowiednika estetyki 
przemijalności w architekturze w kierunku mniejszych projektów: pawilonów i domów. 
Najważniejszym z nich jest House of the Future, wykonany niemal w pełni z elementów wymiennych i 
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Smithsonowie dzielili z Paolozzim i Hamiltonem zainteresowanie reklamą, jednak 

interesował ich nie tyle jej przekaz (jak Paolozziego) czy sposób, w jaki definiowała i 

zarazem kształtowała ona rolę współczesnego człowieka w społeczeństwie (jak 

Hamiltona), ile właśnie całkowita przemiana, jaką reklama wprowadzała w 

dychotomię twórca kultury popularnej/twórca kultury wysokiej. W tekście Lecz teraz 

zbieramy reklamy (But now we collect ads) z 1955 roku Smithsonowie pisali:  
Gropius napisał książkę o silosach zbożowych, Le Corbusier inną o samolotach, a 

Charlotte Parriand każdego ranka przynosiła do biura inny obiekt; lecz dziś 

zbieramy reklamy. […] Obecnie pozbawiani jesteśmy naszej tradycyjnej roli 

[jako projektantów] przez nowy fenomen sztuki popularnej – reklamę… Musimy 

w jakiś sposób ocenić zakres tej interwencji, jeśli mamy być w stanie 

skonfrontować jej silne i ekscytujące działanie z naszym własnym[…]. Reklama 

wywołała rewolucję w sferze sztuki popularnej. Reklama stała się godna szacunku 

na swój własny sposób i wygrywa ze sztukami pięknymi także w ich własnej 

grze. Nie możemy pomijać faktu, że jedna z tradycyjnych ról sztuk pięknych, 

definicja tego, co jest piękne i godne pożądania dla klasy rządzącej, i w 

ostatecznym rozrachunku tego, co jest pożądane przez całe społeczeństwo, 

przejęta została obecnie przez fachowców od reklamy. […] Takie reklamy 

naładowane są informacjami – danymi na temat sposobu życia i standardów 

mieszkaniowych, które jednocześnie je wynajdują i dokumentują. Reklamy, które 

nie starają się sprzedać produktu, chyba że jako naturalne akcesorium sposobu 

życia. […] i te ulotne rzeczy mają większy wpływ na naszą kulturę wizualną niż 

tradycyjne sztuki piękne380. 

Postawa twórców i teoretyków z Independent Group bazowała w zasadzie na 

rezygnacji z postrzegania kultury jako pola walki między tym, co zazwyczaj 

określano jako „wysokie” i elitarne a tym, co „niskie” i popularne przy jednoczesnym 

zdaniu sobie sprawy, że w ogólnej świadomości współczesnego im świata sztuki takie 

rozróżnienie jest silnie ugruntowane i tylko postawienie w uprawianej sztuce na 

źródła zaczerpnięte z tworów masowej rozrywki może doprowadzić do 

wyartykułowania własnej, odmiennej postawy. Choć w swym podejściu do kultury 

członkowie Independent Group byli zdecydowanie modernistyczni, było to innego 

rodzaju podejście niż to reprezentowane przez, nazwijmy go, „oficjalny” modernizm 

                                                                                                                                            
zawierający urządzenia, które są modne i które cechuje „glamour”. W 1959 roku Smithson pisał, że 
„przyszła architektura będzie przemijalna”. Alison Smithson i Peter Smithson, Talks to Fifth Year 
Students, „Architects’ Journal”, May 21, 1959, s. 782, cyt. za: Nigel Whiteley, Reyner Banham: 
Historian of the Immediate Future, Cambridge, MA, London 2002, s. 135. 
380 Alison i Peter Smithson, But Today We Collect Ads, [w:] Pop Art. A Critical History, red. Steven 
Henry Madoff, Berkeley, Los Angeles, London 1997, s. 3.  
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promowany przez brytyjskie instytucje kultury, czyli przeformułowany modernizm 

europejski, który wyrażać miał tożsamość narodową Brytyjczyków w dobie państwa 

dobrobytu. Taki modernizm, podobnie jak ten przedwojenny, miał jasno określone 

granice i był elitarny z definicji 381 . Wykluczał wszelką masowość i wykluczał 

masy 382 . To właśnie przeciwko takiemu modernizmowi występowali artyści z 

Independent Group. Jeśli odwoływali się do tradycji modernistycznych, to do takich, 

w których kultura popularna, czy to, co na początku XX wieku możemy uznać za 

kulturę popularną, stanowiła istotną inspirację. Mam tu na myśli dadaizm i 

surrealizm, które zarówno dla Hamiltona, jak i Paolozziego stanowiły najważniejszy 

punkt odniesienia. Jednak o relacji tych artystów z dziedzictwem europejskiej 

awangardy mowa będzie niżej. W tym miejscu chciałabym omówić sposoby, w jakie 

rolę kultury popularnej postrzegali różni członkowie Independent Group, bo choć dla 

wszystkich stanowiła ona bądź inspirację, bądź element skłaniający do redefinicji 

własnej pozycji, dosyć odmiennie rozumieli jej rolę jako możliwej składowej własnej, 

jak to było w przypadku Paolozziego i Hamiltona, twórczości artystycznej.  

W 1952 roku, na jednym ze spotkań w Institute of Contemporary Arts w Londynie 

członkowie nowo powstałej Independent Group oglądali pokaz slajdów materiałów 

wizualnych przygotowany przez Eduardo Paolozziego na podstawie gazet, które pod 

koniec lat czterdziestych uzyskał w Paryżu od amerykańskich żołnierzy. Była to seria 

kolaży wydanych później pod tytułem BUNK (Il. 13.) oraz część prac z tzw. 

archiwum KRAZY KAT. Nie wszyscy zebrani zrozumieli wtedy sens pokazu oraz to, 

dlaczego właściwie przypadkowe strony z amerykańskich gazet miałyby mieć 

szczególne znaczenie dla dyskusji nad kulturą współczesną. William Turnbull, choć 

nie był pod wielkim wrażeniem prezentacji Paolozziego, dobrze interpretował jej 

ogólny przekaz: obrazy te miały stanowić pewnego rodzaju obiekty znalezione. 

Mówiąc o pokazie Paolozziego w 1983 roku Turnbull podkreślił:  

                                                 
381 Read bardzo krytycznie odnosił się do zainteresowania kulturą popularną. W nowym wydaniu Art 
and Industry w 1956 roku wyraził oburzenie postawą niektórych artystów, którzy „tę wulgarną 
konieczność ukazują jako cnotę”, i którzy „potępiając purystów i tradycjonalistów chcieliby, by artyści 
i wzornictwo przemysłowe zaakceptowało gust mas jako wyraz nowej estetyki, sztuki ludu”. Herbert 
Read, Art and Industry, London 1956 (1934), s. 17, cyt. za: Whiteley, Reyner Banham, s. 101. 
382 Anne Massey, The Independent Group: Modernism and Mass Culture in Britain, Manchester 1995, 
s. 4.  Del Renzio mówił na temat ICA: „Read postrzegany był jako idący na kompromis i 
skompromitowany… nasz sprzeciw dotyczył głównie pewnego akademickiego puryzmu, który 
oddzielał sztukę od życia i mówił o ‘harmonii’”. Tony del Renzio, Pioneers and Trendies, „Art and 
Artists”, No. 209 (February 1984), cyt. za: The Independent Group, s. 179.  
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Magazyny dawały niezwykłą możliwość wprowadzenia jakiejś przypadkowości w 

nasz sposób myślenia (Independent Group była między innymi zainteresowana 

zerwaniem z logicznym myśleniem) – jedzenie na jednej stronie, piramidy na 

pustyni na kolejnej, ładna dziewczyna na następnej; były jak kolaże383. 

Nigel Henderson uważał, że obrazy BUNK nie wymagały żadnego wyjaśnienia. Jego 

relacja ze spotkania podkreśla kontrast pomiędzy wizualną naturą materiału 

Paolozziego a oczekiwaniami publiczności na jakieś teoretyczne uzasadnienie tego 

materiału. Henderson wspominał później: „Pamiętam dość sarkastyczne ataki 

Reynera Banhama, Johna McHale’a i być może też, w nieco inny sposób, Richarda 

Hamiltona”384. Dla większości uczestników materiał ten nie był artystyczny. Erica 

Brausen z Hanover Gallery, wspomina Henderson, która sprzedawała obrazy Bacona i 

wczesne rzeźby Paolozziego, wybuchnęła śmiechem, kiedy pokazał jej swoje kolaże; 

a niektórzy przyjaciele, którym je podarował, wyrzucili je385.  

Tydzień przed legendarną prezentacją Paolozzi, Smithsonowie i Nigel Henderson 

zaproponowali zorganizowanie wystawy nazwanej roboczo Sources, a później 

przemianowanej na The Parallel of Life and Art, która ostatecznie odbyła się latem 

1953 roku. Jak pisze Julian Myers, była to w tamtym czasie jedyna wystawa, która 

polegała na pokazaniu wytworów kultury popularnej w niezmienionej formie; 

„podobny materiał pokazywany był wcześniej tylko na spotkaniach grupy i, w 

pewnym stopniu, na wystawie Growth and Form Richarda i Terry Hamiltonów w 

1951 roku”386. Na wystawie The Parallel of Life and Art różnego rodzaju fotografie 

wisiały bez widocznego porządku, jak się wydaje, zgodnie z właśnie powstałą teorią 

„the long front of culture”387.  

Lawrence Alloway, późniejszy szef Independent Group, nie był obecny na słynnym 

pokazie slajdów Paolozziego, jednak potrafił on wyrazić jego znaczenie lepiej niż 

ktokolwiek obecny. Jeśli rzeczywiście to Paolozzi ogłosił zmianę paradygmatu w 

relacjach między sztuką a kulturą popularną (wpłynął on bardzo, twierdził Alloway, 

na wprowadzenie pojęcia „fine art-pop art continuum – styczności wszystkich 

fundamentów continuum”), to właśnie Alloway, jak sugeruje Julian Myers, „wyraził 

                                                 
383 William Turnbull, Notes from a Conversation, 23 February 1983, [w:] The Independent Group, s. 
21.  
384 Robin Spencer, Introduction, [w:] Eduardo Paolozzi, Writings and Interviews, red. Robin Spencer, 
Oxford 2000, s. 24. 
385 Tamże.  
386 Julian Myers, Future as Fetish, „October”, vol. 94, Autumn 2000,  s. 80.  
387 Tamże.  
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sens tej zmiany paradygmatu polemicznie” 388 . W 1959 roku Alloway określił tę 

zmianę jako „szeroki front kultury”, termin, który miał na celu wyzbycie się 

arystokratycznej hierarchii kultury na rzecz takiej, w której sztuki piękne i kultura 

popularna mogłyby współistnieć w jednym kontinuum i gdzie masowy odbiorca nie 

jest ani koneserem, ani bezmyślnym konsumentem, ale raczej aktywnym kulturowym 

podmiotem sprawczym, który wybiera wytwory w zależności od swoich upodobań389. 

Pojęcie to wyjaśnia, dlaczego członkowie Independent Group z jednej strony 

korzystali w swojej sztuce ze wszystkiego, co oferowała im kultura wizualna tego 

czasu, a z drugiej podejmowali się krytycznej analizy rzeczy takich jak kształty 

karoserii samochodu, czy tapicerka.  

 W 1961 roku Richard Hamilton wyjaśnił tę postawę w następujący sposób: 
stanowisko Pop-Fine-Art – wyrażanie kultury popularnej w kryteriach sztuk 

pięknych – jest, jak futuryzm, przede wszystkim wyrazem wiary w zmieniające 

się wartości w społeczeństwie. Pop-Fine-Art jest wyrazem aprobaty kultury 

masowej, a zatem także anty-artystycznej […]. Jest być może… krzyżówką 

futuryzmu i dadaizmu, które mają szacunek dla kultury mas oraz wyrażają 

przekonanie, że artysta życia miejskiego XX wieku musi być konsumentem 

kultury masowej, a także potencjalnym jej twórcą390. 

 Oczywista staje się dzięki tej wypowiedzi genealogia artystów z Independent Group, 

modernistyczna proweniencja ich postawy wobec rzeczywistości i kultury, ale, co 

istotne, ważne są tu szczególnie kierunki, dla których sprzeciw wobec tzw. kultury 

wysokiej oraz lewicowe sympatie były niezwykle istotne, to znaczy dadaizm i 

surrealizm, mało ma to natomiast wspólnego z ówczesną amerykańską definicją 

modernizmu w wydaniu (wczesnego) Clementa Greenberga, który w tekście 

                                                 
388 Tamże, s. 65. 
389 Tamże. 
390 Richard Hamilton, For the Finest Art Try – POP, [w:] Richard Hamilton, Collected Words, London 
1982, s. 42-43. Jednak podejście Hamiltona znacznie się różniło od pozostałych członków IG. Z 
analizy wypowiedzi Hamiltona na ten temat i z analizy ich tekstów wynika, że choć postrzegali oni 
relację kultury popularnej i wysokiej jak relację równego z równym, czy jako elementy tego samego 
imaginarium, jednak – mimo, że wartościowanie ich nie było już na miejscu – samo rozróżnienie na te 
dwie dziedziny pozostawało. Hamilton natomiast chciał je zatrzeć, czy raczej stopić obie 
rzeczywistości w jednym obiekcie. Jak mówił Hamilton o podejściu członków IG do tego, co robili w 
trakcie wystawy This is Tomorrow: „Nikt z IG w tamtym czasie nigdy nie zapytał, ‘jakiego rodzaju 
obrazy możemy jako artyści stworzyć na podstawie tego typu myślenia? Co możemy zrobić, by 
stworzyć formy, które pokazują nasze zainteresowanie tą tematyką?’ Kiedy po wystawie w 
Whitechapel zaproponowałem zbadanie takiej możliwości, nie zostało to dobrze przyjęte. W ogóle to 
nie chwyciło. Być może dlatego, że postrzegano to jako zakrzywienie idei Allowaya. […] Połączenie 
tych dwóch sfer, sprawdzenie, co stanie się, jeśli połączy się sztuki piękne z popularnymi postrzegano 
jako herezję, a moje wyniki traktowano z wielką podejrzliwością dopóki nie zaobserwowano, że 
podobne rzeczy działy się w Ameryce”. Por. Craig-Martin, Richard Hamilton in Conversation with 
Michael Craig-Martin, s. 7. 



 128 

Awangarda i kicz (1939) stawiał wyraźny podział między kulturą wysoką a 

popularną.  

Jak zauważa Hal Foster członkowie Independent Group występowali „nie tylko 

przeciwko elitarnemu rozumieniu cywilizacji (jak to w wydaniu Kennetha Clarka) 

oraz akademickiemu statusowi modernizmu (w wersji Herberta Reada); odrzucali 

także sentymentalne rozumienie kultury ludowo-proletariackiej (w wydaniu Richarda 

Hoggarta) […]” 391 , a utrzymując, że popularna kultura amerykańska stanowiła 

kulturę, w obecności której się wychowali, mogli wprowadzić pewną istotną zmianę 

w kwestie tego, co tradycyjne i lokalne, a tego, co obce.  
Komentarz ten – pisze dalej Foster – wychwytuje kluczowy paradoks Independent 

Group: zainicjowali oni powrót do amerykańskiej kultury popularnej tak, jakby 

stanowiła ona ich język ojczysty, i w ten sposób zasygnalizowali częściowe 

zastąpienie ‘kultury ludowej’ ‘kulturą popularną’ jako podstawą wspólnej 

kultury392. 

W monografii jednej pracy Richarda Hamiltona, Swingeing London 67 (f) (Il. 14.)393  ̧

Andrew Wilson łączy „Fine-Pop-Art-Continuum” z techniką kolażu stosowaną (za 

dadaistami i surrealistami) bardzo chętnie zarówno przez Hamiltona, jak i 

Paolozziego. Według Wilsona kolaż, szczególnie jego inkluzywność, jest bardzo 

znacząca, bowiem to „sama przedmiotowa rzeczywistość kolażu, rekompozycja 

poszczególnych fragmentów” decydują o jego znaczeniu 394 . Sztuka tworzona z 

takiego stanowiska, łącząca różne materiały, różne idiomy, oddająca różne znaczenia 

i intencje, odnosi się do jej własnej pozycji w społeczeństwie. Dla Hamiltona miało to 

oznaczać, że artysta (starający się realizować w praktyce stanowisko wobec kultury 

określanej jako „the long front of culture”/ „the fine/pop art continuum”) musi być 

zaangażowany w kulturę masową, być „świadomym jej konsumentem”395. Co za tym 

                                                 
391 Hal Foster, Survey, [w:] Pop, red. Mark Francis, London and New York 2005, s. 20. W innym 
miejscu Foster wskazuje na to, że dla Independent Group pop nie oznaczał kultury „ludowej” w starym 
sensie, nie miał też znaczenia, które nadajemy mu współcześnie, myśląc o kulturze popularnej, bowiem 
„ta pierwsza już dla nich nie istniała, natomiast ta druga nie istniała jeszcze dla nikogo”. Pop dostępny 
był jedynie jako nieliczne, amerykańskie importy, stanowiące nieodłączną, choć nie wszechobecną 
część ich życia. Por. Hal Foster, Notes on the First Pop Age, [w:] Richard Hamilton. „October” Files 
10, s. 48.  
392 Tamże.  
393 Słowo „swingeing” użyte zostało przez sędziego, który skazywał ukazanych na pracy Hamiltona 
Micka Jaggera i Roberta Frazera („są to czasy, kiedy miażdżący wyrok [swingeing sentence] może 
zadziałać jak przestroga”. Hamilton odwołuje się także do funkcjonującego wtedy powszechnie pojęcia 
„swinging London”. Por. Richard A. Born, katalog, pozycja 92, [w:] From Blast to Pop: Aspects of 
Modern British Art, 1915-1965, kat. wyst., The David and Alfred Smart Museum of Art, The 
University of Chicago, Chicago 1997, s. 115.  
394 Andrew Wilson, Richard Hamilton. Swingeing London 67 (f), London 2011, s. 5.  
395 Tamże.  
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idzie, artysta tworzy sztukę, która nie tylko odzwierciedla zmieniające się wartości w 

społeczeństwie, ale także je odgrywa. W tym znaczeniu pop art, jak twierdzi Wilson, 

odczytywać można jako  
manifestację nowej formy malarstwa historycznego – takiego, które poprzez 

wyraźnie zaznaczoną wiarę w zmieniające się wartości, rzuca wyzwanie 

dominującej społecznej i politycznej kulturze swojego czasu. Wyzwanie, jakie 

rzucał Hamilton, było zarówno krytyczne jak i afirmujące materiał, który składał 

się na przedmiot i temat jego sztuki396.  

Obecnie podejście Hamiltona do tego, co reprezentowała sobą amerykańska kultura 

popularna w latach pięćdziesiątych, wydaje się w oczywisty sposób ambiwalentne: 

fascynacja miesza się z chłodnym, analitycznym spojrzeniem. Jednak dla samego 

Hamiltona jego postawa w tym czasie nie była wystarczająco zdystansowana i w 

późniejszych latach gotowy był dyskredytować podejście swoje i innych członków 

Independent Group. Hamilton komentował to w następujący sposób: „Wydawało się, 

że bierzemy kurs na różaną przyszłość i nasz zmieniający się świat wysokich 

technologii postrzegany był z radosnym poczuciem bezpieczeństwa: fala tego 

optymizmu zaniosła nas prosto w lata sześćdziesiąte”397. Trudno zgodzić się z jego 

surową oceną, jeśli spojrzy się na obrazy z lat pięćdziesiątych, takie jak Pin Up 

(1961) (il. 15.) czy Hers is a Lush Situation (1957) (il. 16.), w których rodzaj 

malarskiego kolażu stanowi wypracowaną analizę fragmentaryzacji zarówno 

kobiecego ciała, jak i części samochodów i innych urządzeń, i jest to zdecydowanie 

bardziej komentarz na temat fetyszyzacji niż jakiekolwiek, choćby subwersywne, jej 

powtórzenie. Jak pisał David Mellor,  
Hamilton jest zbyt surowy wobec siebie: jego zachłyśnięcie się wielką ekspansją 

tzw. „fabulous Fifties” nigdy nie było całkowite; jego obrazy amerykańskich 

samochodów i „białego sprzętu”, jego kobiety-konsumentki i mężczyźni-

astronauci zasiedlający idyllę technologii i przyjemności, pomiędzy latami 1957 a 

1963, były poważne, donośne i czasem wewnętrznie skonfliktowane398.  

Ów wewnętrzny konflikt, o którym mówi Mellor, wynikać mógł, między innymi, z 

wspomnianej na samym początku problematycznej relacji wobec Ameryki pod 

względem politycznym, relacji, która uwzględniała zarówno poparcie dla 

egalitarystycznej i w zasadzie emancypacyjnej roli kultury popularnej i 
                                                 
396 Tamże. 
397 Richard Hamilton, An Inside View, [w:] Richard Hamilton, kat. wyst., Kunstmuseum Winterthur 
1990, s. 44, cyt. za: David Mellor, The Pleasures and Sorrows of Modernity: Vision, Space and the 
Social Body in Richard Hamilton, [w:] Richard Hamilton, Tate 1992, s. 33. 
398 Mellor, The Pleasures and Sorrows, s. 33.   
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demokratyzacji dostępu do kultury w ogóle (jak to wtedy widziano) oraz niechęć 

wobec władzy, która tego rodzaju procesy popierała. Członkowie Independent Group 

określali ten konflikt mianem „podzielonej lojalności”.  

 

Podzielona lojalność: sztuka i polityka 

W wywiadzie z 1973 roku Lawrence Alloway powiedział: „Jestem pro-amerykański 

odkąd sięgam pamięcią, bez względu na to, czy dotyczy to jazzu, odzieży, kina, poezji 

czy malarstwa” 399 . Jego fascynacja dotyczyła ogółu amerykańskiej kultury, tej 

wysokiej, jak i niskiej. Alloway nie dzielił zresztą kultury w ten sposób i 

zaproponował alternatywę dla hierarchicznego podziału, mianowicie coś, co nazwał 

„szerokim frontem kultury”. Jak pisał Alloway:  
Definicja kultury zmienia się w wyniku presji wielkiej publiczności, która nie jest 

już garstką nielicznych doświadczonych w konsumpcji sztuki. Stąd nie wystarczy 

już definiować kultury jedynie jako czegoś, co mniejszość strzeże dla niewielu i 

dla przyszłości (choć taka sztuka jest unikalnie cenna i wartościowa jak nigdy). 

Nasza definicja kultury nie zostaje rozciągnięta poza limit sztuk pięknych 

narzucony przez kulturę renesansu, lecz stanowi atak na nią. Nową rolą 

akademika jest strzeżenie ognia; nową rolą sztuk pięknych jest stanowić jedną z 

możliwych form komunikacji w rozszerzającym się polu, które uwzględnia także 

sztukę masową400.  

W latach pięćdziesiątych Alloway całkowicie nawrócił się na amerykański styl życia. 

Do tego stopnia identyfikował się z amerykańskością, że w roku 1957 wyglądał jak 

Amerykanin, szczególnie uderzała jego fantazyjna fryzura „na jeża”. 

„Amerykanizację” Allowaya ostro krytykował Basil Taylor, krytyk sztuki piszący dla 

„Spectatora” i historyk sztuki w Royal College of Art. Jednak Alloway zdecydowanie 

uznawał swoją słuszność i argumentował:  
Oskarżano mnie o amerykanizację i o to, że jako Anglik stałem się przez to 

dekadenckim wyspiarzem, w pół drogi między dwiema kulturami. Wątpię, czy 

przez moją sympatię do amerykańskiej kultury masowej (która jest lepszej jakości 

niż każda inna) straciłem więcej niż starsi pisarze, którzy hołubią kulturę 

śródziemnomorską jako „kolebkę cywilizacji”401.  

                                                 
399 James L. Reinish, An Interview with Lawrence Alloway, „Studio International”, vol. 186, No. 958 
(September 1973), s. 62-64; cyt. za: Walker, Cultural Offensive, s. 36. 
400 Lawrence Alloway, The Arts and the Mass Media, [w:] Pop Art. A Critical History, s. 9. 
401 Lawrence Alloway, Personal Statement, „ARK”, no. 19, (Spring 1957), s. 28-29. 
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Dla Allowaya Ameryka była symbolem jakości i luksusu, amerykańskie produkty 

były według niego nieporównywalnie lepsze od każdego wyrobu europejskiego. 

Nawet jego koledzy z Independent Group z irytacją zauważali, że Alloway „ślepo 

uznawał wszystko, co amerykańskie za dobre; jeśli był wybór między produktem 

europejskim a amerykańskim, ten amerykański był automatycznie lepszy”402. 

Z podobnym entuzjazmem do amerykańskiej kultury odnosił się Reyner Banham. 

Jego pasją było szczególnie amerykańskie wzornictwo luksusowych samochodów. 

Według Banhama styl samochodów produkowanych w Detroit w latach 

pięćdziesiątych „stanowił niezwykłe kontinuum emocji i inżynierii umożliwiające 

produkowanie pojazdów, które realnie spełniały marzenia i były ucieleśnieniem 

estetyki zbytku” 403 . Choć samochody te były mocne i wytrzymałe, sukces firm 

motoryzacyjnych polegał na stworzeniu zjawiska „przemijania stylu”. Dany model 

szybko stawał się niemodny, zastępował go zupełnie nowy, wizualnie jeszcze 

atrakcyjniejszy, który sprawiał, że kupujący pozbywali się „starych”, całkowicie 

sprawnych samochodów, by zamieniać je na nowsze i nowsze. Banham porównywał 

sposób działania przemysłu samochodowego Detroit w latach pięćdziesiątych, 

polegający na ciągłym następowaniu po sobie nowych, lepszych, bardziej 

zaawansowanych estetycznie rozwiązań, do tego, co działo się w sztuce 

awangardowej w Paryżu w pierwszej dekadzie XX wieku 404. Takie podejście do 

wzornictwa stało w całkowitej sprzeczności wobec ideałów głoszonych przez 

większość modernistycznych projektantów zrzeszonych wokół Council of Industrial 

Design i magazynów zajmujących się wzornictwem, takich jak: „Architectural 

Review” czy „Design Magazine”. Promowały one „dobry projekt, trwałość, 

funkcjonalizm, brak zbędnych dekoracji”, czyli w efekcie produkty skromne, tanie i 

wydajne. Amerykańskie wzornictwo samochodowe wypadało z tej perspektywy jako 

coś niedorzecznie drogiego, niepraktycznego i w swym przepychu wręcz 

kiczowatego. Stało się też bronią, przy użyciu której Banham i jego koledzy z 

Independent Group walczyli ze swymi ideologicznymi przeciwnikami405.  

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej złożonej relacji między artystami z 

Independent Group a politycznym wymiarem amerykańskiej kultury. Banham określi 
                                                 
402 Renzio, Pioneers and Trendies, s. 179. 
403 Reyner Banham, Vehicles of Desire, „Art”, No. 1, 1 September 1955, s. 3, cyt. za: Walker, Cultural 
Offensive, s. 40. 
404 Reyner Banham, Detroit Tin Revisited, [w:] Design 1900-1960: Studies in Design and Popular 
Culture of the 20th Century, red. T. Faulkner, Newcastle-upon-Tyne 1976, s. 120. 
405 Por. Walker, Cultural Offensive, s. 40-42. 
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ten problem jako „podzieloną lojalność”, czyli całkowite utożsamienie się z estetyką 

wolności, której wyrazem była amerykańska kultura wizualna przy jednoczesnej 

niechęci do systemu politycznego, który za nią stał. Ową sprzeczność Banham opisał 

następująco:  
Jak pogodzić nieunikniony podziw dla wielkiej kompetencji, przedsiębiorczości i 

kreatywności komercyjnego wzornictwa amerykańskiego z tak samo 

nieuniknionym obrzydzeniem, jakie budzi system, który je wytwarza[…], jak 

możliwy jest podziw w obliczu zagrożenia, jakie stanowi broń atomowa reżimu 

Eisenhowera?406 

 W 1984 roku Tony del Renzio, także członek Independent Group, opisał ówczesne 

doświadczenia w następujący sposób:  
W środowisku panowały sympatie lewicowe, które często wydawały się 

zdominowane zażartym „amerykanizmem”, podziwem dla amerykańskiej 

technologii bardziej niż świadomym poparciem dla amerykańskiej polityki 

zagranicznej. Niektórzy z nas spotkali uchodźców z Hollywood [po 

antykomunistycznych czystkach], co w istotny sposób wpłynęło na nasze 

zapatrywania407. 

Podobnie ambiwalentne nastawienie reprezentowało małżeństwo architektów – Peter i 

Alison Smithsonowie. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych w 1957 roku Peter 

Smithson fascynował się amerykańskimi produktami, a szczególnie wzornictwem 

przemysłowym: opakowaniami, lodówkami czy samochodami. Najbardziej 

intensywnym doświadczeniem estetycznym w Ameryce było wrażenie, jakie wywarły 

na nim aranżacja, instalacje i wyposażenie toalety w budynku na Madison Avenue. 

Opisywał to w następujący sposób: „Nie sposób wyrazić uczucia, jakie mną ogarnęło, 

poczucia nowego rodzaju stabilności, bogactwa i władzy, które wywoływała ta 

niezwykła amerykańska toaleta. Wszystko było prosto z katalogu”408. 

Jednak Smithsonowie, choć jako członkowie Independent Group aktywnie 

angażowali się w promowanie amerykańskiej sztuki i wzornictwa, nie identyfikowali 

się ze sposobem życia, jaki promowała amerykańska kultura, nie były im też bliskie 

amerykańskie wartości. Co więcej, dostrzegali niebezpieczeństwo, jakie wartości te 

stanowiły dla Europy, szczególnie ze względu na przemożny wpływ, jaki wywierały 

na europejską kulturę i życie codzienne. We wspomnieniach na temat współpracy z 

                                                 
406 Banham, Arts in Society: Representations in Protest, s. 64. 
407 Renzio, Pioneers and Trendies, s. 179.  
408 Peter Smithson, Letter to America, “Architectural Design”, vol. 28, March 1958, s. 102. 
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Independent Group Smithsonowie w następujący sposób wyjaśniali swój stosunek do 

Ameryki:  
Zawsze uważaliśmy się za bardzo angielskich… zawsze byliśmy zwróceni w 

kierunku Europy; reagowaliśmy na impulsy, które płynęły z Ameryki, które, jak 

sądziliśmy, są koniecznością, ale jednocześnie zauważaliśmy, że wpływy te 

stanowią część większego zagrożenia dla tożsamości kulturowej Europy409. 

 

2.3. Poprzednicy: dadaizm, surrealizm, Duchamp 

Ową „podzieloną lojalność” można, jak sądzę, porównać z omówionym wyżej 

stosunkiem do kultury. Polegałoby to na uczestnictwie i korzystaniu z materiału przy 

jednoczesnym krytycznym na niego spojrzeniu, a także na użyciu elementów z 

kultury wysokiej i kultury popularnej w jednym dziele, co członkowie Independent 

Group określali jako nie-arystotelesowskie 410 . Fraza ta miała oznaczać nie-

hierarchiczny stosunek do elementów zaczerpniętych z różnych systemów 

reprezentacji – sztuk pięknych/reklamy, awangardy/kiczu, modernizmu/mediów 

masowych, malarstwa/fotografii, co miało na celu, jak pisze Sarat Maharaj,  
odsuwanie możliwie najdłużej sądów wartościujących, aby je odroczyć. 

Przeciwstawne terminy nie są podkategorią jakiegoś „wyższego”, trzeciego 

terminu, nie przynależą do niego, jak by to sugerowała dialektyka. Akcentują się 

nawzajem, mówią o sobie i przeciwko sobie – sposób, który inaczej realizowany 

jest w jego [Hamiltona – przyp. K.K.] klasycznych pop-artowskich pracach 

(1957-64) niż w późniejszych, gdzie jest większa jednorodność, niezauważalność 

przejścia411.  

Postawa ta była szczególnie istotna w przypadku Hamiltona i miała ona także swoje 

źródła w jego wielkiej fascynacji twórczością Marcela Duchampa, a szczególnie 

wywodzącą się z Zielonego pudełka (1934) postawą określaną jako „ironia afirmacji”, 

jak określił to Hamilton, czyli „dziwne połączenie szacunku i cynizmu” 412 , 

umożliwiające współwystępowanie krytycznej analizy z celebrującym 

przyzwoleniem. Oczywiście, w wyżej opisanym przypadku związane to było przede 

wszystkim z reprezentowanym przez Duchampa i kontynuowanym przez Hamiltona 

ambiwalentnym podejściem do sztuki, jej mediów i jej instytucji, którego Zielone 

                                                 
409 Alison and Peter Smithson, Retrospective Statement, [w:] The Independent Group, s. 194. 
410  Sarat Majarat, A Liquid Elemental Scattering: Marcel Duchamp and Richard Hamilton, [w:] 
Richard Hamilton, Tate 1992, s. 41.  
411 Tamże.  
412 Richard Hamilton, Romanticism, [w:] Collected Words, s. 6. 
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pudełko jest doskonałym (i w zasadzie historycznie pierwszym) przykładem 413 . 

Hamilton w większym stopniu charakteryzował się takim podejściem w pracach, w 

których subwersywnie traktował materiał wizualny zaczerpnięty z kultury popularnej, 

a szczególnie z prasy 414 . Jest to już widoczne we wczesnych kolażach, jak na 

przykład w słynnym Just What is It That Makes Today’s Homes so Different, so 

Appealing? z 1956 roku, jednak w późniejszych pracach subwersywne traktowanie 

medium fotografii z prasy brukowej jest dodatkowo połączone z otwarcie 

politycznym, krytycznym zaangażowaniem. Przykładem takiej pracy może być 

Portrait of Hugh Gaitskell as a Famous Monster of Filmland (1964) (il. 17.) 

przedstawiający lidera Partii Pracy, który nieskutecznie przeciwstawiał się polityce 

nuklearnej prowadzonej przez będącą wtedy u władzy Partię Konserwatywną. W 

1966 roku Lawrence Alloway określił to przedstawienie jedynym „obrazem 

Hamiltona z politycznym czy satyrycznym przesłaniem”, a jego samego „jedynym 

brytyjskim artystą, który używał kultury popularnej do takich celów” 415 . W tym 

miejscu kolejny raz pojawia się problem „podzielonej lojalności”, bowiem artysta 

stawiający sobie takie cele, jak Hamilton, musi natychmiast natrafić na opór w postaci 

sprzeczności postawy politycznego zaangażowania i postawy artysty 

zainteresowanego przede wszystkim tym, co dzieje się wewnątrz samego dyskursu 

sztuki. Hamilton reprezentował z jednej strony postawę typowego realisty, kiedy 

pisał, że jego celem jako artysty było „poszukiwanie tego, co epickie w codziennych 

przedmiotach i codziennych nastawieniach” 416 . Z drugiej, zaangażowany był w 

badanie zagadnień związanych z powstawaniem znaczenia w ramach samej sztuki, to 

znaczy kwestii autoreferencyjności sztuki i jej relacji z rzeczywistością artystyczną. 

                                                 
413 Wpływ Duchampa na Hamiltona nie ogranicza się oczywiście do tego, co zaczerpnął on z jego 
twórczości w trakcie opracowywania materiałów z Zielonego pudełka w trakcie rekonstrukcji Wielkiej 
szyby. Kwestia ta zostanie rozwinięta w dalszej części.  
414 Przygotowując rekonstrukcję Wielkiej szyby Hamilton korzystał z informacji zawartych w Zielonym 
pudełku. Opisywał swoje działanie w następujący sposób: „Praca wyłącznie na podstawie fotografii nie 
byłaby wystarczająca, ponieważ wiele informacji, nawet na podstawowym poziomie produkcji, zostaje 
utracona. Zastosowana została metoda alternatywna, polegająca na użyciu szczegółowej dokumentacji 
z Zielonego pudełka […] by zrekonstruować procedury raczej niż imitować efekt działania”. [Collected 
Words, s. 212]. Można powiedzieć, że w taki sam sposób podchodził Hamilton do swojej pracy z 
fotografiami i materiałami z prasy, z których korzystał w swoich obrazach. Zamiast imitacji (jak ma to 
miejsce do pewnego stopnia w pop arcie amerykańskim), powtórzenia, następuje to analiza obrazu, 
próba odtworzenia zasad czy procedur stojących za produkcją obrazu. Por. Victoria Walsh, Seahorses, 
Grids and Calypso: Richard Hamilton’s Exhibition-making in the 1950s, [w:] Richard Hamilton, Tate 
Modern 2014, s. 74. 
415 Lawrence Alloway, The Development of British Pop Art, [w:] Pop Art, red. Lucy Lippard, London 
1994, s. 40. 
416 Richard Hamilton, An Exposition of $he, [w:] Collected Words, s. 37. 
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W odniesieniu do Swingeing London 67 Hamilton stwierdził, że „polityczna i moralna 

motywacja jest trudna do utrzymania dla artysty, ponieważ motywacja ta stanowi 

drugą stronę wyrzeczenia się innej, równie tradycyjnej motywacji dotyczącej 

znaczenia w sztuce”417. Zatem w przypadku Hamiltona zauważyć można pewnego 

rodzaju wewnętrzne rozdarcie między próbą podążania za najważniejszą dla siebie 

tradycją, to znaczy dziedzictwem dadaizmu i Duchampa, z drugiej natomiast 

zdecydowaną skłonnością do tradycji realistycznej, gdzie realizm, o czym mowa 

będzie niżej, rozumieć będę w sposób, w jaki pisał o nim w odniesieniu do pop artu 

Alloway. Według niego  
realizm to sposób, w jaki artysta percypuje obiekty w przestrzeni i przekłada je na 

ikoniczne, czy wierne znaki. Pop art zajmuje się materiałem, który już istnieje 

jako znaki: fotografiami, markowymi produktami, komiksami, to znaczy już 

wcześniej zakodowanym materiałem418.  

Jak słusznie wskazał Wilson, kwestia wpływu Duchampa na Hamiltona zasadza się 

właściwie na tej dialektyce: odnosi się do ikonoklastycznego odejścia od 

siatkówkowego w stronę konceptualnego. Benjamin Buchloch utrzymuje, że 

Hamilton „zawsze zawieszał swoje prace pomiędzy dialektycznymi wyzwaniami 

malarstwa i ready-made”419. Jak pisze Wilson, „ocena Duchampa przez Hamiltona 

każe zapytać o reakcję Hamiltona jako ‘artysty starego typu’” 420. Sam Hamilton 

przyznał w późniejszych latach:  
najważniejsza kwestia wpływu Duchampa na mnie polega w zasadzie na reakcji 

przeciwko niemu – nie chodzi tu o bycie anty-Duchampowskim, ale o 

akceptowanie jego ikonoklazmu, fundamentalnego aspektu jego sztuki. Jest tylko 

jeden sposób, w jaki można podlegać wpływowi Duchampa, i polega on na byciu 

ikonoklastycznym – ale przeciwko niemu. Duchamp był, na przykład, zawsze 

anty-siatkówkowy. Obecnie odwracam się od tego, staję się bardziej 

„siatkówkowy” w swoim malarstwie i myślę, że to podobałoby się Marcelowi421.  

Oczywiście w tym miejscu trudno oceniać, na ile spekulacje Hamiltona możemy 

uznać za jakakolwiek wskazówkę na temat tego, jak Duchamp widziałby sposób, w 

jaki rozwinęła się wychodząca od jego dzieła sztuka. Jeśli jednak sam Hamilton 
                                                 
417 Richard Hamilton, The Swinging Sixties, [w:] Collected Words, s. 104.  
418 Lawrence Alloway, Popular Culture and Pop Art, [w:] Pop Art. A Critical History, s. 170.  
419 Benjamin H. D. Buchloch, Among Americans: Richard Hamilton, [w:] Richard Hamilton, Tate 
Modern 2014, s. 96. Buchloch omawia w tym eseju reakcje Hamiltona na amerykański pop art, z 
którym zetknął się bezpośrednio w czasie swoich pobytów w Stanach Zjednoczonych w latach 
sześćdziesiątych. 
420 Wilson, Richard Hamilton, s. 6. 
421  Richard Hamilton, The 20th-Century Artists Most Admired by Other Artists, „ARTnews”, 
November 1977, s. 86, cyt. za: Wilson, Richard Hamilton, s. 6-7. 
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postrzegał swoje realizacje (aż do ostatnich prac wykonanych tuż przed śmiercią w 

2011 roku) jako rozwinięcie ikonoklastycznych działań Duchampa, warto zastanowić 

się, gdzie należy szukać pewnej kontynuacji samego modelu pracy ze sztuką i w 

ramach sztuki i samego podejścia do tego, co robi, czy też jak działa sztuka. Jak 

wskazuje Sarat Maharaj, postrzeganie relacji między Hamiltonem a Duchampem w 

historyczno-artystycznych kategoriach wpływu oznaczałoby niezrozumienie 

właściwej jej szczególności. Jeśli bowiem najważniejszym elementem, który podjął 

Duchamp był ikonoklazm, sama zasada, pisze Maharaj, „wymagała, by obrócił się on 

przeciwko sobie, idei autorytatywnego źródła, czy mistrza. Jednak nie w duchu anty-

Duchampowskim, lecz jako pogodzenie się z jego dziełem tylko po to, by się z nim 

nie zgadzać”422.  Hamilton wyjaśniał swoją postawę „za i przeciw Duchampowi” 

odnosząc się do odnalezionej po jego śmierci pracy Dane są (1946-1966), która 

„stanowi zaprzeczenie wszystkiego, co wcześniej zrobił. Zatem, wydaje mi się, że 

Duchamp był ikonoklastyczny wobec samego siebie i jeśli chce się za nim podążać, 

należy także być ikonoklastycznym” 423 . Jak wskazuje Fanny Singer, wpływ 

Duchampa na Hamiltona zauważalny jest najsilniej w późnych pracach tego 

ostatniego424. Można powiedzieć, że w późnych pracach Hamilton dokonuje przejścia 

paralelnego do przejścia, jakie dokonało się w późnej sztuce Duchampa. Re-nude 

Hamiltona z 1954 roku przypomina Akt schodzący po schodach (1911), natomiast 

późne prace, takie jak The Passage of the Bride (2004), a szczególnie Untitled (2011), 

bliższe są ostatniej pracy Duchampa, Dane są.  

Według Wilsona Duchampowski ikonoklazm Hamiltona polega na wprowadzeniu 

wizualnych znaków obrazowania – w fotografii, grafice czy malarstwie – nie z 

powodu ich estetycznej wartości, ale po to, by zrozumieć, w jaki sposób  
znaczenie obrazu może być wytwarzane i manipulowane, i jak produkcja takich 

zwrotów i zmian oferuje miejsce, w którym zmieniające się wartości społeczne 

mogą być rozpoznawane, analizowane i reprezentowane425.  

Wilson mówi tu o ważnej dla Hamiltona kwestii społecznej, ważnej pomimo 

wspomnianej już problematyczności wyboru między czysto artystycznym sposobem 

funkcjonowania sztuki a jej rolą wyrazicielki kwestii społecznych. Wiąże on zatem 

Hamiltonowskie odejście od Duchampowskiej doktryny z potrzebą tworzenia sztuki 

                                                 
422 Maharaj, A Liquid Elemental Scattering, s. 41.  
423 Hamilton, Talk at the Palais des Beaux-Arts, s. 205. 
424 Fanny Singer, Richard Hamilton’s „Late” Work, [w:] Richard Hamilton, Tate Modern 2014, s. 273.  
425 Wilson, Richard Hamilton, s. 6. 
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wyrażającej współczesne doświadczenie społeczne, zatem sztuki par excellence 

realistycznej.  

Można zatem powiedzieć, że w przypadku Hamiltona wpływ Duchampa, jeśli 

użyjemy tego pojęcia, choć jest ono nie do końca adekwatne, kończył się mniej 

więcej tam, gdzie zaczynał się wpływ innego „tekstu”, to znaczy Ameryki. W tym 

samym miejscu szukać też należy wyrażania się postawy tożsamościowej Hamiltona, 

mniej jego tożsamości artystycznej, a bardziej kulturowej, jest to bowiem moment 

pewnego zderzenia się interesów ich obu i jednocześnie moment najbardziej dla mnie 

interesujący. Moment ten chciałabym czytać jako taki, w którym osłabieniu ulega to, 

co u Hamiltona wynika z edukacji i artystycznych wyborów, natomiast do głosu 

dochodzi to, co lokalne i kulturowe i co chciałabym także widzieć jako angielskie. W 

odczytaniu tym będę przede wszystkim podążać za Pevsnerem i rozwinę tę kwestię 

niżej. W tym miejscu, kontynuując wątek modernistycznych poprzedników, warto 

poruszyć także artystyczną proweniencję sztuki Eduardo Paolozziego.  

Dla Paolozziego najważniejszym punktem odniesienia niemal od samego początku 

jego edukacji artystycznej był surrealizm, z którym zapoznał się jeszcze w Londynie, 

w drugiej połowie lat czterdziestych. Na temat tego, co dał mu surrealizm, a 

szczególnie technika kolażu, bo w zasadzie u Paolozziego można mówić jedynie o 

kontynuowaniu pewnych estetycznych eksperymentów surrealistów, raczej niż o 

zainteresowaniu automatyzmem czy innymi elementami należącymi do 

surrealistycznego światopoglądu, Paolozzi wypowiadał się jeśli nie często, to na 

pewno otwarcie, zatem jasno można określić, co w surrealizmie najbardziej go 

interesowało. Na temat swojego spotkania z surrealizmem Paolozzi pisał w 

następujący sposób:  
moja rosnąca znajomość surrealizmu ułatwiła proces rozbierania obrazu […]. 

Redukcja umiejętności i techniki paradoksalnie sprawia, że skupiamy się na sile 

treści, wynalezienie niemożliwego osiągane jest przez manipulację i skok poza to, 

co z góry założone. W odróżnieniu od świata szkoły, gdzie wszechświat był 

systematyzowany w konkretnym porządku, ponowne złożenie tego 

zróżnicowanego materiału odzwierciedlało prawdziwy stan, zarówno 

autobiograficzny jak i dynamiczny426.  

                                                 
426 Eduardo Paolozzi, Artificial Horizons and Eccentric Ladders, [w:] Eduardo Paolozzi, Artificial 
Horizons and Eccentric Ladders: Works on Paper 1946-1995, kat. wyst., The British Council, London 
1996, s. 11.  
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Widoczne jest tutaj zdecydowanie osobiste potraktowanie tego, co surrealizm miał 

artyście do zaproponowania. Co więcej, ważny jest tu także pewien rys 

tożsamościowy: dla Paolozziego surrealizm oznaczał wyrwanie się z bezosobowej 

edukacji w szkole artystycznej i możliwość wyrażenia różnorodności własnego 

doświadczenia: mówi on, że zróżnicowany materiał (jaki składa się na kolaż) 

odzwierciedlał jego prawdziwy stan – autobiograficzny i dynamiczny. Jeśli spojrzeć 

na pochodzenie i dzieciństwo Paolozziego, jego nacisk na to, że mówił wtedy 

czterema językami, które reprezentowały cztery różne światy, takiego rodzaju 

wypowiedź nie może dziwić427. Całe dzieciństwo i młodość spędził w kinie, które 

było pierwszym jego zetknięciem się z „Ameryką”. Jednak kino odpowiadało także za 

jego sposób montowania obrazu w kolażu. Można powiedzieć, że to najpierw od kina 

instynktownie nauczył się techniki cięcia z jednego ujęcia do następnego. Jak pisze 

Judith Collins,  
cięcie kinematograficzne łączyło materiały, które były często bardzo od siebie 

różne zarówno w formie, jak i w treści […]. Kinematograficzna technika cięcia 

odgrywała kluczową rolę w pracach Paolozziego na przestrzeni całej jego 

działalności. Stanowi także podstawę jego kolaży428.  

Jeśli do roku 1950 kolaże Paolozziego składają się zazwyczaj, niczym kolaże 

surrealistyczne, z wyciętych kształtów naklejonych na inne podłoże, te z początku lat 

pięćdziesiątych mają horyzontalne, bardziej filmowe cięcia, co szczególnie widoczne 

jest w jego kolażach wykonanych z magazynów „Time”. Według Collins, kolaże 

Paolozziego tym różnią się od dadaistycznych, które znane obrazy modyfikują, by 

wprowadzić nutę prześmiewczą, że Paolozzi manipuluje obrazem w innym celu: 

„Paolozzi uczula nas na społeczne i kulturowe style i wychwytuje dla widza 

kalejdoskopową naturę współczesnego życia” 429 . Jak twierdzi Frank Whitford, 

spotkanie Paolozziego z surrealistami (w czasie wojny poprzez londyńskie galerie, po 

wojnie, w 1947, dzięki podróży do Paryża, gdzie poznał osobiście wszystkich jego 

najważniejszych przedstawicieli) było bardziej brzemienne w skutki niż chwilowe 

zastosowanie form organicznych w rzeźbach z lat czterdziestych. Wskazuje on przede 

wszystkim na wpływ Ernsta i Duchampa w kwestii zastosowania przedmiotów 
                                                 
427 Paolozzi wypowiadał się na ten temat w następujący sposób:  „Kiedy miałem 10 lat mówiłem w 
czterech językach i nigdy nie wydawało mi się to trudne. Mogłem zmieniać jeden na drugi bez żadnego 
poczucia zażenowania czy trudności”. Eduardo Paolozzi, Writings and Interviews, red. Robin Spencer, 
Oxford 2000, s. 5.  
428 Judith Collins, Eduardo Paolozzi: Works on Paper 1946-1995, [w:] Eduardo Paolozzi: Artficial 
Horizons, s. 13.  
429 Tamże, s. 18.  
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znalezionych. Dzięki nim nauczył się, że „rzeczywistość można bezpośrednio 

przełożyć na sztukę bez wcześniejszego przefiltrowania jej przez temperament czy 

styl malarski. Żadnego z późniejszych dzieł Paolozziego nie da się zrozumieć w pełni 

bez częstych odniesień do surrealizmu”430. 
 

Potrzeba realizmu 

Wspomniane wyżej problemy Hamiltona z określeniem własnych celów 

artystycznych, czy też trudności z określeniem artystycznych priorytetów, można w 

zasadzie określić jako krążące wokół problemu ze zdefiniowaniem na własne 

potrzeby najbardziej aktualnego paradygmatu realizmu. Najważniejszym 

zagadnieniem wydaje się tu ambicja oddania we własnym dziele sztuki realiów świata 

współczesnego, postrzeganego jako pole przeplatających się elementów kultury. 

Ważne było nie tyle jakieś przetasowanie, zmiana hierarchii w porządku tego, co 

niskie, a co wysokie, ale całkowite zatarcie granic między tymi dwoma porządkami, 

operacja, którą porównać można nie tyle od odwrócenia porządku klasowego, ile do 

całkowitego ubezklasowienia społeczeństwa, do czego dążyli ówcześni inżynierowie 

państwa dobrobytu. Do owej zmiany hierarchii przydatne okazało się narządzie, jakim 

była wtedy kultura amerykańska, na pozór całkowicie egalitarna, nie będąca wyrazem 

tradycji, stanowiąca właściwie „brak kultury”. Spojrzenie w kierunku Ameryki 

oferowało więc nie tylko spojrzenie na kulturę popularną jak na potencjalnie bogaty 

komunikat wizualny, ale także przekonywało o statusie kultury popularnej jako 

rodzaju barometru maksymalnie wyczulonego na przemiany rzeczywistości 

społecznej. „Malarz” życia współczesnego, jak określał siebie Hamilton, musiał 

wobec tego zająć podobne stanowisko 431 . Twórczość artystów skupionych w 

Independent Group należałoby zatem analizować w takiej właśnie optyce, jako nową 

formę realizmu czy – jak chciał Wilson – malarstwa historycznego, co tłumaczyłoby 

zarówno zapatrzenie w Amerykę (w której być może doskonale odbijają się 

najbardziej aktualne problemy współczesnego funkcjonowania w kulturze, a być 

może także przyszłe jego losy), silne polityczne zaangażowanie, a także omówione 

                                                 
430 Tamże, s. 7.  
431 Hamilton, For the Finest Art, s. 43. 
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wyżej próby porzucenia zdezaktualizowanych definicji kultury oraz ciążącej a 

niechcianej rodzimej tradycji432.  

Tradycją tą był nie tylko romantyzm i neoromantyzm, ale także, jak już zostało 

wspomniane, formułowane w ICA przez Rolanda Penrose’a i Herberta Reada 

rozumienie modernizmu. Jak pisze Keith Hartley, sztuka dla nich nie była „oddzielną, 

wyższą kulturą odciętą od życia codziennego. Musiała odzwierciedlać warunki 

nowoczesnego świata, świata technologii, filmu, telewizji i reklamy. Modernizm, jeśli 

miał nadal coś znaczyć, musiał oddawać życie takim, jakie było, raczej niż 

pozostawać formalistycznym paradygmatem, gdzie temat niewielkie miał znaczenie”. 

Według członków Independent Group Read „nadal optował za sztuką, która 

przekraczała swój własny czas”. Kwestionując tę pozycję, IG sięgnęło po esej 

Baudelaire’a Malarz życia współczesnego oraz do wortycyzmu z jego „naciskiem na 

współczesność, na sztukę wypełnioną esencją życia w konkretnym momencie, w 

punkcie zbiegu przeszłości i przyszłości” 433 . Jak dalej pisze Hartley, członkowie 

Independent Group ową „aktualność” rozumieli często tak, jak teraźniejszość 

rozumieli wortycyści, którzy zarówno przeszłość, jak i przyszłość postrzegali jako nie 

będące przedmiotem ich zainteresowania. „Przyszłość – pisał Wyndham Lewis – jest 

tak samo odległa jak przeszłość, a zatem sentymentalna” 434. W podobnym duchu 

członkowie Independent Group widzieli sztukę, która według nich, podobnie jak 

reklama, dizajn, a nawet architektura, powinna cechować się przemijalnością i szybko 

dezaktualizować435.  

W tym miejscu chciałabym na chwilę odejść od samej Independent Grup i zapytać o 

to, jakiego rodzaju definicje realizmu funkcjonowały w dekadach bezpośrednio przed 

wojną i zaraz po jej zakończeniu, zarówno na gruncie brytyjskim, jak i szerszym, 

europejskim. W książce Realism after Modernism, Devin Fore skupia się na 

międzywojennym realizmie, którego różne dążenia zostały (w literaturze) 

skodyfikowane ostatecznie w pismach György Lukaćsa. Jak pisze Fore, w tym czasie 

powstawały realistyczne dzieła sztuki, których głównym motywem była figura 

ludzka, lecz, co istotne, mimetyzm nie dotyczył w nich samego tematu, poszukiwano 

bowiem „realizmu na samym poziomie techniki artystycznej”, objawiającego się, na 
                                                 
432 Wilson, Richard Hamilton, s. 5.  
433 Hartley, From Blast to Pop, s. 17.  
434 Wyndham Percy Lewis, Our Vortex, [w:] Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing 
Ideas, red. Charles Harrison, Paul Wood, Oxford 1999, s. 155. 
435 Katalog wystawy This is Tomorrow, jak twierdzi Hartley, stanowił świadomy hołd dla Lewisa i jego 
magazynu „Blast”. Por. Hartley, From Blast to Pop, s. 15.  
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przykład, odwrotem od ready-made w kierunku malarstwa436. Był to odwrót od tego, 

co José Ortega y Gasset określił w 1925 roku jako „dehumanizację sztuki” 437, a 

Maurice Merleau-Ponty (w odniesieniu do Cézanne’a) jako „podstawę nieludzkiej 

natury”, odwrócenie od cywilizacyjnych nawyków w kierunku „percepcji 

prymitywnej” 438 . Jak pisze Fore, choć powrót do figury ludzkiej jako zarówno 

„tematu, jaki i warunku technicznego” stanowić miał potwierdzenie założeń 

mimetycznego realizmu, sama figura ludzka stanowiła już wtedy mocno 

problematyczną kwestię. Wyrazem tej problematyczności miał być „negatywny 

ekspresjonizm” Waltera Benjamina, to znaczy koncepcja człowieka jako zależnego od 

tego, co wobec niego zewnętrzne, jego uwikłanie w przedmioty i otoczenie 439 . 

Realizm ten w sztuce przybierać miał różne formy wizualne i polegał przede 

wszystkim na przemyśleniu samej relacji człowieka i jego związków ze światem 

społecznym. Jak pisze Fore o fotografiach László Moholy-Nagy’ego, tego rodzaju 

twórczość dokonuje 
przetasowania w ramach konceptualnego terytorium, które przez długi czas 

definiowało debaty pomiędzy modernizmem a realizmem. Z tej perspektywy 

wciąż powtarzana opozycja pomiędzy abstrakcją a figuracją we wszelkich jej 

wariantach – montaż przeciw organiczności, faktura przeciw iluzjonizmowi, 

autorefleksyjność wobec referencyjności […] – okazują się zaledwie 

powierzchowną kwestią, odwracającą uwagę od bardziej fundamentalnego 

pytania o matrycę społeczną, stanowiącą podstawę stylistycznych idiomów440.  

W przypadku sztuki brytyjskiej w okresie międzywojennym, przede wszystkim w 

latach trzydziestych, dyskusja na temat realizmu zdominowana została niemniej 

jednak prze kwestie formalne. Jak wskazuje Gillian Whiteley,  
do całej kwestii podchodzono w dość wąski sposób, jak do problemu formy i 

rozwiązań formalnych. Mówiąc krótko, dychotomia formy i treści zaćmiła wiele 

innych kwestii, a politycznie nastawiona artystyczna „lewica” skłonna była 

                                                 
436 Devin Fore, Realism after Modernism. The Rehumanization of Art and Literature, Cambridge MA 
2012, s. 1. 
437 José Ortega y Gasset, The Dehumanization of Art, [w:] Dehumnization of Art and Other Writings on 
Art and Culture, New York 1956, s. 11, cyt. za: Fore, Realism after Modernism, s. 1.  
438 Maurice Merleau-Ponty, Cézanne’s Doubt, [w:] Sense and Non-Sense, przeł. Hubert L. Dreyfus, 
Patricia Allen Dreyfus, Evanston 1964, s. 16, 15, cyt. za: Fore, Realism after Modernism, s. 1. 
439 Tamże, s. 3. 
440 Tamże, s. 39.  
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promować realizm, który byłby figuratywny w stylu, lecz posiadał 

komunikowalny temat czy zawartość społeczną441.  

Dotyczyło to jednak w mniejszym stopniu samych artystów, a w znacznie większym 

krytyków, którzy brali udział w dość zaciekłej debacie na temat społecznie 

zaangażowanej sztuki. Najważniejszą postacią w dyskusji, której główne epizody 

miały miejsce w połowie lat pięćdziesiątych, był John Berger, promujący realizm 

społeczny na łamach pisma Realism (1955-1956). Już w pierwszym numerze pisma 

krytykowano ortodoksyjne założenia socrealizmu w wydaniu radzieckim, jego 

„formalne i organizacyjne braki” i „pozbawioną pasji ilustracyjność” 442 . Pozycja 

Bergera w dużym stopniu podobna była do pozycji członków Independent Group, 

bowiem charakteryzował ją sprzeciw wobec ideologii indywidualizmu jako 

niewspółmiernej wobec zmian następujących w społeczeństwie. Pisał on, że 

„sprzeczność pomiędzy naszym coraz bardziej wspólnotowym sposobem życia 

(fabrykami, przepełnionymi miastami, mieszkaniami w blokach, masową rozrywką i 

tak dalej) a obsesyjnie indywidualistyczną ideologią” oznacza konieczność 

utożsamienia indywidualizmu z dekadencją443. W dotyczącej realizmu społecznego 

książce James Hyman stawia tezę, że główna batalia sztuki brytyjskiej tego czasu 

toczyła się między realizmem a modernizmem i że „realizm stanowił ripostę na 

brytyjską zaściankowość i że dzięki niemu sztuka brytyjska uległa 

umiędzynarodowieniu”444.   

Jak pisze Hyman, wyłoniły się w tym czasie dwie alternatywne definicje realizmu: 

jedną z nich był modernistyczny realizm, jaki między innymi promował David 

Sylvester 445 , drugim zaś społeczny realizm Bergera 446 . Jak sugerował Sylvester, 

realizm takich artystów jak Giacometti czy Bacon podkreślał przestrzenność, 

dynamikę i współczesność i skupiał swoją uwagę na ciele i miejscu, które to kwestie 

zaczerpnął on między innymi z lektury pism Maurice’a Merleau-Ponty’ego. W 

tekście Abstract Art and Existentialism z 1949 roku Sylvester starał się wyjaśnić 
                                                 
441 Gillian Whiteley, Re-presenting Reality, Recovering the Social: The Poetics and Politics of Social 
Realism and Visual Art, [w:] British Social Realism in the Arts since 1940, red. David Tucker, 
Basingstoke 2011, s. 137.   
442 John Berger, [bez tytułu], „Realism”, no. 1, June 1955, s. 3, cyt. za: Whiteley, Re-presenting 
Reality, s. 149.  
443 John Berger, Art in Ceylon, „New Statesman”, 23 January 1954, vol. 47, no. 1194, s. 98, cyt. za: 
James Hyman, The Battle for Realism. Figurative Art in Britain During the Cold War 1945-1960, New 
Haven and London, s. 2.   
444 Hyman, The Battle for Realism, s. 1.   
445 Sylvester mówił o „nowym realizmie wyobraźni” w odniesieniu do prac takich artystów jak Francis 
Bacon czy Alberto Giacometti. Por. Hyman, The Battle for Realism,  s. 1.  
446 Hyman, The Battle for Realism, s. 4.  
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przeinaczany przez brytyjską krytykę egzystencjalizm 447 . Niemniej jednak, jak 

twierdzi Hyman,  już w Tiger’s Eye Sylvester zdradza myślenie fenomenologiczne, na 

jakiś czas przed lekturą Ponty’ego ( w tekście tym Sylvester analizuje dzieła Paula 

Klee). Być może zatem związane było to z odnowionym zainteresowaniem filozofią 

Berkeley’s mniej więcej w tym samym czasie 448. Sylvester twierdził, że drogi w 

przyszłość nie należało szukać w „nowoczesności”, ale we „współczesności”, w 

nowej wrażliwości mniej „nowoczesnych”, ale prawdziwie „współczesnych” artystów 

takich jak Masson, Bacon czy Giacometti449. Jego pozycja jest znacząca, ponieważ 

akcent położony zostaje tu na kwestie współczesności i na człowieka w jego relacji z 

nią, bardziej niż na kwestie formalne. W przypadku pozycji Bergera, mimo jego 

deklaracji odejścia od ortodoksji radzieckiego realizmu, co mogłoby sugerować 

bardziej radykalne rozumienie realizmu – jako postawy bardziej niż konwencji – 

preferowane przez niego rozwiązania formalne, są jednak nadal dość tradycyjne, o 

czym mowa będzie niżej.  

W swoim omówieniu początków Independent Group Christopher Finch skupia się na 

rozważaniach na temat tego, w jaki sposób ogólna sytuacja społeczna, w tym 

pochodzenie artystów mogły wpłynąć na ich zainteresowanie kulturą popularną. 

Odżegnuje się przy tym od twierdzenia, że taki a nie inny rozwój sztuki w tym czasie 

można jednoznacznie tłumaczyć determinizmem społecznym. Odwołuje się tutaj to 

wczesnych interpretacji pop artu autorstwa Johna Russella, który łączył ten ruch z 

otwarcie zaangażowaną lewicową ideologią 450. Jak pisze Finch, wielu studentów, 

którzy w latach pięćdziesiątych rozpoczęli edukację w szkołach artystycznych, miało 

politycznie ambiwalentne podejście nie reprezentujące jednolitej ideologii. Finch 

łączy nastawienie polityczne Paolozziego i Hamiltona z faktem, że dorastali oni w 

czasie depresji i byli już dorośli w czasie drugiej wojny światowej. Ich doświadczenia 

miały zadecydować o ich sceptycyzmie wobec pustych obietnic politycznych (w erze 

Wilsona), bez nadmiernego cynizmu451. Obaj – a szczególnie Hamilton – mieli silnie 

analityczne podejście, które sprawiło, że byli podejrzliwi wobec łatwych rozwiązań. 

Ich sympatie polityczne były lewicowe, jednak rozumieli, że świat zmienia się tak, że 

                                                 
447 Hyman, The Battle for Realism, s. 17.  
448 Tamże, s. 21.  
449 David Sylvester, Mr Sylvester Replies, „The Nation”, 25 November 1950, vol. 171, no. 22, s. 490-
492, cyt. za: Hyman, The Battle for Realism, s. 24. 
450 Christopher Finch, London Pop Recollected, [w:] Pop Art, U.S./U.K. Conections 1956-1966, kat. 
wyst.,The Menil Collection, Houston 2001, s. 24.  
451 Tamże, s. 24.  
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nie da się go rozumieć przez pryzmat uproszczonych socjalistycznych dogmatów. 

Wedle Fincha, mimo swoich zainteresowań technologią i przyszłością, Independent 

Group zdecydowanie nie była anty-humanistyczna i wykazywała przede wszystkim 

zainteresowania antropologiczne. Natomiast ich klasowe sympatie zdradzają zmianę, 

która miała miejsce w społeczeństwie brytyjskim po drugiej wojnie. Jak pisze Finch, 

„grupę społeczną z którą, świadomie lub nie, identyfikowali się, była nowa klasa 

średnia – inna niż burżuazja w tradycyjnym sensie – do której należeli naukowcy i 

technokraci”452. 

Kwestia wyborów estetycznych artystów związanych z Independent Group staje się 

bardzo wyraźna w kontekście ich lewicowych sympatii politycznych, szczególnie 

kiedy porówna się ich prace do tych, które tworzyła inna, tym razem otwarcie 

lewicowa, grupa artystów skupionych wokół Bergera. Składająca się z malarzy-

realistów grupa, określana mianem „Kitchen Sink School”, tworzyła sztukę 

stanowiącą praktyczną realizację założeń głoszonych przez marksistę Bergera, 

według którego sztuka powinna być realistyczna i zaangażowana. Jeśli porównamy 

jeden z obrazów Johna Bratby’ego (np. Baby in Pram in Garden, 1956 [il. 18.]), 

reprezentanta tej grupy, ze słynnym Swingeing London Richarda Hamiltona, gdzie 

oba to politycznie zaangażowane prace, widoczne staje się, jak innymi środkami owo 

zaangażowanie się wyrażało, przy czym – co dodatkowo komplikuje tę kwestię – obaj 

twórcy mieli w swym przekonaniu stosować środki właściwe dla realizmu.  

Jak pisał sam Hamilton, a co już wcześniej sygnalizowałam, satyryczne czy 

ironizujące podejście do przedstawianego tematu nie było jego celem. Chodziło 

przede wszystkim o uchwycenie pewnej właściwości współczesnego życia. Jak pisał 

Hamilton:  
Pomimo swojej wypracowanej złożoności moje obrazy są osobliwie niewinne (jak 

Marilyn Monroe). Na pierwszy rzut oka łatwo błędnie zrozumieć ich intencję jako 

satyryczną, wydaje się, że obraz stanowi sardoniczny komentarz na temat naszego 

społeczeństwa. Jednak chciałbym myśleć o mojej pracy jako o poszukiwaniu 

tego, co epickie w codziennych przedmiotach i nastawieniach. Ironia nie ma tu 

miejsca, z wyjątkiem sytuacji, w której ironia stanowi narzędzie projektanta 

reklamy. Kobiety na moich obrazach mogą wydać się egzotyczne, ale dzięki 

masowej reprodukcji i masowej dystrybucji stały się udomowione453.  

                                                 
452 Tamże, s. 25.  
453 Hamilton, Collected Words, s. 37.  
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Zanim omówię to, w jaki sposób chciałabym odczytywać ową potrzebę realizmu u 

Hamiltona, zauważalną szczególnie w obrazach stanowiących czasowy ekwiwalent 

amerykańskiego pop artu, który zaczął się wtedy rodzić, chciałabym najpierw 

wskazać na pewne nowe elementy w sztuce Paolozziego z tego samego okresu, 

szczególnie jego rzeźbach, a następnie zestawić to, co robili Hamilton i Paolozzi ze 

sztuką amerykańską.  

Na początku lat pięćdziesiątych Paolozzi porzucił otwartą linearną rzeźbę i rozszerzył 

na nią swoją koncepcję kolażu. Jak pisze Whitford, jego celem było nie tylko 

połączenie większej różnorodności obiektów z różnych materiałów, ale także 

osiągnięcie jednorodności i totalności. Obiekty, które mu odpowiadały: zabawki, 

fragmenty maszyn, czy śmieci odciskał w gipsie, a następnie zalewał formę gorącym 

woskiem 454. Działanie to miało na celu nie tyle konstrukcję formy, ile możliwie 

wierną reprezentację przedmiotów występujących w otoczeniu człowieka i to 

reprezentację właśnie w taki sposób, w jaki przedmioty te występują, to znaczy obok 

siebie w dość przypadkowej konfiguracji. Paolozzi w oczywisty sposób zaciąga tu 

dług u Duchampa i ready-made oraz u surrealistów, jednak ponownie, jego sposób 

traktowania czy postrzegania działania gotowego przedmiotu jest dość inny, 

zdeterminowany mniej bezpośrednim przeniesieniem przedmiotu z jednej 

rzeczywistości w inną (artystyczną, jak to ma miejsce w przypadku ready-made), czy 

też efektem zestawienia nieprzystających przedmiotów (efekt unheimlich, jak u 

surrealistów), ile poddany działaniu, które ma podkreślić ich sposób życia w 

rzeczywistości: przypadkowe współwystępowanie. Wynika to także ze sposobu, w 

jaki Paolozzi postrzega rzeczywistość: analitycznie, jako zestaw elementów, które 

posiadają znaczenie zmieniające się, kiedy tworzą one wspólnie większe struktury. 

Używam tu słowa „znaczenie”, jednak w żadnym razie nie chodzi tu o semiotykę i 

przedmioty jako znaczące, raczej jako o swoiste building blocks rzeczywistości (il. 

19.). Tym bardziej widocznej jest to w późniejszych rzeźbach tworzonych w czasie 

pobytu w Hamburgu, gdzie Paolozzi uczył w latach 1960-1962. Pod wpływem tego 

pobytu i pod wpływem niemieckiego wzornictwa jego rzeźba znacząco się zmieniła. 

Jak pisze Whitford, od jakiegoś już czasu Paolozzi myślał o zastosowaniu w rzeźbie 

repertuaru podstawowych prefabrykowanych form, które można zebrać i połączyć na 
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różne sposoby, podobnie jak elementy konstrukcyjne w architekturze 455 . Zaczął 

zamawiać części maszyn z katalogów, a także projektować elementy, które następnie 

wykonywała dla niego firma odlewnicza. Nie ma tu już zatem wyboru przedmiotu i 

wykonania jego rzeźbiarskiej reprezentacji, ale użycie gotowych elementów, które 

także funkcjonują jako elementy większych struktur, natomiast same w sobie nie 

znaczą nic. W ten sposób, można powiedzieć, Paolozzi odchodzi zupełnie od 

semiotyki (a także surrealizmu) w kierunku czegoś, co można by pozornie określić 

jako abstrakcję, jednak co po bliższym przyjrzeniu okazuje się wiernym oddaniem 

rzeczywistości i rzeczywistego bycia przedmiotu w jego funkcji czysto utylitarnej.  

 

Nowy realizm 

Zanim przejdę do analizy sztuki Hamiltona i Paolozziego pod kątem ich tożsamości 

kulturowej, chciałabym najpierw porównać to, co działo się w ramach ruchu 

określanego powszechnie początkami brytyjskiego pop artu z nieco późniejszym pop 

artem w wersji amerykańskiej, aby poszukać już na tym etapie pewnej specyfiki tego 

ruchu jako ruchu w ramach sztuki brytyjskiej. Jak pisał Christopher Finch, „jeśli 

spojrzymy wstecz, brytyjski pop art wydaje się obecnie bardziej brytyjski niż 

wydawał się wtedy. W rzeczywistości obrazy pochodzące stąd dostarczyły brytyjskim 

artystom równie dużo lub nawet więcej materiału” 456. Komentarz ten wydaje się 

znaczący ze względu na poruszenie kwestii wizualnych źródeł, które jak dotąd 

lokalizowano głównie w amerykańskiej kulturze popularnej, jednak dużo bardziej niż 

rodzaj materiału, z którego czerpali artyści, będzie mnie interesował sam sposób 

pracy z tym materiałem, który chciałabym widzieć jako wykazujący pewne cechy 

lokalnego myślenia.  

W tekście stanowiącym porównanie cech brytyjskiego pop artu (z lat pięćdziesiątych) 

z późniejszym pop artem amerykańskim Hal Foster zwraca uwagę na to, o czym 

pisałam na początku tego rozdziału, to znaczy na różnicę w stosunku do opisywanej 

rzeczywistości wynikającej z różnicy w ramach samej tej rzeczywistości. Według 

Fostera  
dla amerykańskich artystów, którzy pojawili się dziesięć lat później, pejzaż 

kultury konsumpcyjnej stanowił niemal drugą naturę i często traktowali go niemal 
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obojętnie. Ta różnica perspektywy zdecydowanie dominowała nad innymi. 

Brytyjczycy ulegali atrakcyjności nowych towarów jako zapowiedzi przyszłości, 

podczas gdy Amerykanie czasem ukazywali produkty, które były już trochę 

martwe, już nacechowane nostalgią457.  

Wydaje mi się, że uwaga Fostera cenna jest tu przede wszystkim dlatego, że wskazuje 

na element nostalgii, którego zdecydowanie brak w pop arcie brytyjskim i który to 

brak decyduje o tym, że sztuka ta staje się niemal niemożliwa do analizy narzędziami, 

które Foster wypracował mówiąc o sztuce Warhola i innych, to znaczy przy pomocy 

kategorii takich jak „realizm traumatyczny” czy, mówiąc ogólnie, w odniesieniu do 

ekonomii braku. Dużo bardziej, jak postaram się wykazać, podatna jest na metody 

analizy antropologii kulturowej. Foster zresztą także zauważa, że tożsamość 

kulturowa odgrywała kluczową rolę w powstawianiu tej sztuki i że dała ona o sobie 

znać właśnie w wyniku pojawienia się tarć w ramach rzeczywistości społecznej i 

politycznej, które zdefiniowania tej tożsamości wymagały. Foster wskazuje na istotny 

tu czynnik wojny kulturowej, której zasięg był w Wielkiej Brytanii większy (to 

znaczy obejmowała nie tylko świat sztuki i tarcie w ramach jej dyskursu): „Brytyjski 

pop stanowił front w ramach ogólnej wojny pomiędzy nową kulturą a starą, podczas 

gdy amerykański pop, można powiedzieć, czuł się jak w domu w komercyjnie 

wyglądającym kraju, jeśli nie w restrykcyjnym nadal dyskursie świata sztuki” 458. Co 

więcej, jeśli w amerykańskim pop arcie zauważyć można zastosowanie obrazów wraz 

z przekazem, który został w nich zakodowany, artyści brytyjscy wydają się kody te 

dekonstruować przy pomocy czegoś, co określić można jako spojrzenie naukowe i 

czym zajmować się będę niżej. Jak pisze Christopher Finch,  
Podejście Hamiltona do kultury popularnej było zawsze ostrożne i analityczne. 

Zamiast oferować widzom nieprzetworzony obraz czegoś atrakcyjnego, jak to 

miało miejsce w pracach Blake’s, Jonesa lub Philipsa, Hamilton dzielił swoje pin-

ups w diagramowe połączenie stylizowanych części – nóg w rajstopach, biustu 

podzielonego śladami po opaleniźnie, biustonoszem wiszącym z niewidocznej 

ręki – to składało się na katalog erotycznych sygnałów bez zwyczajowego 

zmysłowego wyrazu. W pracach z serii Pin-up Hamilton zmienił seks w 

wyszukaną, ironiczną grę, podobna do tej z Wielkiej szyby Duchampa459.  
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Sam Hamilton także podkreślał wspomniany przez Fostera brak elementu 

nostalgicznego w pop arcie brytyjskim. Jak pisał w jednym ze swoich tekstów-

manifestów,  
historia sztuki stanowi długą serię ataków na społeczne i estetyczne wartości, 

które uznaje się za martwe lub konające, chociaż podejście awangardy jest często 

nostalgiczne i absolutne. Natomiast stanowisko Pop-Fine-Art – ekspresja kultury 

popularnej w formach sztuk pięknych – jest, podobnie jak futuryzm, zasadniczo 

wyrazem wiary w zmieniające się wartości w społeczeństwie. Stanowisko Pop-

Fine-Art jest wyznaniem aprobaty kultury masowej, zatem także antyartystycznej, 

jest to pozytywny dadaizm, twórczy tam, gdzie dadaizm był destrukcyjny. Być 

może jest to Mama – krzyżówka futuryzmu z dadą, która utrzymuje szacunek dla 

kultury mas i przekonanie, że artysta życia miejskiego w XX wieku musi być 

konsumentem kultury masowej i potencjalnym jej twórcą460. 

To, jak artyści z lat sześćdziesiątych przedstawiają kulturę popularną, można określić 

jako najważniejszą różnicę, dostrzegalną na poziomie samej struktury, jeśli 

przeanalizujemy ją niczym dzieło poetyckie: widać tu zdecydowanie zaczerpniętą z 

surrealizmu defamiliaryzację, która może, ale nie musi mieć funkcji subwersywnej. 

W latach pięćdziesiątych przedmioty ukazywane przez Independent Group stanowiły 

nowość w tym środowisku kulturowym, zatem nie wymagały „nowego” spojrzenia, 

nie były „znajome” (familiar) i w tym sensie nie miały jak stać się nagle 

„niesamowite” (uncanny). W podejściu członków Independent Group widoczny jest 

dystans, którego nie ma w bardzo pesymistycznej diagnozie Richarda Hoggarta, który 

zauważał działanie ideologii i komodyfikacji zanim jeszcze w pełni się wraz z 

amerykanizacją pojawiły. Podobną postawę do Hoggarta i znacząco różniącą się od 

członków Independent Group reprezentuje Peter Blake, w którego pracach z 

wczesnych lat pięćdziesiątych doskonale widać owo przejście, o którym z takim 

żalem pisał Hoggart: przejście od ludowej kultury klas pracujących w kierunku 

zamerykanizowanej kultury popularnej. Jak zauważa Marco Livingstone, już w roku 

1952 Peter Blake tworzył obrazy, które „bezpośrednio (i bez uciekania się do ironii 

charakterystycznej dla IG) wyrażały jego uczucia wobec form popularnej rozrywki w 

czasach jego młodości w Darford, Kent (filmów, cyrków, zapasów, salonów gier), a 

także obrazów pin-up, opakowań i innych druków ulotnych”, czego przykładem jest 
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słynny obraz Children Reading Comics [Dzieci czytające komiks] (il. 20.) z 1954 

roku461.  

W jakim jednak sensie można wspomnianą różnicę w podejściu do obiektów kultury 

popularnej w pop arcie amerykańskim i brytyjskim odczytywać w kategoriach 

tożsamościowych? Czy ich społeczna i kulturowa tożsamość zaważyła na tym, jak 

postrzegali kulturę i jak chcieli ją w swojej sztuce przedstawiać? Hoggart z 

przerażeniem przewidywał zaniknięcie tożsamości klasy pracującej (folk), którą – sam 

wywodząc się z tej klasy – uważał za bliską i cenną. Pochodzący częściowo z klas 

niższych artyści, którym wojna umożliwiła edukację, mogli częściowo postrzegać 

zmieniającą się sytuację jako pożądane zniesienie status quo. Jako sposób wyjścia ze 

starego klasowego społeczeństwa w kierunku bezklasowego, nie tak silnie 

zdeterminowanego tradycją. Jak przyznawali już wtedy i co komentowali później, 

ideologiczne uwikłania mediów masowych i amerykanizacja stanowić mogły groźbę; 

niemniej jednak, byli oni przede wszystkim zainteresowani tym, co nowa sytuacja 

może zmienić w myśleniu o kulturze i myśleniu o sztuce.   

David Sylvester postrzega Hamiltona bardziej jako realistę niż jako twórcę pop artu. 

Według niego określanie Hamiltona jako ojca czy dziadka pop artu umniejsza jego 

rolę, a przede wszystkim oznacza ryzyko skupienia się na drugorzędnych elementach 

w jego sztuce. Jak pisze Sylvester,  
jego [Hamiltona] zainteresowanie kulturą masową stanowi jedynie aspekt jego 

fascynacji nowoczesnością – nowoczesnym życiem, nowoczesną technologią, 

nowoczesnym sprzętem, nowoczesną komunikacją, nowoczesnymi materiałami, 

nowoczesnymi procesami i nowoczesnym światopoglądem. Wykazuje on pełne 

pasji zainteresowanie nowoczesnością ze względu jedynie na jej nowość. Jest to 

zaangażowanie realistyczne, nie romantyczna fantazja w typie futurystów i 

manifestuje się ono w jego dziełach na dwa różne sposoby. […] jest on bardziej 

zainteresowany tym, co jest najbardziej współczesne niż byli pop artyści: u 

Warhola i Lichtensteina sporo jest nostalgii wobec niedawnej przeszłości462.  

Marco Livingstone podobnie kładł nacisk na pewien zdystansowany i analityczny 

stosunek brytyjskich artystów do tematyki, którą podejmowali. W tekście 

otwierającym katalog wystawy pop artu, która odbyła się w Royal Academy of Arts w 

Londynie w 1991 roku Livingstone podkreślał „krytyczny dystans” charakteryzujący 

głęboko „intelektualne” podejście do tematu, jak i ich „poczucie badania obcych 
                                                 
461 Marco Livingstone, Pop Art, [w:] Blast to Freeze, s. 176 
462 David Sylvester, Seven Studies for a Picture of Richard Hamilton, [w:] Richard Hamilton, kat. 
wyst., Anthony d’Offay Gallery, London 1991, s. 9. 
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kultur, których w ścisłym sensie tego słowa nie byli częścią” 463 . Livingstone 

wskazuje jednakże na nieco inną proweniencję imaginarium stosowanego przez 

członków Independent Group. Ich sztuka, a szczególnie figury z brązu Paolozziego, 

odlane na podstawie znalezionych fragmentów, oraz antropomorficzne kolaże 

wizerunków maszyn autorstwa Johna Mc Hale’a, miały powstać pod bezpośrednim 

wpływem Jeana Dubuffeta464. Według Livingstone’a dopiero w późniejszych pracach 

Hamiltona, a szczególnie w Co sprawia… estetyka pop artowa w pełni się  ujawniła. I 

już wtedy widoczny jest charakterystyczny podziw dla nowoczesnego projektowania 

przy jednoczesnym podejrzliwym stosunku do manipulującej funkcji reklamy 465 . 

Livingstone zgodny jest z innymi badaczami co do tego, że spośród amerykańskich i 

angielskich pop artystów jedynie Hamilton (i być może także Colin Self) wyrażał 

jednoznacznie polityczne stanowisko, szczególnie w późniejszych pracach. 

Wyrażając swoją polityczną postawę tak otwarcie Hamilton przekroczył kluczową 

cechę sztuki pop, mianowicie beznamiętną ambiwalencję466. 

Omawianie różnic pomiędzy pop artem brytyjskim i amerykańskim wymaga, by w 

tym momencie zatrzymać się i zapytać, dlaczego właściwie te dwa dość różne 

przecież zjawiska omawia się obok siebie, choć w zasadzie tym, co je łączy, jest być 

może jedynie wspólna nazwa. Jak już w 1963 roku wskazywała Jasia Reichardt, kiedy 

w 1954 Lawrence Alloway ukuł termin „pop art”, jego definicja tego terminu bardzo 

różniła się od tego, co łączono z tym pojęciem w latach późniejszych. Kiedy Alloway 

pisał o „pop arcie” miał na myśli: reklamy w kolorowych magazynach, plakaty przed 

kinem, ulotki, pamflety, całą darmową literaturę, która natrętnie komunikowała 

jednolity przekaz. Jak pisze Reichardt, miał na myśli „całość sztuki publicznej – 

sztukę tworzoną dla wielu przez niewielu, nie dla samej siebie, ale dla czegoś, co 

wydawało się, mówiąc naiwnie, motywem wyższym”467. Dla Allowaya zatem termin 

„pop art” oznaczał dosłownie „sztukę popularną”, gdzie słowo „sztuka” miało 

denotować aspekt wizualny bardziej niż w tradycyjnym sensie artystyczny. Jak 

twierdzi Reichardt,  
gdyby Alloway zamiast użyć terminu „pop art”, użył innego, powiedzmy 

„wizualny, popularny kop” lub „popularne, masowe obrazy”, […] obecny 

                                                 
463 Marco Livingstone, In Glorious Techniculture, [w:] Pop Art., ed. Marco Livingstone, kat. wyst., 
Royal Academy of Arts, London 1992, s. 16.  
464 Tamże.  
465 Tamże. 
466 Tamże, s. 18.  
467 Jasia Reichardt, Pop Art and After, [w:] Pop Art. A Critical History, s. 14.  
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renesans figuratywnego malarstwa w Anglii zostałby inaczej nazwany. Być może 

określano by go jako „sztuka ludowa wielkich miast”468.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że ze swoim podejściem do tego zagadnienia 

Alloway nie był typowym reprezentantem Independent Group. Definicja pop artu 

według Hamiltona była nieco odmienna od tej Allowaya. Podczas gdy Alloway w 

ogóle nie wyobrażał sobie pop artu jako sztuki, ani niczego, co wymagało prawdziwie 

twórczego talentu, Hamilton użył tego terminu, by opisać rodzaj materiału 

źródłowego, z którego korzystał tworząc swoje własne obrazy, co rozumiał jako 

twórcze i artystyczne w każdym sensie tego słowa469.  

 

2.4. Poprzednicy II: Pevsner, Hogarth i „obserwowane życie” 

Analizując twórczość Hamiltona od początku lat pięćdziesiątych, kiedy jako student 

pracował przy organizacji The Festival of Britain, zauważyć można pewne cechy tego 

wydarzenia, które wpłynęły na jego praktykę artystyczną i wystawienniczą w tym 

czasie. Jak pisze Isabelle Moffat,  
kiedy patrzymy na warunki historyczne okresu powojennego w Wielkiej Brytanii 

i szkicujemy klimat polityczny i społeczną utopię, którą starał się propagować 

Festival of Britain (1951), staje się jasne, że modele percepcji, psychologia i 

język, które stały u podłoża Festiwalu są ściśle powiązane z poszukiwaniami 

przez Independent group języka artystycznego zdolnego wyrazić znaczenia 

istotne dla rzeczywistości powojennej470.  

Analiza wystawy Growth and Form, pierwszej łączonej z działalnością Independent 

Group, choć w większości wymyślonej i kuratorowanej przez Hamiltona, wskazuje na 

wyraz ogólnej aspiracji „bycia naukowym”.  U podstaw jej założeń jest wiara w 

obiektywną prawdę i weryfikowalny fakt, prymat percepcji wzrokowej, a wyraża się 

ona w zastosowaniu na szeroką skalę reprodukcji fotograficznej, fotografii 

mikroskopowej oraz wszelkiego rodzaju diagramów i wykresów. Jak twierdzi Moffat,  
taki model poznania jako jednoznacznego aktu o określonych zasadach 

zaangażowania, podlegający warunkom wiarygodności, częściowo ma swoje 

źródło w „odrazie do myślenia abstrakcyjnego”, które George Orwell przypisuje 

Brytyjczykom w The Lion and the Unicorn z 1941 roku, czy też, ujmując to 

                                                 
468 Tamże.  
469 Tamże, s. 15.  
470 Isabelle Moffat, „A Horror of Abstract Thought”: Postwar Britain and Hamilton’s Growth and 
Form Exhibition, „October”, vol. 94, The Independent Group (Autumn 2000), s. 91.  
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bardziej obiektywnie, jest to w zgodzie z modą na logiczny pozytywizm w anglo-

amerykańskiej filozofii w latach pięćdziesiątych471.  

Zanim odwołam się do jeszcze innej tradycji, której takie myślenie zdaje się być 

bezpośrednią kontynuacją, podążę przez jakiś czas śladami Moffat, która łączy 

oficjalną wizję państwową przedstawioną na Festival of Britain z wczesnymi pracami 

przedstawicieli Independent Group. Wydarzenie to było bowiem niezwykłym 

przykładem tego, jak grupy o zupełnie innych zapatrywaniach politycznych i 

kulturowych wykorzystywały ten sam „dyskurs przyszłości” do promowania często 

sprzecznych ze sobą wizji.  

Pierwszą wystawą otwartą na Festiwalu w lecie 1951 roku był niekonwencjonalny 

pokaz autorstwa Hamiltona, Growth and Form. Podobnie jak jego późniejsza 

wystawa, Man, Machine, and Motion, była to próba ukazana współczesnemu 

widzowi, jakiego rodzaju przemianom uległo ludzkie życie i ludzka percepcja. 

Growth and Form, jak stwierdził później Hamilton, „dotyczyła świata naturalnego” 

podczas gdy Man, Machine, and Motion była „przeglądem urządzeń wynalezionych 

przez człowieka, aby pokonać ograniczenia narzucone mu przez fizyczne warunki 

określane przez naturę”472, innymi słowy Growth and Form analizowała wpływ nauki 

na nasze postrzeganie natury, natomiast Man, Machine, and Motion wpływ 

technologii na nasze postrzeganie zmieniającego się świata.  

Jak pisze David Mellor, na początku kariery Hamiltona możemy wyobrazić go sobie 

jako artystę-technika, rzemieślnika projektującego wystawy komercyjne i 

posiadającego tradycyjne, renesansowe zdolności posługiwania się perspektywą; 

jednak zawsze w kontekście kultury państwa dobrobytu, znajdującej się na krawędzi 

społeczeństwa konsumpcyjnego473. Powszechnie przekazywanym komunikatem był, 

jak pisze Mellor, ten ukazujący Wielką Brytanię jako miejsce, gdzie „zrealizowane 

mogą być odroczone utopie międzynarodowego modernizmu z lat dwudziestych. W 

czasie studiów w Slade Hamilton wykonał wielkie modele-mapy zaprojektowanych 

Nowych Miast – Harlow, Basildon i Speke – na Festiwal w Poplar” 474 . I choć 

doświadczenie pracy z modelem i urbanistyką było jednorazowe, taki sposób 

spojrzenia na rzeczywistość, uwzględniający perspektywę odgórną, wyodrębnienie 

elementów w ramach struktury i analiza ich funkcji w ramach całości, zdecydowanie 

                                                 
471 Tamże, s. 92.   
472 Tamże, s. 98.   
473 Mellor, The Pleasures and Sorrows of Modernity, s. 27.  
474 Tamże.   
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wyczuwalna jest w większości późniejszych prac Hamiltona. Jest to myślenie 

horyzontalne o obrazie, coś, co Hal Foster nazwał „obrazem-tabelą”.  W obrazach z 

lat pięćdziesiątych Hamilton zestawia elementy ciała kobiet z elementami 

samochodów: „ów fetyszystyczny chiazm tabulacji”, jak określa to Foster, powoduje 

innego rodzaju widzenie elementów obrazu – „samochód jest (jak) ciało/em kobiety, 

ciało jest (jak) samochód/dem” 475 . Foster pisze, że w „obrazach-tabelach” z lat 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Hamilton zdradza zainteresowanie  
uwodzicielskimi przejściami w materiale fotograficznym, które przechodzą od 

ostrości do rozmycia, od wykończenia do faktury i z powrotem. Imitował owo 

„małżeństwo pędzla i soczewki”, aby skomplikować opozycję nie tylko pomiędzy 

fotografią a malarstwem, ale także pomiędzy wzrokiem a dotykiem, w którym to 

celu stosował także technikę kolażu476.  

Według Fostera w obrazach-tabelach Hamilton „przeniósł praktykę kolażu w medium 

malarstwa i w ten sposób” wprowadził napięcie pomiędzy „fragmentarycznym 

motywem zaczerpniętych z fotografii a zintegrowaną kompozycją malarstwa”, to 

znaczy zestawił „fragmentaryczność tabeli z całościowością tableau”477.  

Jak kwestię tę podsumowuje Mellor,  
widziane całościowo, podążanie Hamiltona w kierunku przestrzeni i systemów 

perspektywicznych posiada silną i szczególną metafizykę: rozpoczyna się od 

pochwały ścisłej racjonalności w modernistycznej, miejskiej optyce, które 

przesuwa się od celebrowania uciech mieszanki społeczeństwa dobrobytu ze 

społeczeństwem konsumpcyjnym w późnych latach pięćdziesiątych, aż po żałobę 

po upadku tej rzeczywistości w latach osiemdziesiątych478. 

Hamilton starający się oddać sposób funkcjonowania obrazu i komunikatu w 

społeczeństwie i sposób, w jaki kultura zaczyna się zmieniać, realizuje ambicje, które 

wyrażał określając siebie komentatorem współczesnego życia. Jednocześnie, jeśli pod 

uwagę weźmiemy jego chłodne, analityczne podejście do wizualnych komunikatów, 

którymi posługiwał się w swojej sztuce, oraz niechęć do wszelkich artystycznych 

założeń apriorycznych (za jakie uznać można na przykład duchampowskie ambicje 

ikonoklastyczne), zauważyć można zbieżność postawy Hamiltona z tym, co Mark 
                                                 
475 Foster, Notes on the First Pop Age, s. 50.  
476 Hal Foster, The Hamilton Test, [w:] Richard Hamilton, Tate Modern 2014, s. 170. Por. także 
Hamilton, Collected Words, s. 65. Foster analizuje w tym eseju sztukę Hamiltona w kategoriach 
tableau, przywołując analizy Michaela Frieda, który utrzymywał, że Jeff Wall, Thomas Struth i 
Andreas Gursky przywłaszczyli sobie „piktoralność malarstwa za pomocą fotografii cyfrowej i w ten 
sposób poszli w kierunku odnowienia tradycji tableau”. Michael Fried, Why Photography Matters as 
Art as Never Before, New Haven and London 2008.  
477 Tamże, s. 172. 
478 Mellor, The Pleasures and Sorrows of Modernity, s. 28.  
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Cheetham określa jako trwały w brytyjskiej sztuce i teorii sztuki element tradycji 

filozofii empiryzmu479. Jeszcze wyraźniejsza jest obecność empiryzmu w podejściu i 

pracach Paolozziego.  

Niektóre z prac Paolozziego odnoszą się bezpośrednio do sformułowania nullius in 

verba, które, jak przypomina Duncan Macmillan, było hasłem głoszonym przez 

Williama Blake’s. Było także, o czym warto tu wspomnieć, mottem angielskiego 

Towarzystwa Królewskiego. „Czemu jednak wspólny grunt dla sztuki i nauki miałby 

leżeć właśnie tutaj, w credo empirystów?” – pyta Macmillan480. U Blake’a, jak pisze 

dalej, Newton jest postacią szczególną. W wierszu Jeruzalem stanowiącym 

alegoryczną historię Wielkiej Brytanii, występuje on wraz z Baconem i Locke’iem w 

finalnej scenie apokalipsy jako poszukujący prawdy i jeden z trzech najważniejszych 

ludzi nauki, którym na polu sztuki odpowiadają Chaucer, Szekspir i Milton. Następuje 

tu zatem zestawienie filozofii i literatury, czy też nauki i sztuki, które jest, jak 

przekonująco pokazuje Cheetham, najważniejszym rysem angielskiego sposobu 

tworzenia sztuki i angielskiego myślenia o sztuce481. W swym zainteresowaniu nauką 

Paolozzi najbliższy jest Hume’owi, jak pisze Macmillan, ponieważ uznaje rolę 

wyobraźni; ani nauka, ani sztuka nie mają sensu, „jeśli nie opierają się na możliwie 

najwyraźniejszym zrozumieniu doświadczenia, w którym kluczowa jest rola 

wyobraźni” 482 . Nie oznacza to jednak, że Paolozziego interesuje dosłowny opis 

obiektywnej rzeczywistości. Jego badanie procesów natury i procesów doświadczenia 

odbywa się za pomocą kolażu, który stanowi podstawę całej jego sztuki. Kolaż 

stanowi „metaforę sposobu, w jaki percepcja staje się rozumieniem”, co jest 

bezpośrednią kontynuacją myśli Hume’a 483 . Na temat specyficznego realizmu 

Paolozziego Andrew Patrizia pisze, że jego sztuka nie bazuje na prywatnym, 

subiektywnym języku, ale na zaadoptowanym języku publicznym. Jego prace są 

wynikiem ciągłej konfrontacji z obiektami doświadczenia nowoczesności lub z jej 

reprodukowanymi obrazami. Postrzegana z tej perspektywy jego sztuka „wyrasta 

bardziej z tradycji realizmu niż surrealizmu”484, twierdzi Patrizia. Choć zdecydowanie 

                                                 
479 Por. Cheetham, Artwriting, s. 2-23.  
480 Macmillan, Nullius in Verba, s. 6.  
481 Por. Cheetham, Artwriting, s. 2-23. 
482 Macmillan, Nullius in Verba, s. 7. 
483 Tamże.  
484 Andrew Patrizia, Eduardo Paolozzi: Whaur Extremes Meet, [w:] Eduardo Paolozzi, Nullius in 
Verba, s. 14.  



 155 

ową potrzebę realizmu u Paolozziego i Hamiltona postrzegać można jako wynikającą 

z tradycji angielskiego empiryzmu.  

 

Angielskość według Pevsnera 

Opisane wyżej zainteresowanie naukowym spojrzeniem na świat łączyć można z 

najważniejszą tradycją angielskiej filozofii, empiryzmem, oświeceniową wiarą w 

naukę, która nigdy angielskiego sposobu myślenia nie opuściła. Jednak to właśnie 

szczególne połączenie empiryzmu z uprawianą sztuką jest tym, co Pevsner nazywa 

tradycją przedstawiania „obserwowanego życia”, która w kolejnych wiekach (po 

Hogarcie) zaczęła wyglądać nieco odmiennie, to znaczy obserwacja naukowa i sama 

kwestia „naukowego spojrzenia” zaczęła odgrywać najistotniejszą rolę.  

Zatrzymam się jednak, podążając za Pevsnerem, przy Hogarcie. Pevner sugeruje, że 

w jego sztuce nastąpiło w pewnym momencie świadome odrzucenie barokowej 

wielkiej maniery, której najpełniejszym wyrazicielem w Wielkiej Brytanii był teść 

Hogartha, James Thornhill, i przejście w kierunku, jak określa to Pevsner, „natury”485. 

Natura oznacza tu zarówno pełen realizm przedstawianych scen, jak i prawdziwy 

przekaz, który mógłby poruszyć masy. „Postanowił, pisze Pevsner, przedstawiać 

tematy z życia wzięte, które mogłyby stanowić użytek publiczny”486. Realizm idzie tu 

zatem w parze z pewnego rodzaju zacięciem społecznym w przekonaniu, że jedynie 

typowo angielskie, „zdroworozsądkowe” (a zatem ani metaforyczne, ani poetyckie, 

ani alegoryczne i pełne patosu) przedstawienie zdolne jest przemówić do szerokiej 

publiczności. „Sztuka Hogartha, pisze Pevsner, stanowi środek do moralizowania, a 

najbardziej skutecznym kazaniem jest ukazywanie tego, co spostrzegawcze oczy 

widzą wokół. Obie postawy są wybitnie angielskie”487. Pevsner zwraca uwagę, że 

niemal wszystkie wielkie obrazy szkoły brytyjskiej stanowią realizację owej tendencji 

„obserwowanego życia”, stanowiąc albo portret, to znaczy obserwację człowieka, 

albo pejzaż – zaobserwowaną naturę488. Linia sukcesji prowadzi według niego od 

Hogartha, przez Rowlandsona i Dickensa po wielkie panoramy społeczne, takie jak 

Derby Day i Paddington Station Fritha, obrazy prerafaelitów, czy realizacje Josepha 

Wrighta of Derby. Eksperyment z pompą próżniową Wrighta znamionuje w tym 
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sensie moment spotkania „spojrzenia naukowego” z artystycznym realizmem. W 

przypadku tego obrazu zauważalny jest wpływ naukowego podejścia do świata na 

dwóch poziomach, zarówno na poziomie wyboru tematu przedstawienia, jak i na 

poziomie wizualnym, w samym wyborze środków wyrazu. W tym sensie realizm jest 

tu mniej społecznym (jak choćby u Courbeta), a bardziej naukowym 

zaangażowaniem. U Wrighta realizm jest w zasadzie wizualnym odpowiednikiem 

naukowego podejścia.  

Angielskość Hogartha podkreślana była przez wielu poza Pevsnerem krytyków, 

którzy pisali o sztuce brytyjskiej od lat czterdziestych. Dla wielu piszących w tym 

czasie historie sztuki brytyjskiej jej dzieje rozpoczynały się właściwie od Hogartha, 

który postrzegany był jako „wyzywająco wyspowy” i zwrócony do ludu489. W 1949 

AIA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów, założone w Londynie w 1933 

roku, skupiające artystów lewicowych i realistycznych zorganizowało wystawę 

Hogarth and English Caricature, która rozpoczęła rekapitulację pozycji malarza w 

sztuce brytyjskiej, z naciskiem na jego rolę jako ilustratora i karykaturzysty, które 

rozumiane były jako kwintesencja angielskości490. Przeciwieństwo jego stanowić miał 

Joshua Reynolds, stanowiący intelektualnego kosmopolitę, oraz Gainsborough, 

najbardziej z nich „liryczny” i „spontaniczny”.  

 

Angielskość według Petera Ackroyda 

Kontynuatorem rozważań nad „angielskością”, które Pevsner połączył w swojej 

praktyce z badaniem sztuki i architektury, jest w pewnym sensie historyk, 

literaturoznawca i pisarz angielski, Peter Ackroyd. Określenie Ackroyda mianem 

kontynuatora jest o tyle uzasadnione, że on sam wskazywał na inspirację dziełem 

Pevsnera nadając tytuł jednemu ze swych wykładów The Englishness of English 

Literature491. Ackroyd porusza zagadnienie „angielskości” zarówno w opracowaniach 

historyczno-literackich, jak i w powieściach. Pracą, w której zagadnienie to jest 

centralnym obszarem rozważań, jest Albion. The Origins of English Imagination z 

2002 roku. Rozpoczynając swoją opowieść o historii cech charakterystycznych 

                                                 
489 Na temat obrazu Hogartha w publikacjach z lat czterdziestych i później por. Margaret Garlake, New 
Art – New World, s. 64.  
490 Hyman, Battle for Realism, s. 48.  
491  Peter Ackroyd, The Englishness of English Literature, [w:] Peter Ackroyd, The Collection. 
Journalism, Reviews, Essays, Short Stories, Lectures, red. Thomas Wright, London 2002, s. 328-340.  
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wspólnoty wyobrażeń mieszkańców Wysp od poezji staro-angielskiej, autor stara się 

prześledzić elementy, które w jego mniemaniu konstytuowały sposób, w jaki Anglicy 

postrzegali świat i jak definiowali swoje miejsce w tym świecie. Co istotne, choć jego 

głównym przedmiotem badań jest literatura, jej wytwory omawiane są wraz z innymi 

produktami kultury, takimi jak malarstwo, pisarstwo religijne, a także muzyka492.  

Dużą część kwestii związanych z problemem angielskości pojawiających się w 

powieściach Ackroyda poruszył on bezpośrednio w kilku swoich wykładach, z 

których najważniejsze wydają się w tym kontekście dwa pochodzące z początku lat 

dziewięćdziesiątych: The Englishness of English Literature [Angielskość literatury 

angielskiej] oraz London Lumiaries and Cockney Visionaries [Londyńscy luminarze i 

cockneyowscy wizjonerzy]. W odróżnieniu od Pevsnera mniej interesują go formalne 

manifestacje, a bardziej leżąca u ich podstaw wspólna duchowość. Sięga on daleko w 

swych poszukiwaniach, aż do wczesnego średniowiecza, a także wychodzi poza 

zakres tradycyjnie rozumianej kultury wysokiej. W tym sensie, zgodnie ze 

współczesnymi koncepcjami tożsamości narodowej, wskazuje na istotę 

doświadczenia popularnych form rozrywki, np. dziennikarstwa dokumentującego tzw. 

„życie klas niższych”, wyrastające ze skłonności do realizmu i obserwacji życia 

codziennego. Cechę tę można by z łatwością połączyć z angielskim pragmatyzmem i 

światopoglądem protestanckim. Ackroyd sięga jednak dalej i wskazuje na katolicką 

przeszłość Anglii jako istotniejszy element tzw. kultury popularnej niż oficjalny 

protestantyzm. Wyrastająca z katolicyzmu miłość do form rytualnych przetrwała, jego 

zdaniem, w formach popularnych aż po wiek XIX, takich jak ballada, kabaret [music 

hall], pantomima czy wodewil493.Właściwa jest im także typowo angielska skłonność 

do łączenia wysokiego z niskim, mieszania rejestrów i stylów. Angielskość jako 

określona cecha kultury, według Ackroyda, jest z istoty hybrydyczna, podobnie jak 

hybrydyczna jest angielskość w sensie narodowości. Konstytutywnym elementem nie 

jest zatem pochodzenie, ale miejsce pochodzenia – Anglia jako miejsce niejako 

wywołujące powstanie określonej tożsamości, a samo będące mieszanką różnych 

tradycji, wierzeń i zwyczajów. Ackroyd pisze: „nasza wrażliwość i nasz język pełne 

są wzorów kontynuacji i podobieństwa, które istnieją od XIII czy XIV wieku, a może 

nawet wcześniej” 494 . Nieistotny jest zatem problem pochodzenia czy znaczenia 

                                                 
492 Peter Ackroyd, Albion. The Origins of English Imagination, London 2002.  
493 Ackroyd, The Englishness of English Literature, s. 337.  
494 Tamże, s. 339-340.  
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tradycji, czy też jej związku z określoną grupą polityczną, społeczną czy religijną, 

istotna jest przede wszystkim trwałość pewnych modeli, form artystycznych czy 

obrazów myśli. 

W wykładzie zatytułowanym London Lumiaries and Cockney Visionaries Ackroyd 

rozwija niejako wątek angielskości zarysowany w wykładzie na temat angielskości i 

łączy ją z figurą londyńskiego outsidera – artysty wizjonera, który pracując w stolicy i 

traktując ją jako główne źródło inspiracji, stawał się niejako wyrazicielem 

prawdziwego ducha Londynu. Uwzględniając między innymi Johna Miltona, 

Williama Blake’a, czy Williama Turnera, Ackroyd formułuje odmienną wobec 

tradycyjnych koncepcji angielskości wizję tożsamości związanej nie z 

doświadczeniem zielonej, wiejskiej Anglii klas wyższych, lecz z hybrydyczną 

metropolią. W biografii Londynu (Londyn. Biografia) oraz w swoich powieściach 

angielskość tę widzi przede wszystkim w najbardziej hybrydycznej części Londynu: 

na East Endzie, podkreślając, że to stały napływ imigrantów i mieszanie się ras i 

kultur stanowią i zawsze stanowiły podstawę angielskości jako tożsamości 

hybrydycznej. Propozycja Ackroyda jest, oczywiście, wizją artystyczną, nie można 

natomiast rozpatrywać jej jako modelu tożsamości na tych samych zasadach, na 

jakich podchodzić można do jej konceptualizacji na gruncie socjologii czy 

antropologii. Poszukiwanie czegoś choćby trochę zbliżonego do „narodowego 

geniuszu” spotyka się współcześnie z zasłużonymi podejrzeniami o esencjalizm czy 

anachroniczność. Niemniej jednak, jak pisał Kumar, którego sugestie przedstawiłam 

w rozdziale wstępnym, zdecydowany brak pozytywnych definicji angielskości, które 

mogłyby współcześnie wypełnić „tożsamościową lukę” wiąże się z ryzykiem 

przywłaszczenia angielskości przez skrajnie nacjonalistyczne grupy, definiujące 

angielskość rasowo. W tym sensie wybitnie afirmacyjna, a jednocześnie skupiona na 

hybrydyczności rasowej i kulturowej, podkreślająca istotę mieszanki tego, co 

wysokie, z tym, co niskie, wizja Ackroyda może służyć jako propozycja alternatywna, 

która – w moim odczuciu – znacznie skuteczniej niż wiele bardziej systematycznych 

opracowań współczesnej tożsamości kulturowej opisuje relację między miejscem, 

tożsamością, kulturą i narodem.  
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Bardzo „angielscy” artyści 

W rozumieniu Ackroyda mieszanie w sztuce niskiego z wysokim, zainteresowanie 

kulturą popularną jako wyrazem prawdziwego doświadczenia życia miejskiego i 

inkorporowanie jej elementów w dziele sztuki na równych zasadach jak inspiracji 

tradycją sztuki oficjalnej, a także wprowadzanie w sztukę elementów pochodzących z 

innych kultur stanowi kwintesencję angielskości. W przypadku omawianych w tym 

rozdziale artystów, wiele elementów, które odnajdujemy w ich pracach, połączyć 

można z koncepcjami angielskości sformułowanymi zarówno przez Pevsnera, jak i 

Ackroyda. Alloway podkreślał, że cała twórczość Paolozziego polega na tworzeniu 

tak trafnie opisanej przez Ackroyda mieszanki stylów:  
w pewnym sensie sztukę Paolozziego można postrzegać jako mieszankę stylów, 

taką, która balansuje pomiędzy popularnym a ezoterycznym, improwizowanym i 

wyuczonym. […] Metoda Paolozziego na tworzenie sztuki przy jednoczesnym 

pozostawaniu blisko zwyczajnego życia, polega na stosowaniu „skromnych” 

źródeł495. 

 Zastosowanie kolażu przez Paolozziego możemy odczytać tak, jak angielskość 

chciałby widzieć Ackroyd, jako mieszankę stylów z przeszłości, a także mieszankę 

wysokiego z niskim. Paolozzi jest w tym sensie artystą angielskim par excellence: 

artystą asymilatorem, którego celem było zostanie artystą pozbawionym swojego 

charakterystycznego stylu 496. Amalgamat stylów, przedmiotów i technik stanowią 

charakterystyczną cechę każdego „londyńskiego wizjonera”.  

Powracając do różnicy pomiędzy pop artem brytyjskim a amerykańskim, zauważyć 

można, że różnica ta wynika z obecności w sztuce artystów brytyjskich elementów, 

które Pevsner, Cheetham i inni komentatorzy uznawali za typowo angielskie. Jak 

pisze Michael Middleton, różnica pomiędzy brytyjskim a amerykańskim pop artem 

miałby polegać na stosunku artysty do przedstawianego przedmiotu: jeśli w 

przypadku amerykańskich artystów takich jak Larry Rivers, zauważalna jest 

„intensywna subiektywność”, a ich obrazy posiadają często niejasne odniesienia 

niczym zapiski w „prywatnym dzienniku”, Paolozzi i inni Brytyjczycy dokonują 

transformacji na poszczególnych przedmiotach, wyzwalając w nich coś o 

„potencjalnie uniwersalnym znaczeniu” 497 . Middleton dostrzega w podobnych 

                                                 
495  Eduardo Paolozzi, The Metallization of a Dream, with a Commentary by Lawrence Alloway, 
London 1963, s. 59.  
496 Tamże, s. 28.  
497 Michael Middleton, Eduardo Paolozzi, London 1963, b.n.s. 
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transformacjach związki pop artystów w tradycją angielskiego pejzażu 

romantycznego. Potwory ze śmieci autorstwa Paolozziego postrzega on jako bliższe 

stworom Sutherlanda niż obiektom tworzonym przez Picassa498. W pracach artysty 

widzi on chłodne, pozbawione zachwytu czy krytyki spojrzenie, które bliskie jest 

angielskiej tradycji w tym sensie, że podobnie jak wcześniejsze pokolenia znajdowały 

ukojenie w „kontemplacji krajobrazu”, Paolozzi odnajduje je w „technologii”499.  

Co najmniej od lat sześćdziesiątych zauważyć można w wypowiedziach byłych już 

wtedy członków Independent Group, a także w tworzonych przez nich pracach, 

znaczący spadek zainteresowania Ameryką i zwrócenie się w kierunku lokalnej 

kultury popularnej, która w tej dekadzie stała się wszechobecna. Zafascynowani 

amerykańskimi produktami, przemysłem reklamowym i wzornictwem w latach 

pięćdziesiątych oraz amerykańskim pop artem w latach sześćdziesiątych, w kolejnych 

dekadach artyści z Independent Group wyrażać zaczęli zawód tym, co kultura ta i 

przedstawiająca ją sztuka zdawały się oferować. Odbywszy kilka podróży do Stanów 

Zjednoczonych i poddając amerykański pop art krytycznej analizie, Paolozzi 

zrozumiał, że nie realizuje on ambicji, które były mu bliskie:  
Dylemat publiczności bierze się stąd, że nadal poszukuje ona obiektów, obiektów 

w tradycji sztuk pięknych i właśnie tego rodzaju obiekty zazwyczaj otrzymuje. 

Większość amerykańskich pop artystów absolutnie przynależy do tej tradycji, 

powiedzmy post-Corotowskiego malarstwa. Obraz Lichtensteina jest nie bardziej 

radykalny niż, powiedzmy, Manet. […] Jeśli o mnie chodzi, nastąpił pewien 

zawód Ameryką; amerykański sen się skończył500. 

 Whitford lokuje ten moment w roku 1964, kiedy Paolozzi opublikował serię grafik 

As Is When poświęconych życiu i pracy Ludwiga Wittgensteina. Pisze on, że wyjazdy 

do Stanów Zjednoczonych powoli rozwiały jego wizję tego kraju jako raju na ziemi i 

spowodowały podjęcie tematów związanych z Europą i z Wielką Brytanią 501. W 

latach 1985-86 Paolozzi wykonał wielki drewniany relief dekorujący Queen Elizabeth 

II Conference Hall zatytułowany On This Island (after Benjamin Britten Op. 11), (il. 

21.) stanowiący bezpośrednie nawiązanie do kompozytora uznawanego powszechnie 

za kwintesencję angielskości w muzyce i poświęcony Wielkiej Brytanii i jej 

tożsamości jako wyspie. Paolozzi opisuje swój relief, złożony z wykonanych 

                                                 
498 Tamże. 
499 Tamże. 
500 Speculative Illustrations: Eduardo Paolozzi in Conversation with J.G. Ballard and Frank Whitford, 
[w:] Paolozzi, Writings and Interviews, s. 202.  
501 Whitford, Eduardo Paolozzi, s. 20.  
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wcześniej elementów i połączonych w całość dopiero na miejscu jako rodzaj 

krajobrazu: „z boku […] może przypominać części machiny sprzed rewolucji 

przemysłowej; z odległości uniwersalny krajobraz utopijny […]”502. 

Opisywany tu spadek zainteresowania Ameryką jako inspiracją proponuję rozumieć 

jako znaczący z dwóch powodów: po pierwsze wskazuje on na fakt, że dla artystów z 

Independent Group Ameryka stanowiła nie tyle model egalitarnej kultury, który był 

dla nich atrakcyjny ze względu na silne podziały społeczne i klasowo 

zdeterminowane wybory estetyczne najważniejszych instytucji sztuki w Wielkiej 

Brytanii, ile sposób na uchwycenie współczesności w momencie jej przemiany, a 

zatem rodzaj tekstu, który pozwalał im (w określonym momencie) na określenie 

własnej tożsamości jako artystów zainteresowanych analizą i wizualną reprezentacją 

tych przemian. Po drugie, wskazuje on na fakt, że owo zainteresowanie było 

zdecydowanie bardziej zainteresowaniem naukowym (przede wszystkim 

antropologicznym) niż zainteresowaniem samym dyskursem sztuki, czy też tym, w 

jaki sposób sztuka komentować może działanie obrazu w kulturze popularnej i 

moment jego przeniesienia w ramy obiegu sztuki. Są to także cechy, które – by 

powrócić do Hogartha – Pevsner uznaje za charakteryzujące sztukę tego 

osiemnastowiecznego założyciela tradycji „obserwowanego życia”. Jak pisze 

Pevsner, u Hogartha  
celem malarstwa nie jest malarstwo, lecz opowiadanie historii ze wszystkimi 

szczegółami, które każde wyczulone oko może dostrzec co dnia. Nie są one w 

żaden sposób upiększone […] Hogarth odczuwał złośliwą przyjemność w 

demaskowaniu. I zawsze miał na oku morał, który wyrastał z opowiadanej 

historii. […] używał swej sztuki, by dotrzeć do mas nawet kosztem utraty jakości 

wynikającej z przetransponowania tematu z malarstwa w tanio powielaną grafikę. 

[…] jego radość wynikała z opowiadania historii raczej niż z kompozycji503.  

Hamilton, podobnie jak Hogarth, przede wszystkim interesuje się rzeczywistością w 

jej ludzkim wymiarze, a technologia, media i sztuka interesują go jako „sposoby 

widzenia”, konstruowania czy (w przypadku artysty) dekonstruowania jej obrazów. 

Jak przypomina Mark Godfrey, w programie telewizyjnym wyemitowanym w 1987 

roku Hamilton określił siebie jako „artystę figuratywnego”, co oznacza potrzebę 

posiadania „tematu, ludzkiego tematu, a czasem ludzkiego tematu o bardzo silnej 

                                                 
502 Eduardo Paolozzi, On This Island, 1985-6, 1986, [w:] Paolozzi, Writings and Interviews, s. 319.  
503 Pevsner, The Englishness of English Art, s. 35, 47.  
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naturze”504. Ponadto, zajmuje go przede wszystkim „zachodzenie na siebie stylów i 

metod prezentacji” – stylów i metod, które są zarówno – jak określa je Foster – 

komercyjne, modernistyczne i modernistyczno-komercyjne ([…] pop art bowiem 

uznaje bowiem „zgodę” pomiędzy awangardą i masowością za coś oczywistego)”505. 

W tej optyce kolaże Paolozziego i „obrazy-tabele” Hamiltona jawią się jako 

realizujące zbliżone założenie: zestawienia elementów nie tyle mają na celu tworzenie 

efektu wizualnego, ile zestawiać ze sobą elementy zastanej rzeczywistości, które 

stanowiąc części składowe narracji, opowiadają historie: jak pisał Herbert Read, 

sztuka brytyjska zawsze była literacka bardziej niż wizualna. 

 

                                                 
504 Richard Hamilton w programie Painting with Light, BBC 1987, cyt. za: Mark Godfrey, Television 
Delivers People, [w:] Richard Hamilton, Tate Modern 2014, s. 254.  
505 Hamilton, Collected Words, s. 38, cyt. za: Foster, Notes on the First Pop Age, s. 57.  
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Rozdział III 

Tropem pejzażu 

W poprzednim rozdziale interesowało mnie przede wszystkim umiejscowienie 

brytyjskiego pop artu w konkretnej przestrzeni: w przestrzeni o konkretnej tożsamości 

kulturowej kolejno Wielkiej Brytanii z jej geograficznymi podziałami, przestrzeni 

miejskiej, która jako miejska zajmowała zawsze określone miejsce na tej mapie i 

wreszcie na przestrzeni konkretnej przestrzeni miejskiej, to znaczy Londynu. 

Początkowo wydawało się, że zajmujący się kulturą amerykańską pop artyści 

brytyjscy zajęli określoną pozycję wobec tradycji artystycznej i że ich relację do niej 

można rozpisać jako wpisującą się w dialektykę wieś/miasto, angielski/Inny 

(amerykański), kultura wysoka/kultura popularna. Jak się jednak okazało, brytyjski 

pop art w swej wersji z początku lat pięćdziesiątych tym różni się od późniejszej jego 

wersji z lat sześćdziesiątych (która rzeczywiście może być postrzegana jako 

realizująca ten model do pewnego stopnia), że stanowi w dużej mierze przejaw 

tradycji, którą rozpoznać możemy jako charakterystyczną dla angielskiego podejścia 

do realiów życia miejskiego. Zatem rozpoznanie sztuki pop artystów brytyjskich jako 

bardzo angielskiej zasadzało się na rozpoznaniu danych elementów tej sztuki jako 

tradycyjnych, czy też na odpowiednim dla tego celu zdefiniowaniu owej tradycji. W 

definicji tej posiłkowałam się badaniami Nikolausa Pevsnera oraz – w mniejszym 

stopniu – pracami Petera Ackroyda. Jak się wydaje, przeformułowanie owej 

dialektyki, czy też ukazanie miejsc, w których wydaje się ona nie mieć tradycyjnie 

przypisywanego jej zastosowania, wyjaśniło przynajmniej w pewnym wymiarze, 

dlaczego w większości literatury na temat pop artu umiejscowienie brytyjskich 

poprzedników amerykańskiego ruchu było tak problematyczne i dlaczego 

problematyczność tę starano się rozwiązać przez sformułowanie oraz ciągłe 

powtarzanie pewnych określeń i wersji historii, które ostatecznie doprowadziły do 

zmitologizowania działań członków Independent Group.  

W tym rozdziale chciałabym zająć się innym rejonem sztuki brytyjskiej, który choć 

nie uległ podobnej mitologizacji, poddany jednak został pewnego rodzaju 

interpretacyjnym zabiegom, które niejako wypisują go z ciągu tradycji sztuki 

brytyjskiej i wpisują w uniwersalizujące ramy powojennych tendencji 
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awangardowych. Jeśli w przypadku pop artu problematyczne było już samo 

określenie tego ruchu jako pop artu, co miało swoje konsekwencje w połączeniu 

działań Independent Group czy też tego, co działo się w Wielkiej Brytanii w latach 

pięćdziesiątych i Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, podobny problem 

wydaje się nie istnieć w przypadku działań Richarda Longa i innych podobnych mu 

artystów, są bowiem oni powszechnie uznawani za jednych z głównych 

reprezentantów międzynarodowej sztuki ziemi. Co istotne, w znacznej większości 

omówień tego ruchu nie pojawiają się rozróżnienia na „szkoły narodowe”, a wszelkie 

podziały w ramach kierunku ukazywane są jako wynikające z idiosynkratyczności 

poszczególnych artystów posiadających indywidualne języki artystyczne 506 . W 

rozdziale tym moim głównym celem będzie wyjęcie sztuki Richarda Longa, służącej 

tu jako swoiste studium przypadku, z kontekstu międzynarodowego land artu i 

kontekstu kierunków awangardowych pojawiających się pod koniec lat 

sześćdziesiątych i odczytanie jej w odniesieniu do i jako kontynuacji pewnych, bardzo 

angielskich, tradycji.  

Jak zaznaczyłam w drugim rozdziale tej pracy, w latach pięćdziesiątych pejzaż 

odgrywał bardzo istotną rolę w formułowaniu kulturowej tożsamości tworzonej 

sztuki: dla artystów ze szkoły w St Ives stanowił miejsce, w którym łączono tradycję 

malarstwa angielskiego z wywodzącą się z awangardy abstrakcją, dla neoromantyków 

oznaczał powrót do przeszłości, zarówno historycznej, jak i w sensie powrotu do 

wcześniejszych tradycji, dla artystów z Independent Group wreszcie pejzaż stanowił 

jeden z wymiarów nowego naukowego spojrzenia na świat i podporządkowany był 

topograficznemu organizowaniu. Począwszy od lat osiemdziesiątych przepisywanie 

tradycji pejzażowych, czemu poświęcony będzie ostatni rozdział tej pracy, wynika z 

rozwijających się rewizjonistycznych tendencji w postkolonializmie i 

postmodernizmie. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte stanowią pewną wyrwę w 

tożsamościowych narracjach artystycznych uznających pejzaż za jeden z głównych 

punktów odniesienia, a przynajmniej taki wniosek można by wyciągnąć z większości 

opracowań powojennej sztuki brytyjskiej 507 . W opracowaniach tych następuje w 

odniesieniu do tego okresu pewne przeniesienie uwagi na kwestie międzynarodowej 
                                                 
506 Por. m.in. Richard J. Williams, After Modern Sculpture: Art in the United States and Europe, 1965-
1970, Manchester 2000; Suzaan Boettger, Earthworks: Art and the Landscape from the Sixties, Los 
Angeles, London 2002; Ben Tufnell, Land Art, London 2006; Jeffrey Kastner, Land and 
Environmental Art, London 2010; William Malpas, Land Art: A Complete Guide to Landscape, 
Environmental, Earthworks, Nature, Sculpture and Installation Art, London 2013.  
507 Por. m.in. Spalding, British Art Since 1900. 
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awangardy i sztuka brytyjska omawiana jest właśnie w kontekście rozwijających się 

nowych trendów zapoczątkowanych głównie w sztuce amerykańskiej i zdążających 

do dematerializacji dzieła sztuki. W tej optyce sztuka brytyjska, a szczególnie 

interesujące mnie tutaj prace Richarda Longa, stanowią odpowiednik działań 

amerykańskich artystów sztuki ziemi i część zorientowanych na procesualność 

działań międzynarodowej awangardy. Pozostaje postawić tu pytanie, czy taki obraz 

sztuki brytyjskiej tych dekad wynika z perspektywy interpretacyjnej badaczy, czy 

odpowiada on także zainteresowaniom samych artystów? Nie starając się jednak 

wchodzić w kwestie recepcji i intencji, będę starała się znaleźć w omawianej sztuce 

elementy, które sygnalizują trwałość pewnych wątków i umiejscawiają sztukę 

brytyjską w konkretnym miejscu. We wstępie do książki poświęconej relacjom 

krajobrazu i angielskiej tożsamości narodowej Stephen Daniels wyjaśnia, że 

„przedstawienia krajobrazu nie stanowią jedynie odbicia, czy odskoczni od bardziej 

palących kwestii społecznych, ekonomicznych czy politycznych; często stanowią 

przekonujący wyraz wiedzy i społecznego zaangażowania”508. Zauważa także istotną 

kwestię: w wielu obrazach odnajdujemy dyskursy i praktyki, które nie zostały tam 

umieszczone przez artystów, ale wprowadzone przez różne konteksty, w ramach 

których są one pokazywane czy omawiane, a jego celem jako badacza jest wskazanie 

na „płynność krajobrazu, […] jego poetykę i politykę”509. Podążając za Danielsem, 

chciałabym w tym rozdziale skupić się właśnie na tych znaczeniach, które określić 

można jako polityczne oraz na samej poetyce konkretnych przedstawień krajobrazu. 

Zatem bardziej niż podobieństwa, pewna wspólnota celów w ramach ruchu 

awangardowego, interesować mnie będą miejsca załamania uniwersalistycznego 

dyskursu, wyrwy, w których ujawnia się lokalność i specyficzna kulturowa 

tożsamość. Tego rodzaju wydarzenia w szczególny sposób reprezentuje właśnie 

sztuka Richarda Longa, którego prace realizowane są zarówno w Wielkiej Brytanii, 

jak i w innych miejscach na niemalże całym globie. Celem moim będzie sprawdzenie, 

w jakim stopniu miejsce wykonania pracy wpływa na jej kształt, a także odniesienie 

„angielskich” prac artysty do istotnych dyskursów i pojęć związanych z tożsamością 

angielskiej przestrzeni wiejskiej.  

 

                                                 
508 Stephen Daniels, Fields of Vision. Landscape Imagery and National Identity in England and the 
United States, Oxford, Cambridge 1994, s. 8.  
509 Tamże.  
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1. Angielskość krajobrazu 

Jak pisze W. J. T. Mitchell, pojęcie krajobrazu „początkowo przede wszystkim 

stanowiło rodzaj malarstwa związanego z nowymi sposobami widzenia”510. Ów nowy 

sposób widzenia był tutaj istotny i, o czym mowa będzie mowa niżej, tylko taki rodzaj 

fragmentu przestrzeni, który poddawał się danemu sposobowi widzenia, określić 

można było jako krajobraz. Jak wskazuje Christine Berberich, ten nowy sposób 

widzenia był także istotny w innym sensie: elementy, które nie były przyjemne dla 

oka, były po prostu ignorowane:  
Malarstwo krajobrazowe, na przykład, albo podkreślało piękno oswojonej 

przestrzeni wiejskiej należącej do arystokracji lub aspirującej klasy średniej, albo, 

jeśli przedstawiało prawdziwie wiejskie tereny, przynajmniej starało się 

wyeliminować wiejskich biedaków, aby uniknąć dodanego wymiaru 

społecznego511.  

Krajobraz jako konstrukt i malarstwo krajobrazowe jako gatunek są w znacznym 

stopniu klasowo naznaczone i związane z historycznym rozwojem klas. Jak wskazuje 

Don Mitchell,  
„krajobraz” był i jest szczególnie burżuazyjnym sposobem widzenia. […] Był on 

głownie rezultatem finansowania przez coraz bogatsze klasy miejskich kupców. 

Krajobraz staje się sposobem opisywania nie tylko ich kontroli nad przestrzenią 

(i, co ważniejsze, własnością), ale także środkiem reprezentacji ich statusu i 

bogactwa512. 

 Jednak postrzeganie krajobrazu i specyficznego sposobu widzenia, jaki za nim stoi, 

choć ukształtowane w obrębie i dla celów danej klasy, a przez to znacząco klasowo 

naznaczone, nie może być uznawane za w swym działaniu tylko do tej klasy 

ograniczone. Jeśli zapytamy, w jaki sposób działa krajobraz jako czasownik, to należy 

odpowiedzieć, że jako nowy sposób widzenia, a zatem konceptualizowania 

przestrzeni, poddawania jej pewnym zabiegom porządkującym, krajobraz ustanawia 

pewne reguły, które realizowane są na tyle szeroko, że stają się powszechne. 

Skutkiem tego to, jak pisze Berberich, co zaczęło się jako prywatny sposób patrzenia 

na osobistą własność, wywarło efekt na naród jako całość513. W ten sposób Anglia 

                                                 
510 W.J.T. Mitchell, Imperial Landscape, [w:] Landscape and Power, red. W.J.T. Mitchell, Chicago 
2002, s. 7.   
511 Christine Berberich, This Green and Pleasant Land: Cultural Constructions of Englishness, [w:] 
Landscape and Englishness, red. Robert Burden, Stephan Kohl, Amsterdam, New York 2006, s. 210.  
512 Don Mitchell, Cultural Geography: A Critical Introduction, Malden/MA 2000, s. 116, cyt. za: 
Berberich, This Green and Pleasant Land, s. 210.  
513 Berberich, This Green and Pleasant Land, s. 210.   
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jako całość zaczęła być postrzegana przez pryzmat tak skonstruowanej estetyki i 

ostatecznie jako całość funkcjonować zaczęła jako estetyczna konsekwencja 

określonych stosunków własności. Jak pisze Elizabeth Helsinger,  
estetyka krajobrazu oraz czynności patrzenia i ukazywania angielskich miejsc, 

poprzez które był on doświadczany, wytworzyła w tych, którzy mogli w tym 

procesie uczestniczyć, przeświadczenie, że Anglia jest ich narodową, estetyczną 

własnością. To, co rozpoczęło się w XVIII wieku jako ulepszanie, eksponowane i 

reprezentowanie prywatnej własności, szybko dało początek narodzinom 

własności publicznej514. 

Krajobraz, jeśli uznany miał być za krajobraz, to znaczy za część przestrzeni, którą 

można w określony sposób oglądać lub w określony sposób przedstawić, czy to w 

formie wizualnej czy pisanej, musiał spełniać określone warunki. Musiał realizować 

jeden z kanonów, to znaczy, być „piękny”, „wzniosły” lub „malowniczy”. Jak pisze 

Wendy Joy Darby, krajobrazy,  
które były okiełznane, gładkie, spokojne i harmonijnie stopniowane w swojej 

różnorodności były „piękne”. […] Te dzikie, nierówne i tak ogromne, że 

wykraczające poza zdolności wyobraźni, by je ogarnąć, były „wzniosłe”. […] 

Malownicze znaleźć można było w obu tych grupach i umożliwiały one 

wyobraźni wytworzenie zwyczaju odczuwania poprzez oko”515.  

Poprzez przeniesienie owego charakterystycznego dla jednej grupy społecznej 

sposobu widzenia angielskiej przestrzeni wiejskiej na naród jako całość, ustanawia się 

pewna łączność między ową przestrzenią, jej wyobrażonym obrazem, a powstającym 

mniej więcej w tym samym czasie obrazem narodu jako wspólnoty. Stąd naród jako 

wspólnota wyobrażona, jak określa go Anderson, uzyskuje w bardzo określonym 

obrazie przestrzeni wiejskiej swój własny obraz, stanowiący starannie opracowany 

ideał krajobrazu i osób, mających do niego dostęp. Jak pisze Edensor,  
narody europejskie, których powstanie jest w wielu przypadkach czasowo zbieżne 

jest z rozwojem nowoczesnego romantyzmu, odziane są w tego rodzaju retorykę 

wiejskości – wiejskości, która bardzo często uosabia genius loci narodu, miejsce, 

z którego wyrośliśmy i w którym znajduje się pierwotny duch narodowy516.  

Łączność między przestrzenią wiejską a narodem jako całością jest ważna dlatego, że 

– jak pisze Berberich – ukazuje ona, że ta pierwsza ważna jest dla ogólnego poczucia 

                                                 
514 Elizabeth Helsinger, Turner and the Representation of England, [w:] Landscape and Power, s. 105-
106.  
515 Wendy Joy Darby, Landscape and Identity. Geographies of Nation and Class in England, Oxford 
2000, s. 58.  
516 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 59. 
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tożsamości tej drugiej517. Jej waga jako punktu odniesienia dla definiującej się w 

oparciu o nią tożsamości była tym większa, im bardziej zmieniała się rzeczywistość, 

to znaczy: obraz angielskiej przestrzeni wiejskiej był tym bardziej istotny dla 

angielskiej tożsamości, im bardziej sama ta przestrzeń ulegała przemianom w 

kierunku krańcowo odbiegającym od pożądanego ideału. Jak pisze Darby,  
angielska wieś stała się miejscem bezczasowej stabilności dokładnie wtedy, kiedy 

przejść miała, lub w rzeczywistości właśnie przechodziła, gwałtowne zmiany 

wraz z towarzyszącym im transformacjom stosunków społecznych518.  

Jak się wydaje, to właśnie gwałtowność tych zmian w obliczu potrzeby pewnej 

zabezpieczającej stabilności zdecydowała o konieczności sformułowania pewnego 

obrazu angielskiej przestrzeni wiejskiej, który właśnie jako stabilny, wyabstrahowany 

z rzeczywistości i wciąż na nowo reprodukowany obraz mógł funkcjonować 

synekdochicznie jako obraz Anglii jako całości. Jak pisze Berberich, wydaje się, że 

nie było miejsca na kompromis:  
Anglia musiała zostać albo „fabryką świata” albo „zieloną i przyjemną krainą”. 

Połączenie tych dwóch obrazów – choć oparte na rzeczywistości – wydawało się 

niewykonalne, a w konsekwencji angielska wieś wyniesiona została to statusu 

mitycznego519.  

I choć społeczeństwo jako całość, a klasy dominujące w szczególności, z wielkim 

wigorem podążały ku rozwojowi przemysłowemu i rozwojowi miast, następowało to 

z jednoczesnym brakiem odpowiednika tego rozwoju w dziedzinie kultury. Można 

powiedzieć, że pęd ów, choć tak oczywisty, jeśli ocenić go na podstawie tego, co 

działo się w tym czasie w kulturze, był niemal obiektem zbiorowego wyparcia. Jak 

pisze Berberich, „nowy przemysł, choć stanowił podstawę krajowego bogactwa, był 

w dużej mierze ignorowany przez kulturę”520. 

Postępujące zmiany, jak pisałam już w rozdziale wstępnym, podzieliły Anglię na 

dwie części, zarówno ideologicznie, jak i ekonomicznie. Problem podziału na północ-

południe, którego historię nakreślił Wiener, powrócił z wielką mocą w połowie lat 

siedemdziesiątych jako kwestia debatowana w odniesieniu do zmieniającej się 

gospodarki i ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju. Jak wskazuje Ronald L. 

Martin,  

                                                 
517 Berberich, This Green and Pleasant Land, s. 211.  
518 Darby, Landscape and Identity, s. 78.  
519 Berberich, This Green and Pleasant Land, s. 211.  
520 Tamże, s. 209.  
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w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstało wiele opracowań 

wskazujących na istnienie znaczącej różnicy pomiędzy Anglią północną a 

południową pod względem możliwości zatrudnienia, poziomu bezrobocia, 

średnich dochodów, zależności od pomocy społecznej i innych kwestii521.  

Można zatem powiedzieć, że sposób, w jaki dominujący obraz Anglii stanowił 

odpowiedź na określone stosunki społeczne, charakteryzował się znaczącą trwałością. 

Analizy Wienera ukazały źródło „materialnego i wyobrażonego” podziału Anglii, jak 

kwestię tę określają Alan R. H. Baker i Mark Billinge, natomiast tom wydany pod ich 

redakcją przedstawia współczesne reperkusje tego podziału zarówno na gruncie 

ekonomicznym, jak i kulturowym 522 . Estetyczne konsekwencje tego procesu 

dostrzegalne są już w XVIII wieku, jako że obraz ten miał bardzo silne odbicie w 

sztuce tworzonej w tym okresie. Malcolm Andrews zwraca uwagę, że na wystawie 

XVIII i XIX-wiecznych akwareli w Royal Academy of Art w Londynie w 1993 roku 

zgromadzono ponad 300 eksponatów, z których wyłaniał się obraz kraju pełnego 

zrujnowanych zamków, starych mostów i chatek, pozbawiony natomiast całkowicie 

fabryk czy jakichkolwiek oznak industrializacji. Jak pisze Andrews,  
złoty wiek brytyjskiego malarstwa akwarelowego zdaje się być malarską 

celebracją upadku i rozkładu, świata pozornie nietkniętego postępem 

technologicznym czy gwałtowną urbanizacją […], co nie współgra z naszą 

znajomością historii tego okresu523.  

Andrews sugeruje, że ów stronniczy obraz nie wynikał ze świadomej decyzji 

kuratorów wystawy, pragnących ukazać swoją własną wizję sztuki tego okresu. 

Wiąże on ten stan rzeczy z kultem malowniczości524.  

1.1. Malowniczość 

Jak wspominałam już wyżej, jedynie krajobraz o określonych cechach funkcjonować 

mógł jako krajobraz, a geneza produkcji takich właśnie pożądanych krajobrazów 

zazwyczaj wiązana jest z narodzinami pojęcia i dyskursu malowniczości525. Pisząc na 

                                                 
521 Ronald L. Martin, The Contemporary Debate over the North-South Divide: Images and Realities of 
Regional Inequality in Late-twentieth-century Britian, [w:] Geographies of England. The North-South 
Divide, Material and Imagined, red. Alan R. H. Baker, Mark Billinge, Cambridge 2004, s. 17.   
522 Geographies of England. The North-South Divide, Material and Imagined, red. Alan R. H. Baker, 
Mark Billinge, Cambridge 2004. 
523 Malcolm Andrews, Introduction, [w:] The Picturesque. Literary Sources and Documents, Vol. I: 
The Idea of the Picturesque and the Vogue for Scenic Tourism, red. Malcolm Andrews, Robertsbridge 
1994, s. 3. 
524 Tamże.  
525  Angielski termin picturesque wywodzi się z włoskiego terminu pittoresco i francuskiego 
pittoresque; jego geneza wiązana jest z malarstwem włoskim wieku XVI. Por. Christopher Hussey, The 
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temat polityki krajobrazu angielskiego około 1795 roku Ann Bermingham odnosi się 

do sceny w Opactwie Northanger Jane Austen, kiedy to na szczycie Beechen Cliff 

Henry Tilney opisuje głównej bohaterce, Catherine Morland, zasady malowniczego 

piękna. Mówi on tam o „pierwszym planie, o perspektywie, o drugim planie, o 

ujęciach bocznych, o grze światła i cienia”526, o przejściach pomiędzy elementami, 

granicach, ziemiach królewskich i rządzie, aż wreszcie kończy na polityce i milknie. 

Bermingham podsumowuje: „dostarczony przez Henry’ego opis scenerii wokół Bath 

podkreśla fakt, że w osiemnastowiecznej Anglii krajobraz – nawet krajobraz 

malowniczy – stanowił tryb dyskursu politycznego” 527. Aby dowieść swojej tezy, 

autorka opisuje przemianę sposobu reprezentacji krajobrazu, rozpoczynając od 

Williama Gilpina i jego sugestii, by malowniczy widok konstruować jako złożony z 

planu głównego, dalszego i kolejnego, w przeciwieństwie do którego późniejsze 

teorie i praktyki malowniczości (a musimy mówić tu o obu, jako że główni twórcy 

obrazów malowniczości byli także autorami podręczników i pamfletów jej 

dotyczących) otwarcie krytykowały malowniczość Gilpina jako zuniwersalizowaną, 

abstrakcyjną naturę składającą się z zestawu osobnych elementów.  

Coraz częstsze po siedemnastowiecznej izolacji Anglii od kontynentu podróże po 

Europie w wieku kolejnym wymagały sformułowania odpowiedniej teorii patrzenia 

umożliwiającej odpowiednią perspektywę na to, co zwiedzający oglądali. Jak pisze 

Christopher Hussey, autor wpływowej w okresie powojennym książki na temat 

malowniczości, „wcześniejsze teorie, Shaftesbury’ego, Hutchesona i Hogartha, 

skupiały się głównie na wielkiej manierze i architekturze” i dopiero teoria Burke’a 

stanowiła wystarczająco ambitną i całościową propozycję 528 . Jednak wraz 

z pojawieniem się malarstwa Gainsborougha, pełnego surowych, nieporządnych i 

niedopracowanych malarsko obiektów, które ten zaczerpnął z malarstwa 

holenderskiego, okazało się, że nie da się ich wpisać w Burkeańskie kategorie piękna 

i wzniosłości529. Jak pisze dalej Hussey:  

                                                                                                                                            
Picturesque. Studies in a Point of View, London 1967, s. 9, a także Andrews, Introduction, [w:] The 
Picturesque, s. 4.  
526 Jane Austen, Opactwo Northanger, tłum. A. Partyga, Warszawa 2008, s. 83, cyt. za: Rosalind E. 
Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. Monika Szuba, Gdańsk 2011, s. 
168. 
527 Ann Bermingham, System, Order, and Abstraction. The Politics of English Landscape Drawing 
around 1795, [w:] Landscape and Power, s. 77.  
528 Hussey, The Picturesque, s. 12.  
529 Tamże, s. 13.  
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w tym samym czasie kilku turystów praktykujących rysowanie krajobrazów, 

wśród których prym wiódł William Gilpin, odkryło, że wiele scen będących 

pięknymi w definicji Burke’a, nie nadawało się do malowania. W związku z tym 

Gilpin sformułował termin Piękno Malownicze na określenie obiektów, które 

były zarówno piękne, jak i nadawały się do uwzględnienia w obrazach530.  

Według Malcolma Andrewsa Dialog Gilpina sygnalizuje istotną przemianę w 

myśleniu o krajobrazie, mianowicie przejście od moralnego do głównie estetycznego 

podejścia do krajobrazu531. Dopiero później, w opublikowanych w 1794 roku Esejach 

o malowniczości, Uvedale Price określił Malowniczość jako trzecią, obok Piękna i 

Wzniosłości, kategorię stosowaną w określaniu cech krajobrazu. Dla Price’a 

malowniczy oznaczał coś więcej niż jedynie „nadający się do namalowania”, którą to 

definicję preferował Gilpin i określał malowniczość jako „szorstkość i nagłą zmianę 

idącą wraz z nieregularnością” formy, koloru, a nawet dźwięku 532 . Oponentem 

Price’a był Richard Payne Knight, który malowniczość rozumiał inaczej: nie jako 

wynikającą z wewnętrznej właściwości przedmiotów, ale stanowiącą sposób, w jaki 

malarz postrzega obiekty. To Knight, jak wskazuje Hussey, pierwszy wskazał na 

pochodzenie pojęcia malowniczości od włoskiego „pitturesco” i na związek terminu 

z malarstwem Tycjana533.  

Co znaczące, dla Husseya, o czym wspominałam już przy okazji omawiania tego, co 

z jego książki zaczerpnęli dla swych rozważań neoromantycy, malowniczość 

stanowiła ruch w kierunku abstrakcji. Pisał on o „ruchu oddalającym się od koncepcji 

sztuki jako wiedzy rozpoczynający się w XVIII wieku wraz z odkryciem własności 

wizualnych. Malowniczość stanowi etap w ruchu skierowanym ku abstrakcji”, który 

przerwał dziewiętnastowieczny materializm 534 . Kwintesencję tej tendencji widzi 

Hussey w sformułowaniu Reynoldsa: „Sztuka widzenia Natury jest głównym 

zajęciem malarstwa oraz celem wszystkich naszych studiów”535. W podsumowaniu 

Husseya odnaleźć można echa sporu pomiędzy szkołą Reynoldsa (opowiadającego się 

za tym, co uniwersalne i abstrakcyjne) a szkołą Hogartha (będącego po stronie tego, 

co szczególne i konkretne), znajdującym – jak chciałabym to widzieć – kontynuację 
                                                 
530 Tamże.  
531 Malcolm Andrews, The Search for the Picturesque. Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 
1760-1800, Stanford 1989, s. 52. Por. także: William Gilpin (wydany anonimowo), A Dialogue upon 
Gardens of the Right Honourable the Lord Viscount Cobham at Stowe in Buckingamshire (1748).  
532 Hussey, The Picturesque, s. 14. Por. Uvedale Price, An Essay on the Picturesque (1794).  
533 Tamże, s. 16.  
534 Tamże, s. 51.  
535 Joshua Reynolds, Introduction to Third Discourse, [w:] The Discourses of Sir Joshua Reynolds, red. 
Roger Fry, London 1905, cyt. za: Hussey, The Picturesque, s. 52.  



 172 

w międzywojennym sporze pomiędzy nowoczesnością a tradycją, który 

neoromantycy starali się rozwiązać rewidując romantyzm z perspektywy 

Husseyowskiej koncepcji malowniczości. Hussey pisze: „Jest to różnica pomiędzy 

rozumowaniem a kontemplacją, pomiędzy wiedzą a obserwacją”536.  

We wstępie do antologii tekstów poświęconych malowniczości Malcolm Andrews 

proponuje, by malowniczość rozumieć dwojako: po pierwsze, jako „czysto 

formalistyczną estetykę, to znaczy sposób oceny strukturalnych własności malarstwa 

pejzażowego zgodnie z pewnymi ustalonymi zasadami“, i po drugie, jako „smak 

wiążący się z dużo szerszymi i bardziej złożonymi kulturowymi konotacjami”537. W 

innym miejscu, jak już wspomniałam, zwracał on uwagę na fakt, iż malowniczość 

stanowi przejście od moralnego, czy etycznego spojrzenia na krajobraz w kierunku 

estetyki dostrzegającej walor tego, co brzydkie czy straszne. Według Andrewsa, 

powrót do etyki następuje dopiero w rewizji malowniczości, jaką zaproponował John 

Ruskin w Seven Lamps of Architecture, a szczególnie w eseju o Turnerze (Of the 

Turnerian Picturesque) znajdującym się w czwartym tomie Modern Painters538. Jak 

wskazuje Andrews, Ruskin postrzega właściwe malowniczości umiłowanie ruin i 

dzikości natury jako reakcję na nowoczesne miasto i w tym sensie estetykę 

malowniczości w XIX wieku Ruskin każe nam postrzegać jako estetykę 

kompensacyjną 539 . Umiłowanie ruin i tego, co brzydkie, a zatem stosunek do 

rzeczywistości, który określić można jako nieestetyczny, Ruskin zestawia z 

malowniczością Turnera, która stanowić ma „wyższy” rodzaj malowniczości: 

„spektakl malowniczości wyrażający moralną godność”540. Stephen Daniels wskazuje 

na to, że obrazy Turnera stanowią szczegółowe opisy codziennych czynności, takich 

jak praca na roli, na rzece, czy na morzu, fakt, który zniekształcony został nieco 

odkryciem późnych, niemal abstrakcyjnych jego prac. Daniels pisze: „Obrazy miejsc 

Turnera są lokalne nie tylko w ich znaczeniu. Sytuują one miejsca w kontekstach 

regionalnych, narodowych i międzynarodowych”541. Podobnie malowniczość Turnera 

postrzega Elizabeth Helsinger, według której Turnerowską wersję popularnych 

                                                 
536 Tamże, s. 52.  
537 Andrews, Introduction, s. 4.  
538 Tamże, s. 31. Por. także: John Ruskin, Of the Turnerian Picturesque, [w:] The Works of John 
Ruskin, red. E. Cook, A. Wedderburn,  Vol. VI, London 1903, s. 9-26.    
539 Tamże, s. 32.  
540 Tamże, s. 33.  
541 Daniels, Fields of Vision, s. 112.  
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widoków podróży, którą odnajdujemy w książce Picturesque Views in England and 

Wales (1838), czytać można jako przedstawienia innego sposobu  
posiadania Anglii – nie tylko poprzez bycie jej właścicielem, czy docenianie jej 

krajobrazu, ale także przez zamieszkiwanie jej i cieszenie się nią poprzez 

czynności, które z perspektywy dominującej kultury postrzegane będą jako 

moralnie, estetycznie i prawnie transgresyjne542.  

Helsinger cytuje Ronalda Paulsona, który zwracał uwagę na znaczący podarunek 

Turnera dla Akademii Królewskiej w 1831 roku: paletę Williama Hogartha. Gest ten, 

dublujący niejako wcześniejszy gest Constable’a, który Akademii podarował paletę 

Reynoldsa, Paulson rozumie jako próbę umieszczenia Hogartha, obok Reynoldsa, w 

panteonie angielskiej sztuki narodowej543. Według Helsinger Turner „wykorzystuje 

Hogartha, by zaznaczyć swój ironiczny stosunek do gatunku, który stanowił jego 

drogę do sławy”544. Umieszczając w swoich krajobrazach postacie i elementy, które 

zazwyczaj nie były przedstawiane tak wiernie i z tak wielkim naciskiem na szczegóły 

ich obecności w krajobrazie, Turner niejako kwestionuje wykluczające działanie 

krajobrazu jako „własności narodowej”, a jego widoki ukazują „ziemię 

kontestowaną”, sugerując „nieunikniony upadek samej idei krajobrazu jako 

adekwatnej reprezentacji narodu” 545 . Odczytanie rysunków Turnera proponowane 

przez Helsinger wynika, co zrozumiałe, z chęci dostrzeżenia w niekonwencjonalnych 

i buntowniczych praktykach malarza wiele z ambicji właściwych współczesnym, 

często subwersywnym, praktykom artystycznym, wskazuje jednak na niezwykle 

istotny aspekt, który jak dotąd nie został uwzględniony. Z powyższych rozważań na 

temat malowniczości jako sposobu oglądu i konstruowania natury wydaje się bowiem 

wynikać, że był on bezustannie powielany i powszechnie akceptowany do tego 

stopnia, że stał się niemal nieuświadomionym mechanizmem postrzegania 

określonego fragmentu rzeczywistości (co do pewnego stopnia miało miejsce). Nie 

znaczy to jednak, że malowniczość i jej zasady nie mogły być otwarcie 

kwestionowane w teorii i pół-otwarcie kontestowane w praktyce (czego dowodzą 

rysunki Turnera). W rzeczywistości dyskusja nad malowniczością była bardzo żywa, 

jej definicje wciąż się zmieniały, a związane z nią kwestie nie ograniczały się 

wyłącznie do estetyki. W obrębie zakresu semantycznego pojęcia malowniczości, czy 
                                                 
542 Helsinger, Turner and the Representation of England, s. 118.  
543 Ronald Paulson, Literary Landscape: Turner and Constable, Yale 1982, s. 21, za: Helsinger, Turner 
and the Representation of England, s. 119.  
544 Tamże.  
545 Tamże.  
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też tego, co malowniczość w danym momencie wyraża, następują w ciągu tak 

zwanego długiego XIX wieku także innego rodzaju zmiany, które określić można 

jako zdecydowanie polityczne i związane z dyskursami tożsamości narodowej. 

Przedstawienia krajobrazu, jak twierdzi Ann Bermingham, zmieniają się znacząco w 

latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Bermingham łączy tę przemianę z debatą 

publiczną wokół Rewolucji Francuskiej, skutkującą potrzebą sformułowania 

estetycznej teorii widzenia, reprezentowania i projektowania malowniczych widoków 

opartej na zasadach innych niż „francuski” porządek i łączone z typowo francuskim 

sposobem myślenia abstrahowanie i generalizowanie 546 . Różnicę między nową, 

angielską malowniczością a malowniczością powstałą na gruncie francuskim Timothy 

D. Martin proponuje ująć następująco:  
podczas gdy Brytyjczycy wykorzystywali ogród malowniczy, by naturalizować 

demokrację parlamentarną i ukazać debatę publiczną i negocjacje jako 

analogiczne do prawa naturalnego, Francuzi przy pomocy sformalizowanego 

ogrodu promowali zhierarchizowaną strukturę polityczną monarchii absolutnej 

jako analogicznej do prawa religijnego547.  

Jak przypomina Daniels, w wierszu The Landscape Richard Payne Knight nawołuje 

do zniszczenia parków krajobrazowych zaprojektowanych przez Lancelota 

„Capability” Browna tak, by zarosły one w prawdziwie malowniczą i dziką naturę548. 

To dopiero owa zrewidowana malowniczość, opierająca się na opozycji wobec 

francuskich wzorów, stanowiła dyskurs estetyczny, który zdominował angielskie 

myślenie o krajobrazie w kolejnych dekadach. I to ona właśnie powiązała specyficzne 

spojrzenie na krajobraz z określoną wizją angielskiej tożsamości narodowej.  

Bermingham porównuje akwarelę Johna Roberta Cozensa, The Lake Albano and the 

Castle Gandolfo (ok. 1779) (il. 22.) z rysunkiem Oak Trees Thomasa Hearna (ok. 

1786) (il. 23.) i wskazuje, że dochodzi tu do pewnego przesunięcia: jeśli pierwsza 

ilustracja skonstruowana jest wokół centralnego punktu, jakim jest drzewo, gdzie 

pozostałe elementy są mu podporządkowane, u Hearna to drzewa stanowią krajobraz i 

nie są zależne od jakiejś ustanowionej wcześniej struktury kompozycyjnej.  
W akwareli Cozensa – pisze Bermingham – krajobraz istnieje jako z góry 

założona organizacja przestrzeni kolejnych planów, podczas gdy na rysunku 

                                                 
546 Bermingham, System, Order, and Abstraction, s. 77-79.  
547 Timothy D. Martin, Robert Smithson and the Anglo-American Picturesque, [w:] Anglo-American 
Exchange in Postwar Sculpture, 1945-1975, red. Rebecca Peabody, Los Angeles 2011, s. 167. 
548 Stephen Daniels, The Political Iconography of Woodland in Later Georgian England, [w:] The 
Iconography of Landscape. Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past 
Environments, red. Denis Cosgrove, Stephen Daniels, Cambridge 1988, s. 66.  
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Hearna to zbiór heroicznie zindywidualizowanych obiektów, które wydają się 

tworzyć swój własny porządek przestrzenny549.  

Bermingham łączy tę przemianę z re-definicją malowniczości dokonaną przez Price’a 

i Knighta pod koniec XVIII wieku i sugeruje, że wynikała ona w dużej mierze z 

niechęci wobec abstrakcyjnych, „nienaturalnych” systemów politycznych:  
Otwarcie systematyczne formy projektowania ogrodów i zarządzania krajem 

raziły smak, a fakt, że Price łączy obie te formy działalności, stanowi dobry 

przykład tego, jak projektowanie krajobrazów funkcjonowało jako metafora 

polityczna550.  

Jest to także przeciwstawienie abstrakcji i generalizacji natury ukazywaniu jej jako 

zbioru szczegółów i konkretów. Porównując pisma Gilpina z późniejszymi pismami 

Williama Marshalla Craiga, Bermingham ujmuje tę różnicę jako serię opozycji 

pomiędzy „analityczną, addytywną metodą kompozycji” i „realistycznym opisem” 

drugiego a „schematyczną syntezą” i „uogólnionym przeniesieniem” pierwszego, to 

znaczy między „abstrakcją” a „realizmem”, które odnosi następnie do opozycji 

pomiędzy naturą a francuskimi zasadami, pomiędzy „prawdziwym porządkiem 

społecznym” a „sztucznym i fałszywym”, zaprojektowanym przez inżynierów 

rewolucji551.  

1.2. W stronę definicji 

W opublikowanej w 1973 roku książce The Country and the City, którą szerzej 

omawiałam w rozdziale wstępnym przy okazji dyskusji na temat kulturowych 

znaczeń angielskiej przestrzeni wiejskiej i miejskiej, Raymond Williams poddaje 

krytyce idealizację krajobrazu przez tradycję pastoralną. Jego podejście, będące 

zgodne z reprezentowanym przez niego materializmem kulturowym, każe mu 

oddzielać sztukę i literaturę od „prawdziwej” historii. Pisze on, że  
możliwe i potrzebne jest prześledzenie wewnętrznych historii malarstwa 

krajobrazowego, pisania o krajobrazie, ogrodach krajobrazowych i architekturze 

krajobrazu, jednak ostateczna analiza musi odnieść te historie do powszechnej 

historii ziemi i jej społeczeństwa. […] Bowiem to, co zostało dokonane w XVIII 

wieku przez ową nową klasę, nowy kapitał, nowy sprzęt i nowe umiejętności, 

stanowiło w gruncie rzeczy przystosowanie „Natury” do ich własnego punktu 

widzenia […] tak, aby Natura przekształciła się w zaprojektowany układ552.  

                                                 
549 Bermingham, System, Order, and Abstraction, s. 79.  
550 Tamże, s. 83.  
551 Tamże, s. 93.  
552 Williams, The Country and the City, s. 121-124.  
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Jak jednak wskazuje Robert Burden we wstępie do wydanego w 2006 roku zbioru 

esejów pt. Landscape and Englishness, późniejsze prace na temat krajobrazu 

ujawniają pewne ograniczenia analizy Williamsa, w szczególności opracowania Henri 

Lefebvre’a, Michela de Certeau, Davida Harveya, Denisa Cosgrove’a, Davida 

Matlessa, W.J.T. Mitchella i innych. Burden cytuje redaktorów The Country and the 

City Revisited, zbioru esejów poświęconych rewizji owego znaczącego dla geografii 

kulturowej dzieła Williamsa, wedle których Lefebvre i inni badacze zajmujący się 

przestrzenią jako praktyką znaczącą „sprawili, że nie do utrzymania jest już 

wprowadzone przez Williamsa proste rozróżnienie na ‘prawdziwe historie’ stosunków 

społecznych na ziemi a kontrakty ideologiczne”553. Według Lefebvra niemożliwe jest 

rozdzielenie historii lub rzeczywistości społecznej od jej reprezentacji554. W takiej 

optyce przestrzeń, jak zauważa Burden, nie jest już pustką wypełnioną obserwacją lub 

reprezentacją. Zawsze jest już praktyką. Miejsce (angielska wieś) jest praktyką 

społeczną naznaczoną estetycznymi, kulturowymi i społecznymi relacjami555.  

We wstępie do nowego wydania książki pt. Social Formation and Symbolic 

Landscape Denis Cosgrove określa cel swoich badań jako  
umieszczenie interpretacji krajobrazu w ramach krytycznej historiografii, 

teoretyzowanie idei krajobrazu w ramach marksistowskiego rozumienia kultury i 

społeczeństwa i dzięki temu rozszerzenie sposobu traktowania krajobrazu poza to, 

co wydaje się dominującym obecnie skupieniem na projektowaniu i smaku556.  

Książka ta, stanowiąca oznakę istotnej przemiany w ramach geografii kulturowej, jest 

dowodem na problematyczną naturę samego pojęcia krajobrazu, problematyczną w 

tym sensie, że staje się ona przedmiotem refleksji dyscyplin tak odległych jak 

geografia, historia, literaturoznawstwo, historia sztuki, czy projektowanie krajobrazu. 

Istotna zasługa Williamsa, Lefebvra i innych badaczy, jak twierdzi Burden, polega na 

tym, że krajobraz traktowany jest obecnie (i dodać można: w ramach bardzo różnych 

dyscyplin naukowych) jako sposób widzenia – reżim skopiczny – jednocześnie 

symptomatyczny z przywłaszczeniem danego terenu557.  

                                                 
553 Gerald MacLean, Donna Landry, Joseph P. Ward, Introduction: The Country and the City Revisited, 
c. 1550-1850, [w:] The Country and the City Revisited: England and the Politics of Culture, 1550-
1850, red. Tychże, Cambridge 1999, s. 2, cyt. za: Robert Burden, Introduction: Englishness and 
Spatial Practices, [w:] Landscape and Englishness, s. 16.  
554 Henri Lefebvre, The Production of Space, Hoboken NJ 2004, s. 27.  
555 Burden, Introduction: Englishness and Spatial Practices, s. 18.  
556 Denis Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape, Madison 1998, s. XIII.  
557 Burden, Introduction: Englishness and Spatial Practices, s. 21. 
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Zagadnienie krajobrazu jako sposobu widzenia stało się, można powiedzieć, głównym 

przedmiotem namysłu współczesnych badaczy zajmujących się wizualnymi i 

literackimi reprezentacjami krajobrazu. Formułowane definicje podkreślają niejako 

„przedmiotowość” krajobrazu, który jako krajobraz konstruowany jest przez oko 

patrzącego, nadającemu mu określone znaczenia. Krajobraz jest zatem „obrazem 

kulturowym, obrazowym sposobem reprezentowania, strukturyzowania lub 

symbolizowania otoczenia”558. Nie stanowi on jedynie świata, który obserwujemy, 

lecz jest „konstrukcją, kompozycją tego świata. Jest to sposób jego postrzegania”559. 

Cosgrove podkreśla, że krajobraz reprezentuje sposób, w jaki pewne grupy ludzi 

określają siebie i swoją relację do świata „poprzez swoją wyobrażoną relację z naturą, 

za pomocą której podkreślają i komunikują role społeczne własne i innych”560. Pisze 

on także o podwójnej ambiwalencji krajobrazu: jest on zarówno przedmiotem, jak i 

podmiotem; czymś, co osobiste, jak i czymś, co społeczne561. Jednak w większości 

przedstawień krajobrazu owa ambiwalencja jest maskowana, czy raczej wypierana na 

rzecz jednostronności. Jak w odniesieniu do tradycji malarstwa pejzażowego pisze 

Cosgrove,  
krajobraz namalowany zgodnie z konwencją obrazową, czy natura obserwowana 

przez oko nauczone patrzenia na krajobraz, jest w istotny sposób bardzo odległy 

od realizmu. Jest skomponowany, regulowany i oferowany jako statyczny obraz 

służący osobistej przyjemności, czy raczej, przywłaszczeniu. Bowiem w istotnym, 

nie zawsze dosłownym, sensie widz posiada widok, ponieważ wszystkie jego 

elementy są zaaranżowane i skierowane wyłącznie w kierunku jego oka. 

Twierdzenie o realizmie jest jedynie ideologiczne. […] Doświadczenie tego, kto 

należy do krajobrazu [insider], krajobraz jako podmiot i całe życie, jakie się w 

nim toczy, zostają tu zanegowane. Podmiotowość staje się domeną artysty i widza 

– tych, którzy kontrolują krajobraz – nie tych, którzy do niego przynależą562.  

Nawiązując do klasycznego opracowania Kennetha Clarka Landscape into Art, 

Malcolm Andrews zatytułował pierwszy rozdział swojej książki, poświęconej 

krajobrazowi w sztuce Zachodu, Landscape into Landscape, twierdząc tym samym, 

że proces przekształcania natury w sztukę nie jest dwu-etapowy, jak chciał to widzieć 

Clark: krajobraz nie staje się sztuką, lecz najpierw zajść musi proces, w trakcie 

                                                 
558 Stephen Daniels, Denis Cosgrove, Introduction: Iconography and Landscape, [w:] The Iconography 
of Landscape, s. 1.  
559 Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape, s. 13.  
560 Tamże, s. 15.  
561 Tamże, s. 19.  
562 Tamże, s. 26.  
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którego natura staje się krajobrazem, który dopiero później może być reprezentowany. 

Jak pisze Andrews,  
krajobraz, czy to poddany działaniu ludzkiemu, czy dziki, jest sztuczny, zanim 

jeszcze stanie się tematem dzieła sztuki. Nawet wtedy, gdy po prostu patrzymy, 

już kształtujemy i interpretujemy. […] dzieje się coś znaczącego, kiedy ziemię 

można postrzegać jako „krajobraz”563.  

Odnosząc się do wspomnianego wyżej opracowania Clarka, Mitchell także wskazuje 

na błąd zawarty w tym tytule, ukrywający prawdziwe działanie krajobrazu i 

sugerujący jego neutralność tam, gdzie zawsze jest on już politycznie uwikłany. 
 Malarstwo krajobrazowe zatem – pisze Mitchell – należy rozumieć nie jako 

unikalne i główne medium oferujące dostęp do sposobów widzenia krajobrazu, 

lecz jako coś, co jest już reprezentacją samo w sobie. […] Krajobraz jest już 

artefaktem w momencie, kiedy jest postrzegany, długo przed tym, nim staje się 

przedmiotem obrazowej reprezentacji564.  

W podobny sposób określił tę relację Hans Belting, który zauważył, że  
różnica między pejzażem i chłopskim środowiskiem życiowym na wsi 

uświadamia nam stopień kulturowej determinacji wyobrażeń o tym, co jest 

miejscem. Miejsca [Orte] same są obrazami, które kultura przenosi na 

geograficznie realne miejsca [Standorte]565.  

 

2. Richard Long i angielskość brytyjskiego Land Artu 

Jak powiedziane zostało we wstępie, celem tego rozdziału będzie analiza wybranych 

przykładów brytyjskiego land artu skupiająca się przede wszystkim na relacji tej 

sztuki nie tyle wobec tradycji malarstwa pejzażowego, ile jej zależności wobec 

pewnego specyficznego pojmowania przestrzeni wiejskiej, które wykształcone zostało 

w określonym momencie historycznym i którego manifestacje odnaleźć można w 

późniejszych reprezentacjach tej przestrzeni w kulturze w ogóle, a sztukach 

wizualnych w szczególności. Dlatego też nie tyle będzie mnie interesowała pewna 

ciągłość wizualnych motywów, ile ciągłość sposobu myślenia o krajobrazie i 

konstruowania go dla potrzeb reprezentacji kulturowych, który następnie w sztukach 

wizualnych znajduje swoje odzwierciedlenie. Zatem wytwory sztuki będą tu 

rozumiane jako jeden z przejawów konkretnego nastawienia wobec przestrzeni, które 

                                                 
563 Malcolm Andrews, Landscape and Western Art, Oxford 1998, s. 1.  
564 Mitchell, Imperial Landscape, s. 14.  
565 Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. Mariusz Bryl, Kraków 2012, s. 
88.  



 179 

istotne jest dla danej tożsamości kulturowej, a także jako tropy wskazujące na 

miejsca, w których tożsamość ta jest konstruowana i wyrażana.  

Poniżej omówię prace Richarda Longa, starając się ukazać takie ich elementy i cechy, 

które wydają mi się wskazywać na znaczące związki ze zdefiniowaną uprzednio 

angielską tożsamością, takie które ją wyrażają lub (rzadziej) się do niej odnoszą. 

Zatem będzie mnie interesowało w mniejszym stopniu odnoszenie się do tradycji lub 

artystyczne komentarze, które wydają się świadczyć o świadomym podejmowaniu 

wątku angielskości krajobrazu, lecz przede wszystkim wątki, które niekoniecznie 

stanowią część zakresu tematycznego samej pracy. W przeciwieństwie zatem do 

poprzedniego rozdziału, gdzie interesowała mnie zarówno tożsamość samej sztuki, 

jak i formułowane poprzez sztukę narracje tożsamościowe samych artystów, tu będę 

przede wszystkim poszukiwać miejsc, gdzie ujawnia się działanie angielskiego 

dyskursu tożsamościowego związanego nawet nie tyle z konkretnym miejscem 

(danym angielskim krajobrazem), ile ze specyficznym rozumieniem 

wyabstrahowanego, wyobrażonego ekwiwalentu tego miejsca istniejącym wyłącznie 

w dyskursie (krajobrazem angielskim jako pojęciem).  

Ważnym elementem, jak wspomniane zostało we wstępie, będzie także odniesienie 

sztuki brytyjskiego land artu do jej amerykańskiego odpowiednika. I znowu, podobnie 

jak w przypadku poprzedniego rozdziału, kultura amerykańska stanowić będzie 

opozycję, wobec której konstruowane będą definicje. Jednak w tym przypadku 

Ameryka nie będzie stanowiła zestawu cech umożliwiających artyście definiowanie 

swojej tożsamości, lecz potraktowana zostanie jako swoisty dyskurs uniwersalizujący. 

Mówiąc bardziej precyzyjnie, podczas gdy w przypadku pop artystów amerykańska 

kultura popularna i zbudowana na niej amerykańska tożsamość ukazywała się 

członkom Independent Group jako propozycja kultury „bez tradycji”, to znaczy takiej, 

która jest bezklasowa, międzynarodowa i uniwersalna w sensie uniwersalności 

wartości, które wyznawała (takich jak wiara w postęp i technologię), w przypadku 

brytyjskiego land artu sztuka amerykańska służyć będzie jako wzór takiej sztuki, 

która utożsamia siebie z uniwersalnymi wartościami międzynarodowej awangardy. 

Starać się będę zatem wskazać miejsca, w których mówienie o brytyjskim land arcie 

w odniesieniu do retoryki awangardy staje się propozycją nie do utrzymania i gdzie 

konieczne wydaje się poszukiwanie innego rodzaju praktyk dyskursywnych, które 

lepiej będą w stanie naświetlić właściwy fundament konkretnego artystycznego 

imaginarium. Szukając tych elementów odnosić się będę zarówno do omówionych 
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wyżej teoretycznych ram nakreślonych w pracach dotyczących malarstwa 

krajobrazowego, jak i do opracowań poświęconych sposobom konstruowania 

krajobrazu jako dyskursu i działania owego dyskursu na szerokim polu relacji 

społeczno-kulturowych.  

Swoją analizę wybranych wątków w sztuce brytyjskiego land artu chciałabym skupić 

na omówieniu prac Richarda Longa, który zadebiutował jako artysta na początku lat 

sześćdziesiątych. Choć Long nadal jest aktywny twórczo i kontynuuje drogę, jaką 

podjął niemalże na samym początku swej kariery, interesować mnie będą głównie 

prace powstałe w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wynikać to będzie z 

dwóch powodów, które zasygnalizowane zostały już wyżej. Po pierwsze, lata 

sześćdziesiąte i siedemdziesiąte postrzegam jako okres, w którym mniejsze znaczenie 

w sztuce i krytyce artystycznej (przede wszystkim w Wielkiej Brytanii) odgrywać 

zaczyna pejzaż, czy też odwoływanie się do czegoś, co bardzo uproszczając można 

określić jako tradycję pejzażu. W powyższych komentarzach wstępnych określiłam 

ten okres, roboczo i wyłącznie dla celów tej pracy, jako pewnego rodzaju wyrwę. Nie 

znaczy to, że temat pejzażu przestał być podejmowany. Mam tu na myśli przede 

wszystkim pozycję tego zagadnienia na liście tematów, które angażowały uwagę 

artystów i krytyki w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – artystów i krytyki 

głównego nurtu – i oczywiste jest, że jeśli w latach pięćdziesiątych pozycja ta nadal 

była wysoka, w następnych dekadach wyprzedziły ją kwestie silniej związane z 

samym dyskursem sztuki, a mówiąc ściślej, problem konceptualizmu zdetronizował 

problemy reprezentacji, tradycji, czy lokalności. W literaturze tematu działalność 

artystyczna Longa w tym okresie analizowana jest zatem głównie w odniesieniu do 

wiodących zagadnień zajmujących krytykę europejską i amerykańską, takich jak 

nowe rozumienie rzeźby, dematerializacja dzieła sztuki, problem instytucji i tym 

podobnych. Przenosząc akcent na inne aspekty sztuki Longa, aspekty związane z 

relacją, jaką dostrzegam pomiędzy jego sztuką a szeroko rozumianą angielskością, 

jego twórczość postrzegać będę nie tyle jako realizującą zmianę zainteresowań 

artystów i dyskursu sztuki w tamtym czasie, a bardziej jako kontynuującą pewne 

wątki, choć w nieco innym, rozpoznawalnym dla awangardy języku. Po drugie, prace 

Longa omówione zostaną w odniesieniu do prac amerykańskich land artystów i w 

odniesieniu do krytyki land artu powstającej w tym czasie. Choć wielu z nich, 

podobnie jak Long, tworzy nadal, ważne będzie tu odniesienie sztuki Longa do 

konkretnej formacji dyskursywnej powstałej w danym momencie w czasie: definicji 
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land artu i sformułowanych celów tej sztuki tak, jak rozumiano je właśnie w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Analiza prac Richarda Longa, począwszy od 

jego pierwszej „chodzonej pracy” z 1967 roku (Ben Nevis Hitch-hike), musi zatem 

brać pod uwagę wymienione wyżej konteksty, po pierwsze takie, które łączą się z 

problematyką krajobrazu jako przestrzeni, której posiadanie jest przedmiotem 

negocjacji między różnymi współwystępującymi dyskursami tożsamościowymi, po 

drugie, ze sposobem, w jaki sztuka ta funkcjonuje w dyskursie historii i krytyki 

sztuki, to znaczy musi zostać sproblematyzowana w odniesieniu do sposobu 

mówienia i pisania o sztuce awangardowej w pierwszych dekadach okresu 

powojennego.  

2.1. Kultura/natura: Land Art USA/UK 

We wstępie do tego rozdziału zasygnalizowałam, że analizując prace Longa będę 

posiłkować się pewnym zestawem opozycji binarnych, które wydają mi się przydatne 

do zaakcentowania pozycji artysty w ramach angielskiego dyskursu 

tożsamościowego. We wstępie tej pracy zaznaczyłam, w oparciu o jakie opozycje 

budowany był dyskurs angielskości, cytowałam Martina Wienera i jego omówienie 

opozycji północ/południe i wschód/zachód, wymieniałam opozycje miasto/wieś, 

Ameryka/Anglia, angielskie/francuskie, „naturalne”/skonstruowane. Odnosząc sztukę 

Longa do sztuki amerykańskich land artystów chciałabym (będąc w pełni świadoma 

związanych z tym uproszczeń) zastosować inny model i potraktować tę relację jako 

odpowiadającą opozycji kultura/natura.  

Long zazwyczaj zestawiany jest z artystami nurtu land artu ze Stanów 

Zjednoczonych, co wpisuje go w tradycję międzynarodowego modernizmu, gdzie 

słowo „międzynarodowy” można rozumieć jako kluczowe: język sztuki jest 

uniwersalny (tradycje narodowe są mniej istotne), a posługująca się uniwersalnym 

językiem sztuka wchodzi w relację z naturą, także rozumianą jako uniwersalny żywioł 

raczej niż jego lokalny wytwór. Jednak między klasycznymi produktami 

amerykańskiego land artu a pracami Longa widoczna jest znacząca różnica. 

Amerykanie sztuką/kulturą chcą ujarzmić naturę. Long pozornie nie robi tego, nie 

zmienia natury. Jego ingerencje są tyleż efemeryczne, co często niemal 

niezauważalne566. Już w pierwszej pracy, A Line Made by Walking z 1967 roku (il. 

                                                 
566 Jak pisze Alistair Rider, pierwsza wystawa Richarda Longa w Stanach Zjednoczonych, w Gibson 
Gallery w Nowym Jorku w 1969 roku, została bardzo ciepło przyjęta przez amerykańską publiczność, 
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24.), problematyzującej chodzenie jako działalność artystyczną, Long zaprezentował 

podejście do natury różniące się od tego, którego wyrazem jest na przykład Spiralna 

grobla Roberta Smithsona. Nie ma tu wielkiej skali czy pracochłonnej ingerencji. Jest 

natomiast coś, co Pevsner określiłby jako typowo angielskie: umiarkowanie i 

dyskrecja, skupienie na osobistym doświadczeniu kontaktu z naturą. Tym 

wyraźniejsze jest tu unikanie trwałego modyfikowania natury, kiedy zestawimy 

Groblę (il. 25.) z bardzo podobną pracą Longa, A Sculpture Left by the Tide 

(Kornwalia, 1970) (il. 26.), w której podobna spiralna struktura wykonana jest z 

wodorostów i sugeruje przede wszystkim efemeryczność, jako że powstała i zniknie 

wraz z kolejnym przypływem. Praca z naturą jest tu przede wszystkim pracą w małej 

skali, działaniem niemalże intymnym, nieplanowanym, odbywającym się 

spontanicznie 567 . Angielskość Longowskiego land artu polega zatem na pewnej 

dyskrecji, poczuciu pokory wobec natury i próby zostawienia jej taką, jaką się ją 

zastało. Long zestawianie jego sztuki z amerykańskim land artem komentował 

następująco:  
Moje wczesne prace były współczesne z tak zwaną amerykańską sztuką ziemi. 

Sztuka ta polegała na zagarnianiu ziemi na wielką skalę, na używaniu ciężkich 

maszyn, posiadaniu ziemi, wymagała wielkich nakładów finansowych i tak dalej. 

Ja wyznawałem jednak całkowicie inną filozofię. Chciałbym wierzyć, że moja 

sztuka bada ciekawe problemy, że chodzę po świecie przenosząc niektóre 

elementy, pozostawiając ślady, lecz w dyskretny, inteligentny sposób568.  

Analizując prace amerykańskiej sztuki ziemi jako sztuki stanowiącej jeden z ostatnich 

etapów rozwoju zachodniej refleksji na temat krajobrazu, Malcolm Andrews 
                                                                                                                                            
a także artystów właśnie ze względu na swój inny, anty-instytucjonalny, jak to widziano, charakter. 
Podkreślano intymność i małą skalę prac Longa, jej niezależność od przestrzeni galeryjnej. Por. 
Alisdair Rider, Arts of Isolation, Arts of Coalition, [w:] On Location. Siting Robert Smithson and His 
Contemporaries, red. Simon Dell, London 2008, s. 142. Robert Smithson miał pod wpływem Longa 
wprowadzić w swą praktykę rozproszenie jednego dzieła na kilka miejsc, czy też budowanie go z 
elementów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Tamże, s. 144.  
567 Sól, która stopniowo pokryła groblę, sprawiając, że po wielu latach jej kształt w pełni wyłonił się z 
wody, jest – jak sugeruje Jennifer L. Roberts – jedynym elementem, którego Robert Smithson i jego 
ekipa nie wykonali bezpośrednio. Jednak jest tu oczywiście element „współpracy” z naturą, raczej niż 
jedynie manipulowania jej formą, czego dowodzi uwzględnienie soli na liście materiałów, z których 
wykonana jest Grobla jako dzieło sztuki. Wedle planów Smithsona grobla miała zintensyfikować 
proces skraplania soli, czyniąc z niej funkcjonalną warzelnię. Por. Jennifer L. Roberts, The Taste of 
Time: Salt and ‘Spiral Jetty’, [w:] Robert Smithson, kat. wyst., The Museum of Contemporary Arts, 
Los Angeles 2004, s. 97. Smithson wyjaśniał relację innych swoich prac wobec natury, mówiąc o 
„odzyskiwaniu” i recyklingu miejsc martwych lub uprzednio zdewastowanych w wyniku działania 
przemysłu, w tym miejscu jednak pozostanę przy perspektywie Longa, bowiem pewien kontrast 
pomiędzy jego małą skalą, a tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych, potwierdzają także reakcje 
amerykańskiego świata sztuki na jego dzieło. Por. Robert Smithson, Fredrick Law Olmsted and the 
Dialectical Landscape, [w:] Robert Smithson, Collected Writings, Berkeley, Los Angeles 1996, s. 165.  
568 Mel Gooding, Song of the Earth. European Artists and the Landscape, London 2002, s. 125 
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formułuje dość typową dla analiz tej sztuki interpretację, skupiającą się na innej, 

wyrastającej z modernizmu, relacji sztuki z krajobrazem. Pisze on, że prac artystów 

sztuki ziemi nie da się utożsamiać „z konkretnym, wykonanym przez artystę 

obiektem”, ale raczej z „relacją pomiędzy tym obiektem […] a miejscem”. Sztuka 

ziemi polega w tym przypadku właśnie „na samej tej relacji”569. Przykładem takiej 

sztuki mają być prace Roberta Smithsona, czy Michaela Heizera. W sformułowaniu 

Andrewsa odnaleźć można echa dociekań na temat malowniczości autorstwa samego 

Smithsona, który w tekście na temat nowojorskiego Central Parku wskazywał na 

obecny w pismach teoretyków malowniczości dialektyczny materializm skutkujący 

tym, że rzeczy postrzegane są nie jako wyizolowane obiekty, lecz w kontekście 

relacji, w które wchodzą570. W ten sam sposób swoją sztukę postrzega Long: jako 

wyraz swojej relacji z określonymi miejscami, raczej niż jako umieszczanie w niej 

obiektów. Kiedy w 1968 udało mu się wyjść poza angielski świat sztuki na arenę 

międzynarodową, odkrył pokrewieństwo swojej sztuki z Arte Povera, minimalizmem 

czy konceptualizmem, nie tyle pod względem kwestii estetycznych, ile podejścia. 

„Myślę, że w wyjątkowych momentach – komentował Long – w świecie sztuki nie 

ma już granic narodowych” 571. Interpretacja, jaką chciałabym poniżej zaproponować, 

nie ma na celu zdyskredytowanie podobnych wypowiedzi Longa, czy wielu krytyków 

piszących na jego temat, a wspomniane przeze mnie opozycje nie stanowią mojego 

własnego sposobu postrzegania sztuki Longa. Zaznaczenie ich ma za zadanie wskazać 

na ich obecność w dyskursie krytycznym oraz służyć jako punkt wyjścia do 

rozszerzenia kontekstów interpretacyjnych o kontekst związany z tożsamością 

kulturową.  

2.2. Sztuka ziemi w przestrzeni galeryjnej 

Zanim omówię prace Longa w otwartej przestrzeni krajobrazu, chciałabym najpierw 

przyjrzeć się temu, jak umieszcza on prace w galerii, ponieważ jego sposób myślenia 

o aranżacji, czy też o tym, jak rzeźba funkcjonuje w przestrzeni zamkniętej, zbieżny 

jest z jego koncepcjami funkcjonowania rzeźby w przestrzeni krajobrazu. Początkowo 

Long sformułował swoje pomysły artystyczne wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni 

otwartej, a dopiero później zaadaptował je do wymagań obiegu galeryjnego. Na 

                                                 
569 Andrews, Landscape and Western Art, s. 204.  
570 Por. Smithson, Fredrick Law Olmsted and the Dialectical Landscape, s. 160.  
571 Richard Long, Selected Statements and Interviews, red. Ben Tufnell, London 2007, s. 81.  
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początku swojej kariery, w 1967 roku, pokazał jedną z prac w galerii Konrada 

Fischera w Düsseldorfie. Musiał tam, jak pisze Rudi Fuchs,  
stawić czoła problemowi wystawiania w galerii, to znaczy uczestnictwa w jasno 

określonym nowoczesnym systemie prezentacji sztuki. Przestrzeń galerii jest 

neutralna, szara podłoga i białe ściany i często fluorescencyjne światło572.  

Long zawiózł tam rzeźbę-okrąg z niewielkich patyków, którą ułożył na podłodze w 

taki sam sposób, w jaki ułożona była w przestrzeni otwartej. Przy tym nie dostosował 

jej kształtu do ograniczeń przestrzeni galeryjnej, ale ułożył ją dokładne tak, jak 

umieszczona była na zewnątrz. W tym sensie rzeźba odpowiada na przestrzeń, ale nie 

stanowi reakcji na jej kształt, znajduje się niej, ale nie próbuje jej określać. Fuchs 

porównał ją do innej pracy z 1967 roku, A Line Made by Walking: „rzeźba niemalże 

nie zakłóca przestrzeni, podobnie jak A Line Made by Walking niemal nie zakłócała 

trawy. Żadna z tych prac nie wydaje się brać miejsca w posiadanie[…]”573. Według 

Fuchsa zabieg Longa w galerii w Düsseldorfie ukazuje w jasny sposób ważną cechę 

jego sztuki, to znaczy, jego prace zawsze stanowią układ nałożony na inny już 

istniejący układ: w zamkniętej przestrzeni układ zaaranżowany przez Longa przecina 

się z architektonicznym układem galerii, w pracach w otwartej przestrzeni, np. 

England 1968 (il. 27.), krzyżujące się linie na polu stokrotek, wykonane przez 

zrywanie kwiatów, nakładają się na istniejące już układy przestrzenne. „Jeśli chodzi o 

stokrotki (England 1968) – mówił Long – pamiętam, że moim pomysłem było 

nałożenie kształtu na naturalny schemat natury. Koncepcja była pierwsza”574. 

Jednak prace Longa, jak sugeruje dalej Fuchs, nie są o strukturach i układach: rzeźby 

to jedynie fragmenty właściwych prac; prac, które polegają na chodzeniu. 

Przeniesienie rzeźby wykonanej w czasie chodzenia było jednym ze sposobów 

wystawienia w galerii czegoś, co pomyślane zostało jako aktywność wykonywana w 

otoczeniu przyrody i samotnie. W 1970 roku w Dwan Gallery w Nowym Jorku Long 

podszedł do tego problemu inaczej: umoczonymi w błocie butami wyznaczył spiralę 

na podłodze galerii. Długość spirali była czymś, co przywiózł on z Anglii, tak jak 

przywiózł wiązkę patyków do Dusseldorfu: A Line the Length of a Straight Walk from 

the Bottom to the Top of Silbury Hill. Jednak już w tym czasie, to znaczy na samym 

początku kariery Longa, punkt ciężkości, jak się wydaje, nie leży w samym podejściu 

                                                 
572 R. H. Fuchs, Interior Spaces, [w:] Tegoż, Richard Long, London 1986, s. 70. 
573 Tamże, s. 70.  
574 Richard Long, Fragment of a Coversation I, [w:] Richard Long. Walking in Circles, kat. wyst., 
South Bank Centre, London 1991, s. 44.  
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do czynności chodzenia jako czynności artystycznej, czy w trudności przeniesienia jej 

do, czy wstawienia jej w kontekście galeryjnym, lecz w tym, o chodzeniu w jakich 

miejscach jest właściwie dana praca. Mniej dotyczy ona myślenia w kategoriach 

powstającej wtedy sztuki konceptualnej, a bardziej w kategoriach miejsca i jego 

tożsamości. Wydaje się to oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nazwy 

miejsc, między którymi odbywał się spacer, zawsze podane są do wiadomości widza i 

nie są to miejsca obojętne: Silbury Hill w Wiltshire to na przykład największy 

prehistoryczny kopiec w Europie, bardzo tajemnicze miejsce, którego funkcja i 

znaczenie nie są do końca znane.  

Mimo tego, większość krytyków, a także sam Long, podkreśla właśnie ów 

konceptualny wymiar jego sztuki, wymiar, który wiąże się także z jej wymiarem 

formalnym i duchowym. Long twierdzi, że to właśnie te aspekty go interesują: 

minimalizm formy (o czym już była mowa) i pewien duchowy ciężar:  
Interesuje mnie wymiar duchowy. Gdybym poszukiwał spilnie duchowego 

wymiaru w historii sztuki, sięgnąłbym po Jacksona Pollocka czy Malewicza. […] 

nie są to dzieła, które związane są z krajobrazem, chodzi o ducha krajobrazu, 

nawiązanie więzi z czymś bardziej prymitywnym575.  

Jak podkreśla Fuchs, i co ja także chciałabym za nim powtórzyć, Long nie jest jednak 

swojego rodzaju „prymitywistą”, który chciałby widzieć swoją sztukę jako 

kontynuację tego, co robili budowniczowie ze Stonehenge, mimo tego, że jedną z 

jego ulubionych form jest kamienny krąg lub odciski dłoni przypominające te w 

jaskiniach Lascaux. Jak pisze Fuchs, „kamienne okręgi Longa […] nie mają w swym 

założeniu nic mistycznego”576. Dla Fuchsa Long jest w swych pracach zdecydowanie 

konceptualny i modernistyczny, według niego celem artysty było  
wynalezienie bezpośredniego sposobu podchodzenia do krajobrazu w sposób 

charakterystyczny dla estetyki modernistycznej. Zastosował on podstawowe 

formy geometryczne, które modernizm wyabstrahował z ich kultowego i 

antropologicznego kontekstu, i które następnie zyskały nowe znaczenie w 

formalnym języku sztuki nowoczesnej577. 

 Czytane w ten sposób prace Longa wpisują się w czysto konceptualne i formalne 

ambicje sztuki awangardowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Choć jego 

linie i okręgi mogą przywodzić na myśl formy prehistoryczne i magiczne, 

najważniejsza ma tu być modernistyczna forma podstawowa, symetria i klarowność. 
                                                 
575 Richard Long, cyt. za: Gooding, Songs of the Earth, s. 125.  
576 Fuchs, Interior Spaces, s. 71.  
577 Tamże.  
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Long mówił, że interesuje go „symetria układów pomiędzy czasem, miejscem i 

czasem, pomiędzy odległością i czasem, pomiędzy kamieniem i odległością itd. Linie 

i okręgi dobrze je oddają”578. 

Trzeba zwrócić także uwagę na podkreślone przez Fuchsa wyabstrahowanie form 

geometrycznych z ich kultowego i antropologicznego kontekstu. Choć zgadzam się z 

Fuchsem i samym Longiem, że odczytywanie jego sztuki w kategoriach 

romantycznego, quasi-szamańskiego poszukiwania jedności z naturą jest 

niewłaściwym kierunkiem, nietrudno zauważyć, że nawet jeśli pozbawione są 

odniesień religijnych, jego prace trudno określić jako wyabstrahowane z, a zatem 

niezależne od, kontekstu antropologicznego. Za kontekst antropologiczny uważam tu 

owe interesujące mnie związki z tożsamością kulturową, czy mówiąc ściślej, 

tożsamością miejsca. Sam Long, nawet jeśli ukazuje swoje interwencje w przestrzeni 

jako pozbawione owych odniesień, istniejące jako działania w czasie i jako część 

czynności chodzenia, wyraźnie stwierdza zależność między tożsamością miejsca a 

samym charakterem spaceru i podkreśla swoją więź z niektórymi rodzajami 

przemierzanego krajobrazu. Mówi, co prawda, że „wszystkie prace i wszystkie 

miejsca są sobie równe579”, lecz kształt jego prac, o czym szerzej mowa będzie niżej,  

jest bardzo zależny od lokalnych kontekstów, a także – co postaram się pokazać – od 

trwałych obrazów określonych miejsc i określonych krajobrazów.  

Jednak dominujące w krytyce stwierdzenia wskazują na uniwersalne aspekty sztuki 

Longa, czy też na pewną nieistotność tego, w jakim miejscu praca jest realizowana. 

Fuchs pisał na ten temat w następujący sposób:  
Richard Long dosłownie postrzega cały świat jako jedną przestrzeń, w której 

można wykonać pracę, kiedy okoliczności albo potrzeba dostarczą szansy i 

motywu, i wydaje się być całkowicie wolny od kulturowych uprzedzeń. Nie 

uznaje on żadnej geograficznej hierarchii, choć jest w pełni świadomy różnicy 

między miejscami580.  

Jedyna różnica polegać ma na tym, że określone prace możliwe są do wykonania w 

określonych miejscach, stąd pewna logiczna konsekwencja – realizacja danego 

pomysłu wymaga znalezienia odpowiedniej na to przestrzeni, odpowiedniego 

krajobrazu. Jak pisał Fuchs, „prace wykonane w południowo-zachodniej Anglii, wiele 

                                                 
578  Richard Long, Five, six, pick up sticks, seven, eight, lay them straight [w:] Long, Selected 
Statements and Interviews, s. 15. 
579 Tamże, s. 16. 
580 Fuchs, Interior Spaces, s. 74.  
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z nich na istniejących drogach i szlakach, to prace, na które ta okolica pozwala”581. 

Lecz zaraz dalej przechodzi do komentarza, który wydaje się niebezpośrednio 

wskazywać na znaczenie tożsamości miejsca dla wykonywanej w nim pracy: „[…] 

ich forma i struktura odpowiadają idealnie intymnemu charakterowi angielskiego 

krajobrazu. Spacer […] podkreśla tę intymność”582. Podobnie pisze Fuchs na temat 

prac powstałych w zupełnie innych miejscach, w czasie spacerów w Nepalu, Boliwii 

czy Peru, gdzie podkreślona jest wielka skala. Są one także bardziej atmosferyczne, 

natomiast te powstałe bliżej miejsc rodzinnych Longa są formalnie bardziej zawiłe, 

„stanowią niemal zbliżenia” 583 . Szczególnie dotyczy to znajdujących się dwie 

godziny pociągiem od Bristolu Dartmoor i Exmoor, które artysta określił jako 

prototypowy krajobraz lub archetypowe miejsce ze względu na rozległe pozbawione 

drzew i wzniesień tereny 584 . A Ten Mile Walk (England 1968) (il. 28.), praca 

wykonana bezpośrednio po pierwszym spacerze na Ben Nevis w tym samym roku, to 

spacer wzdłuż prostej linii nakreślonej na mapie Exmoor. Mapa i linia stanowią 

obiekt dokumentujący spacer. Natomiast A Hundred Mile Walk (1971-1972) (il. 29.)  

to zarówno mapa z okręgiem wyznaczającym ścieżkę, fotografia jednego z mijanych 

miejsc, jak i poetycki tekst na temat tego, co działo się w trakcie spaceru. Niemal 

płaski i równy krajobraz Dartmoor ma być odpowiedni do wykonania takich prac ze 

względu na swój wygląd i na bliskość do Bristolu, miejsca zamieszkania Longa. 

Jednak jest to także najlepiej znany mu krajobraz i w związku z tym mu najbliższy.  

Na pytanie, czy są krajobrazy, które według niego są lepsze niż inne, Long odpowiada 

jednoznacznie:  
Tak, na początek, krajobraz brytyjski jest interesujący. To jest mój krajobraz 

domowy, który wydaje mi się bardzo bogaty. Nawet ścieżki i drogi West Country 

i wrzosowiska i Highlands. Wrzosowiska w Wielkiej Brytanii są interesujące – to 

bardzo szczególny typ krajobrazu. Także w Irlandii czuję się bardzo u siebie. […] 

czuję się jak w domu w miejscach takich jak Laponia czy Alaska, ponieważ ich 

bagnisty, wietrzny, płaski krajobraz jest dla mnie znajomy. Myślę, że są rzeczy, 

które są dość uniwersalne. Jak ścieżki. Jestem więc zainteresowany 

uniwersalnymi podobieństwami rzeczy, ale także wielkimi różnicami między 

                                                 
581 Tamże, s. 76.  
582 Tamże.  
583 Tamże. 
584 Tamże. 
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miejscami, ponieważ każde miejsce na ziemi jest absolutnie unikalne, a żaden 

kamień nie jest jak inny585. 

 Kiedy mówi o ważnych inspiracjach, Long wspomina spędzane u dziadków w 

Dartmoor dzieciństwo jako bardziej istotne niż „tak zwana tradycja angielskiego 

krajobrazu”, a jeśli chodzi o konteksty historyczne i polityczne, wymienia opcje 

„zielonych”, uznających, że „małe jest piękne”, przywodząc na myśl ruchy na rzecz 

zachowania krajobrazu tzw. „małej Anglii” w latach międzywojennych586. 

Co uderza, kiedy spojrzy się na wykonane przez Longa fotografie miejsc lub 

interwencji w różnych miejscach na ziemi, to fakt, że ujęcia, które stosuje, wydają się 

w oczywisty sposób powtarzać ujęcia czy obrazy tych miejsc znane skądinąd. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku prac wykonanych na Wyspach. Fotografia 

nosząca tytuł A Hundred Mile Walk Along a Line in County Mayo, Ireland (1974) (il. 

30.), ze swoim podziałem na kilka planów i starannym kadrowaniem, wydaje się 

niemal bezpośrednim powtórzeniem niektórych obrazów osiemnastowiecznych, 

szczególnie akwarel Williama Gilpina przedstawiających idealne malownicze widoki 

„dzikich” miejsc w Wielkiej Brytanii, takich jak góry w Walii (il. 31.). W podobny, 

zgodny z zasadami malowniczości sposób, zbudowany jest także widok na góry i 

rzekę w pracy A Journey of the Same Length as the River Avon. A 84 Mile Canoe 

Journey Down the River Severn, England (1977). Z kolei prace ukazujące prerię w 

Kanadzie, czy pustynię w Australii kadrowane są zupełnie inaczej, przypominając 

późno-dziewiętnastowieczne fotografie amerykańskich bezdroży, podkreślające 

ogrom, płaskość i bezgraniczność krajobrazu: ujęcia wielkiej przestrzeni w The High 

Plains. A Straight Hundred Mile Walk on the Canadian Prairie (1974) nie zakłóca 

żaden większy kamień czy innego rodzaju formacja. W Japonii chodził po górach tak 

długo, aż znalazł to, co wyglądało jak klasyczne japońskie miejsce: „bambusy i 

mgły”587. 

Wydaje się zatem, że rodzaj spojrzenia na krajobraz zależy nie tylko od właściciela 

owego spojrzenia, ale także od miejsca, na które on patrzy; to znaczy spojrzenie 

Longa wydaje się być bardziej angielskie wtedy, kiedy patrzy on na przestrzeń 

angielską.  

                                                 
585 An Interview with Richard Long by Richard Cork, [w:] Richard Long. Here and Now and Then, kat. 
wyst., Haunch of Venison, London 2003, s. 249. 
586 Tamże, s. 252. 
587  Richard Long, Interview with Martina Giezen (1985-86), [w:] Long, Selected Statements and 
Interviews,  s. 68 
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2.3. Porządkujące spojrzenie 

Pisałam wyżej o pracach Longa jako zainteresowanych mniej działaniem, a bardziej 

sposobem widzenia i doświadczania natury. W tej części chciałabym skupić na tym, 

w jaki sposób owo spojrzenie działa. Będę zatem analizowała ów sposób patrzenia i 

doświadczania jako kontynuujący sposób patrzenia na krajobraz widoczny w 

angielskiej tradycji malarstwa pejzażowego, ale także będzie mnie interesowało 

innego rodzaju patrzenie, owo konstruujące przestrzeń jako własność spojrzenie 

„Anglika-ziemianina”, konstruujące przestrzeń jako własność narodu spojrzenie 

„Anglika-turysty”, czy wreszcie konstruujące przestrzeń jako miejsce szczególnego 

doświadczenia mistycznego spojrzenie „artysty-wędrowca”.  

Konstruowanie krajobrazu 

Pisząc we wstępie do tego rozdziału na temat malowniczości i sposobu, w jaki 

dyskurs malowniczości stworzył krajobraz jako osobny typ przestrzeni oraz stworzył 

odpowiedni sposób patrzenia na tę przestrzeń, zwróciłam uwagę na samą strukturę 

malowniczego pejzażu zgodnie z tym, jak definiowali ją William Gilpin i inni 

teoretycy malowniczości. Pisałam o formułowanych przez Gilpina i innych 

„receptach” na odpowiednie oglądanie widoków w naturze i ich reprezentację, czy 

raczej konstruowanie, w sztuce. Polegały one przede wszystkim na uwzględnianiu i 

pomijaniu pewnych elementów i odpowiednim doborze perspektywy. Wymagały 

zajęcia określonej pozycji i odpowiedniego „przycięcia”, czy też ramowania tego, co 

widziane i tego, co reprezentowane.  

Jednym z elementów prac Longa, poza chodzeniem jako działalnością artystyczną, 

interwencjami w zastałą przestrzeń, mapami ukazującymi trasę podróży i 

towarzyszącymi im tekstami, jest dokumentacja fotograficzna. To właśnie dzięki niej 

możliwe jest mówienie o spojrzeniu na przestrzeń, które analizować będę jako 

spojrzenie na angielską przestrzeń, czy też jako angielskie spojrzenie na tę przestrzeń 

oraz pytać o cechy owego spojrzenia. Niektóre z dokumentacyjnych fotografii Longa 

odczytywać będę w odniesieniu do angielskiej tradycji malarstwa pejzażowego, 

bowiem widoczne są w nich pewne wizualne podobieństwa, czy to w strukturze 

samego postrzeganego i reprezentowanego krajobrazu, czy to w budowanym nastroju 

zdjęcia, który – podobnie jak w malowniczym pejzażu – ma oddawać nastrój kontaktu 

z surową, „naturalną” przyrodą. Zanim jednak przyjrzę się pracom Longa, w których 

odnaleźć można elementy tej tradycji, chciałabym najpierw zatrzymać się na jednej z 
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jego wcześniejszych prac, która dokonuje w pewnym sensie „prospektywnej” analizy 

tego, co robić będzie artysta w późniejszych pracach i co jest jednocześnie 

przedmiotem mojej analizy.  

Mam tu na myśli pracę, która nie tyle jest owym interesującym mnie spojrzeniem, ile 

analizuje jego pracę. Działanie jego można zobaczyć niejako „od kuchni” w pracy 

England 1967 (il. 32.). Jest to widok oglądany ze wzgórza w typowym angielskim 

parku krajobrazowym. Umieszczona w centrum stalowa konstrukcja powtarza kształt 

zdjęcia: mamy zatem dwa stojące prostokąty, z których jeden wyznacza to, co 

widoczne w kadrze, drugi natomiast wprowadza ramę.  
Krajobraz uzyskuje pewną znaczącą organizację w rezultacie pewnych 

zewnętrznych i wewnętrznych czynników – pisał Andrews. – Rama ustanawia 

zewnętrzne granice widoku; określa krajobraz. Rama dosłownie definiuje 

krajobraz, zarówno determinując jego zewnętrzne granice, jak i dlatego, że 

krajobraz konstytuowany jest przez swoją ramę: bez ramy nie byłby 

krajobrazem588.  

Wybierając miejsce, robiąc zdjęcie, Long powtarza gest malarza, ukazującego 

publiczności, co i jak należy oglądać, powtarza gest ramowania i jednocześnie tworzy 

komentarz na temat jego działania.  

Spojrzenie Longa, jak często jest podkreślane przez autorów, którzy nie chcą go 

widzieć jako kontynuatora tradycji romantycznej, a zestawiają z nurtem modernizmu 

powojennego, land artem i przede wszystkim arte povera, jest zatem spojrzeniem 

artysty modernisty – pozornie obiektywne, jednak zdecydowanie naznaczone 589 . 

Właściwe jest przecież miejsce takiego białego mężczyzny-artysty w angielskim 

krajobrazie. Lecz pojawia się tu także, przez sposób, w jaki zdjęcie zostało 

skadrowane, specyficzne spojrzenie na pejzaż, spojrzenie, które opisywały już 

osiemnastowieczne ilustrowane podręczniki dla wędrowców, wyjaśniające to, jak i 

skąd należy doświadczać widoków, by były one malownicze. Takimi miejscami były 

nie tylko określone punkty widokowe, takie jak osiemnastowieczny kamienny domek 

z widokiem na jeden z wodospadów w okolicach Grasmere w Krainie Jezior, który 

stał się – jak określa to Andrews– „idealnym pokojem do oglądania”590, ale także 

wiejskie posiadłości, wokół których orkiestrowane były parki krajobrazowe. 

                                                 
588 Andrews, Landscape and Western Art, s. 1. 
589 Por. przede wszystkim Clarrie Wallis, Making Tracks, [w:] Richard Long. Heaven and Earth, kat. 
wyst., Tate Britain, London 2009, s. 35. 
590 Por. Andrews, Landscape and Western Art, s. 122.  
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Omawiane zdjęcie autorstwa Longa zostało wykonane w Ashton Park Bristolu, 

stanowiącym klasyczne założenie tego typu autorstwa Humphreya Reptona.  
Widoki domów w swym otoczeniu i widoki rozpościerające się z tych domów 

podkreślały ich pewne siebie zajmowanie tego, co wydawało się być naturalnym 

krajobrazem – one należały do Anglii, a Anglia należała do nich591. 

Owo spojrzenie, które określiłam tutaj jako właściwe dla konkretnej grupy osób i 

tylko dla niej możliwe, można także prześledzić zapożyczając pojęcia z 

literaturoznawstwa. Mieke Bal proponuje, by do analizy dzieł wizualnych podchodzić 

jak do opowieści i przekształca do tego celu wprowadzone przez narratologów 

pojęcie fokalizacji. Nie jest ono jednak tożsame ze spojrzeniem czy oglądem, „mimo 

że łączy je – jak twierdzi Bal – pewne niejasne, lecz uporczywie powracające 

pokrewieństwo z oboma tymi wizualnymi pojęciami”592. Użyję niżej tego terminu, by 

mówić o pracach Longa nie dlatego, że jego prace stanowią opowieść dla niego czy 

dla widzów, ale dlatego, że ukazują konkretny punkt widzenia (choć według Bal 

„praca dzieła sztuki musi zostać zdefiniowana jako narracja, niezależnie od tego, czy 

obraz opowiada jakąś historię, czy też nie”593). Fokalizacja w tekście przedstawia 

określony punkt widzenia: według Gerarda Genette’a, jak pisze Bal, narracja może 

być niesfokalizowana, a zatem neutralna”, według niej jednak jest to niemożliwe, „a 

udając, że jest inaczej maskujemy tylko ideologiczne jądro tekstu” 594 . Long nie 

opowiada w pierwszej osobie i w tym sensie spojrzenie nie ma działania 

wykluczającego. Lecz podejście do krajobrazu jest fokalizowane przez konkretnego 

„bohatera” tego tekstu, mianowicie owego „właściciela krajobrazu”, do którego takie 

przedstawienia były tradycyjnie adresowane. Oznacza to, że opowieść o krajobrazie 

przedstawiona jest z jego punktu widzenia i choć możemy ten punkt widzenia 

zauważyć, jego status „bohatera” opowieści jest dla nas przekonujący, a komunikat 

staje się niemal oczywisty. Zatracamy świadomość „perspektywiczności” owej 

perspektywy, konkretnej pozycji, z której jest ona w ogóle możliwa. Bal określa to 

mianem wolnej zapośredniczonej fokalizacji, które to pojęcie ma „opisać przypadki, 

w których punkty widzenia lub fokalizacja są, jak się wydaje, po stronie 

podmiotowości, narrator zbiega się z postacią czy też podmiot z przedmiotem 

                                                 
591 Tamże, s. 70.  
592 Bal, Wędrujące pojęcia, s. 62.  
593 Tamże, s. 308.  
594 Tamże, s. 67.  
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figuracji”595. W przypadku England 1967 owa pozycja (możliwa pozycja, jak ją wyżej 

określiłam) wydaje się być takim rodzajem zbieżności: możemy uznać pracę Longa 

za komentarz na temat ramowania i konstruowania przyrody (w parku 

krajobrazowym), by spełniała ona wymogi malowniczości i niewątpliwie jako taki 

komentarz została ona wykonana. Jednak faktem jest, że z powodu owej możliwości  

pozycji w pracy tej zauważalna jest pewna harmonia. Brakuje tu pewnego rodzaju 

napięcia, które pojawia się pomiędzy fokalizatorem a ograniczeniami oglądu w 

przypadku, gdy jest ona niemożliwa. O tych napięciach mowa będzie jednak w 

ostatnim rozdziale tej pracy.  

Oko turysty 

Spojrzenie, które ukazuje England 1967 jest nie tylko spojrzeniem ramującym, 

wybierającym wycinek rzeczywistości, która spełniać ma funkcję malowniczego 

pejzażu. Jest ono także spojrzeniem kolekcjonera, czy „spojrzeniem turysty”. Takie 

spojrzenie sprawia, że wszystko, jak wskazuje P. J. Herf, „konsumowane jest jako 

znak samego siebie; wioska jest wiejską angielskością, pub jest typowym wiejskim 

pubem” 596 . Miejsca stają się archetypami, a jeśli nie są archetypami, nie są 

prawdziwymi miejscami. U Longa, poprzez zdjęcia i słowne opisy, miejsca stają się 

właśnie takimi archetypami miejsc. Artysta twierdzi, że unika typowo turystycznych 

spotów: zamiast wejść na szczyt góry, obejdzie ją wokół, zamiast przekroczyć rzekę, 

będzie szedł jej korytem.  
Interesuje mnie, komentował, chodzenie oryginalnymi trasami: korytami rzek, 

okręgami wyciętymi przez jeziora, sto mil w prostej linii, moim własnym 

narzuconym schematem na istniejącą sieć dróg – wszystko to oryginalne spacery 

[…]. Powierzchnia ziemi i wszystkie drogi stanowią miejsca miliona podróży; 

podoba mi się myśl, że zawsze można iść w nowy sposób z nowych powodów597.  

A także:  
Schematy moich wycieczek są unikalne i oryginalne; nie są jak podążanie 

znanymi ścieżkami, które prowadzą podróżujących od jednego miejsca do innego. 

[…] Wykonywałem spacery o powolności, spacery o kamieniach i o wodzie. 

Spacerowałem w granicach jakiegoś miejsca w przeciwieństwie do linearnej 

podróży, chodzenie zamiast podróżowania598.  

                                                 
595 Tamże, s. 88.  
596 P.J. Herf, Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third 
Reich, Cambridge 1984, s. 2, cyt. za: Matless, Landscape and Englishness, s. 67. 
597 Richard Long, cyt. za: Fuchs, Interior Spaces, s. 73.  
598 Long, Selected Statements and Interviews, s. 19.  
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Można powiedzieć, że unikając turystycznego „zaliczania” miejsc i widoków, Long 

powtarza gest klasycznych angielskich podróżników, uważających siebie za nie-

turystycznych, prawdziwych wędrowców, którzy omijając uczęszczane szlaki, są w 

stanie osiągnąć „autentyczne” doświadczenie „prawdziwej”, nieskalanej ludzką 

obecnością natury. Na zdjęciach Longa prawie nigdy nie dostrzeżemy jakichkolwiek 

śladów ludzkiej obecności, zupełnie wyeliminowane są z nich także ślady cywilizacji. 

Takie podejście wpisuje Longa nie tylko w angielską tradycję podróżowania, ale 

także w tradycję romantyczną. England 1967 ukazuje pozornie dziki, lecz zawsze 

zgodny z duchem klasycyzmu ogród angielski oraz nieznaczący, jednak 

wprowadzający do natury porządek gest artysty, który pozornie współgra z naturą, 

jednak w zasadzie poddaje ją porządkującym praktykom, choćby poprzez siatkę oka, 

która wprowadza symetrię tam, gdzie jest asymetria, i widzi krajobraz jako układ 

geometrycznych figur i kompozycji. 

Działanie malowniczości polegało na tym, że oko turysty narzucało temu, co 

widziane określony porządek i to nie tylko jako rodzaj nakładanej na wycinek 

rzeczywistości ramy strukturyzującej ją w to, co określano mianem widoku, lecz 

także jako rodzaj kategoryzacji, sprowadzania tego, co widziane do określonych 

kategorii. W ten sposób to, co nieoczekiwane, dziwne, czy egzotyczne stawało się 

zaplanowanym efektem malowniczości, tracąc jednocześnie siłę swego działania jako 

to, co uprzednio poza ramą, poza tym, co smak ukształtowany na pojęciach Piękna i 

Wzniosłości był w stanie zaakceptować. Działanie malowniczość polegało, jak 

wskazuje Andrews, na „familiaryzacji i komodyfikacji“ tego, co uprzednio było 

„dziwne i dzikie”, w wyniku czego „nietknięta naturalna sceneria staje się niejako 

udomowiona – staje się częścią naszego codziennego doświadczenia, zarówno jako 

doświadczenie artystyczne i jako przyjemność turysty; zostaje estetycznie 

skolonizowana” 599 . Skutkiem tego następuje tu paradoksalna uniformizacja 

wszystkiego, co niemieszczące się w pojęciach Piękna i Wzniosłości. Jak pisze 

Andrews, „formuła malowniczości redukuje nowość i różnorodność do bezpiecznej 

jednolitości. Malowniczość sprawia, że różne miejsca wydają się sobie podobne”600. 

W klasycznych obrazach malowniczych widoków tego rodzaju zabiegom podlegały 

bardzo różne elementy, takie jak rozpadająca się chata wiejska z biedakami, 

                                                 
599 Andrews, Landscape and Western Art, s. 129.  
600 Tamże.  
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zarastające ruiny, czy nawet grupa Cyganów, wszystko to, co nie mieściło się w 

Burkeańskich kategoriach.  

Porównywałam wyżej fotografie krajobrazu wykonywane przez Longa do ramującego 

spojrzenia charakteryzującego angielską perspektywę na krajobraz od XVIII wieku. 

Wiele z wykonywanych przez niego fotografii, szczególnie tych powstałych w 

Wielkiej Brytanii, wydaje się wręcz bezpośrednim powtórzeniem niektórych „ujęć” 

brytyjskiego krajobrazu autorstwa słynnych malarzy-topografów. Jeśli uwzględnimy 

w tym miejscu wspomniany wyżej, związany z tym, co niechciane i nieestetyczne, 

aspekt malowniczości, wprowadzone przez Longa struktury i obiekty, takie jak okręgi 

z kamieni, czy linie z fragmentów drewna, a szczególnie elementy takie jak znoszone 

buty, postrzegać można niczym owe nieprzystające do krajobrazu elementy, które 

czynią go malowniczym. Wprowadzenie takiego elementu w krajobraz jest 

wtargnięciem wizualnym w tę przestrzeń, sprawiającym, że jest on w niej „na 

miejscu”, a jednocześnie „nie na miejscu”. 

Ciało turysty 

Jednak to nie tylko spojrzenie turysty stanowi element, który musi zostać 

odpowiednio ukształtowany, nim będzie w stanie postrzegać krajobraz w odpowiedni 

sposób. To samo odnosi się do ciała: edukowanie oka szło w parze z samo-kontrolą 

ciała. Owo bycie w naturze, czy sposoby, w jakie „należy” być w naturze, były 

określane nie tylko w opisanych już „podręcznikach malowniczości”, ale także w 

wielkiej ilości publikowanych od początku XX wieku podręczników dla 

zmotoryzowanej klasy średniej, szczególnie tych wydawanych przez firmę Shell i 

ilustrowanych między innymi przez Vanessę Bell i neoromantyków. Jak zauważa 

Stephan Kohl, główna funkcja tej literatury nie była wcale pragmatyczna: zazwyczaj 

książki te, broszury, czy artykuły w prasie nie oferowały praktycznych porad 

turystom podróżującym poprzez nieznane sobie tereny, ale przede wszystkim 

koncentrowały się na re-definicji znaczenia określenia „wiejska Anglia”601, stanowiąc 

tak zwany „tekst zbiorowy”. Główną cechą tak określonego tekstu zbiorowego, który 

Anthony Easthope nazywa „przewodnikiem”, jest przede wszystkim promowanie 

nowego znaczenia określenia „wiejska Anglia”. Jak pisze Kohl, dokumentowane jest 

                                                 
601  Stephan Kohl, Rural England: An Invention of the Motor Industries? [w:] Landscape and 
Englishness, s. 195. 



 195 

to poprzez ciągłe powtarzanie tych samych powodów, dla których warto odwiedzać te 

same miejsca:  
funkcją tego nowo zdefiniowanego znaku było ustanowienie Wiejskiej Anglii 

jako przestrzeni o jasno określonym znaczeniu, z którego Anglia mogła czerpać 

poczucie tożsamości narodowej602.  

Jedną ze strategii stosowanych celem doprowadzenia do akceptacji nowego znaczenia 

„wiejskiej Anglii” było poleganie na skuteczności obietnicy, jakoby tak 

zaprojektowane przemierzanie jej czy zwiedzanie miało prowadzić do osiągnięcia 

spokoju ducha603. W opisach „starożytnych” wsi w Wessex pojawia się paradoksalne 

połączenie ich „historyczności” (ich postania w bardzo odległej przeszłości i stąd 

bezpośredniej, niemal indeksalnej relacji z tą przeszłością, nie jako śladów czy 

znaków, ale jako pozostałości) z bezczasowym charakterem otaczającej je natury, 

których mają one być niejako częścią. Dla bardziej wykształconych odbiorców jasne 

były aluzje do konwencji poezji pastoralnej i takiegoż malarstwa z ich pochwałą życia 

w odosobnieniu i w bliskim kontakcie z naturą.  

Należy w tym miejscu zadać pytanie, jakie znaczenie miał niemal mityczny obraz 

wykształcony w okresie międzywojnia dla omawianej tutaj sztuki awangardowej lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych? Jak pokazała analiza sztuki lat pięćdziesiątych, 

obraz ten nadal stanowił jeden z najważniejszych obrazów dla zajmujących się 

pejzażem artystów z kolonii artystycznej St Ives, neoromantyków, a także – jako 

negatywny punkt odniesienia – dla artystów i teoretyków skupionych wokół 

Independent Group. Jakie było jego znaczenie dla sztuki tworzonej w następnych 

dekadach? Z całą pewnością można stwierdzić, że w wyniku procesu tworzenia 

nowego znaczenia tego terminu, „wiejska Anglia” jako pojęcie i jako wyobrażony 

obraz Anglii, odniosła spektakularny sukces, bowiem w oczach niektórych 

komentatorów sytuacji ekonomicznej kraju powszechna akceptacja tego znaczenia 

przyczyniła się do kryzysu ekonomicznego w Wielkiej Brytanii w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w wyniku tego, że utożsamianie Anglii z 

„wiejską Anglią” sprawiało, że, na przykład, niektórzy przedsiębiorcy ograniczali 

rozwój swojego przemysłu604.  

Long wybiera miejsca, które zawsze istotne były dla tradycji zwiedzania „wiejskiej 

Anglii”, a jego książki, na przykład powstała już w latach dziewięćdziesiątych A Walk 
                                                 
602 Tamże, s. 195.  
603 Tamże, s. 196.  
604 Por. Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit, s. 42.   



 196 

Across England. A Walk of 382 Miles in 11 Days from the West Coast to the East 

Coast of England (1997), stanowią realizację podobnych podróży odbywanych w 

międzywojniu i po wojnie zarówno pieszo, jak i samochodem. U Longa chodzenie po 

przestrzeni łączy się z doświadczeniem czasu: „mierzę czas za pomocą kroków. 

Definiuję formę przestrzeni. Iść wzdłuż dróg i ścieżek to rysować portret 

przestrzeni”605. Samo tempo chodzenia było tematem pracy wykonanej w Dartmoor, 

A Walk of Four Hours and Fours Circles. Na mapie narysowane zostały cztery 

koncentryczne koła, a każde z nich zostało pokonane w godzinę. Niemal cała kontrola 

działania artystycznego skupiona jest tu na fizycznej czynności chodzenia. Na 

początku Long uważał, że każda praca powinna być o wyjątkowym miejscu. Później 

jednak coraz częściej chodził w Dartmoor, które jest niedaleko Bristolu, gdzie 

mieszka. Wielka Brytania, co znaczące, jest dla niego odpowiednia z tego względu, że 

oferuje swobodę chodzenia, dostępna jest wszystkim (taką perspektywę promowały 

także wspominane wyżej przewodniki). Long mówił:  
Być może jestem Anglikiem w tym sensie, że jestem częścią kultury publicznej 

własności dróg, ścieżek i parków narodowych. Mogę zatem użytkować ziemię 

bez konieczności jej posiadania, jedynie przez chodzenie po niej606.  

Jednak owa swoboda nie wynika jedynie z wolności, jaką obiektywnie oferuje 

angielski krajobraz. Jest to swoboda zależna od konkretnych uwarunkowań 

chodzącego, który właśnie tu, a nie gdzie indziej „czuje się jak u siebie”. Staje się to 

oczywiste, kiedy przyjrzymy się wypowiedziom Longa na temat chodzenia w innych 

krajach:  
Pamiętam, że kiedy pierwszy raz pojechałem do Afryki w 1969 roku, czułem się 

przygnieciony ogromem i różnicą krajobrazu i  kultury. Czułem się mały, 

nieznaczący i jakby europejski. Wydaje mi się, że wiele czasu zabiera, zanim 

można stać się naprawdę pochłoniętym przez inny krajobraz i zrozumie go w 

sposób, który ma jakieś znaczenie. […] Jest to coś, czego musiałem się 

nauczyć607.  

2.4. Prehistoryczna Anglia 

Jak zasugerowane zostało powyżej, wynalazek „wiejskiej Anglii”, czy wiejskiej 

angielskości, szedł w parze z wynajdowaniem tradycji. Jak wskazał Mike Crang,  

                                                 
605 Richard Long, Words after the Fact, [w:] Tegoż,  Selected Statements and Interviews, s. 25.  
606 And So Here We Are. A Conversation with Michael Craig-Martin, November 2008, [w:] Richard 
Long. Heaven and Earth, s. 173. 
607 Tamże, s. 67.  
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poszukiwanie autentycznej narodowej tożsamości kulturowej często kończy się 

staraniami, by zrekonstruować utracony etos narodowy tak, jakby było to jakiegoś 

rodzaju tajemnicze dziedzictwo lub jakby tożsamość kulturowa stanowiła kwestię 

odnalezienia jakiejś zapomnianej czy „ukrytej muzyki”. […] wynalezione 

tradycje podkreślają koncepcję, że tożsamość narodowa może być przekazywana 

z pokolenia na pokolenie, jakby stanowiła jakąś cenną esencję i że rytuały 

zawierają w sobie jakiś składnik wcześniej danej tożsamości narodowej608. 

Prace Longa nietrudno skojarzyć także z taką wizją angielskości, którą propagowali 

przedwojenni autorzy w typie Vaughana Cornisha, autora książki The Scenery of 

England. Publikacja ta, wydana w 1932 roku, stanowiła galerię angielskich i 

okazjonalnie walijskich okolic, wiążąc mistyczne doznania z miejscami takimi jak 

Stonehenge czy Ullswater. Jednak mistycyzm nie był tam ukazywany jako anty-

nowoczesna czy anty-modernistyczna praktyka duchowego eskapizmu, raczej kult 

natury był w zgodzie z nowoczesnymi naukowymi koncepcjami materii. W pracach 

Longa pojawia się nie tylko Stonehenge i inne miejsca ważne dla międzywojennych 

koncepcji angielskości, ale także niemal wszystkie rejony Wielkiej Brytanii, które 

stanowiły najważniejsze tematy malarstwa pejzażowego, cel wędrówek poetów 

romantycznych i miejsca odkrywane na nowo przez powojennych neoromantyków. 

Są to miejsca bardzo kulturowo naznaczone, stąd postrzeganie sztuki Longa jako 

realizującej pewne uniwersalistyczne aspiracje modernizmu, oznacza pominięcie 

wielu istotnych kwestii związanych z tożsamością kulturową zarówno miejsc, jak i 

osób, które się w nich znajdą.  

Sztuka Longa była często wiązana z tzw. ley lines, to znaczy hipotetycznymi liniami 

łączącymi miejsca prehistoryczne, dostrzegalnymi jedynie z powietrza lub z oddali, 

rzekomo posiadającymi właściwości magiczne. Badacze, jak na przykład Alfred 

Watkins, widzieli w krajobrazie sieć prostych linii, starożytnych dróg, które biegły 

wzdłuż obiektów takich jak kamienie, kopce, przełęcze na wzgórzach i tym 

podobne 609 . Było to postrzegane jako „geometryczny aspekt topografii”, system 

komunikacyjny „zbudowany przez człowieka neolitycznego” 610 . Odkrywanie tych 

linii wymagało pilnej obserwacji, zarówno za pomocą mapy, jak i w terenie. Pisane 

były specjalne przewodniki dla spacerowiczów, ilustrowane fotografiami wielkich 

                                                 
608 Mike Crang, Cultural Geography, London 1998, s. 66, cyt. za: Berberich, Cultural Constructions of 
Englishness, s. 213.  
609 Harry Peach, Noel Carrington, The Face of the Land, London 1930, s. 111, cyt. za: Matless, 
Landscape and Englishness, s. 82. 
610 Tamże.  
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kamieni i ujęciami przestrzeni sugerującymi znaczenie, gdzie linia biegła od 

obiektywu w kierunku tego, co było ukazane. W ten sposób szukanie ley lines w 

krajobrazie stało się popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. 

Prace Longa wydają się w podobny sposób ukazywać kamienie i nieożywione 

elementy krajobrazu jako obecne znaki przeszłości. Mówił on, że kamienie, po 

których chodzi i które stosuje w swoich pracach,  
to dokładnie te same kamienie i te same powierzchnie na świecie, którymi ludzie 

zawsze chodzili i których zawsze używali. Wszystkie nazwy miejsc są jak 

warstwy historii i różne kultury. Moje prace to po prostu jeszcze jedna warstwa 

świata, która dzielona była przez tyle różnych pokoleń, zatem dotyczą one 

ciągłości. Ale także nowych koncepcji czasu i przestrzeni i chodzenia611.  

Long odżegnuje się od symboliczno-mistycznych konotacji, jednak widoczne jest u 

niego myślenie o krajobrazie jako o czymś posiadającym znaczenie; widzi on 

podobne związki między poszczególnymi elementami krajobrazu, poza tym często 

wykonywał prace w miejscach, które były zabytkami archeologicznymi, najczęściej z 

czasów neolitycznych, takich jak Stonehenge, Silbury Hill, Cerne Giant w Dorset 

(Cerne Abbas Walk, 1975, il. 33.), Glastonbury Tor, Windmill Hill i innych. Jeden z 

jego spacerów odbywał się pomiędzy dwoma najważniejszymi centrami magicznymi 

w Wielkiej Brytanii: Stonehenge i Glastonbury  (On midsummer’s day/ a westward 

walk/from Stonehenge at sunrise/to Glastonbury by sunset/forty five miles following 

the day). 

2.5. Sztuka angielskiego chodzenia 

Dla Longa chodzenie i zmaganie się z przyrodą jest jednym z najważniejszych 

przeżyć duchowych, przeżyciem tak silnym, że jest odpowiednim tematem do 

refleksji artystycznej. Jednak, jak już wspomniałam, działanie Longa ma być nowym 

sposobem chodzenia. Następuje tu narzucanie własnych schematów na schematy już 

istniejące. Jeśli mapy uznamy za swojego rodzaju konceptualne uporządkowanie 

istniejącej w zupełnie dla nas inny sposób przestrzeni, praca Longa Ten Mile Walk 

stanowi narzucenie na schemat mapy jego własnego schematu. Ważne jest tu 

wcześniejsze sformułowanie pomysłu na konkretny spacer, zanim zostanie on 
                                                 
611  Richard Long, Interview with Colin Kirkpatrick (1994), [w:] Long, Selected Statements and 
Interviews, s. 102. 
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podjęty, co wskazuje na nie-romantyczne, nie-wrażeniowe podejście do krajobrazu – 

czynność chodzenia jest zaplanowana z góry i wykonana jako realizacja wcześniej 

sformułowanej koncepcji. Po dojściu do wniosku, że chce wykonać pracę długą na 

dziesięć mil i zdając sobie sprawę, że najbardziej oczywista, najczystsza droga to 

wykonać ten spacer po linii prostej, Long musiał znaleźć miejsce, gdzie rzeczywiście 

mógł być w stanie iść przez dziesięć mil prosto. Chodzenie jest także środkiem do 

zdobycia większej wiedzy na temat miejsca, niż ta oferowana jedynie przez 

spojrzenie, fizyczna czynność chodzenia intensyfikuje bowiem percepcję i sprawia, że 

przedmiotem sztuki nie jest już sam krajobraz czy miejsce, ale artysta w krajobrazie. 

W związku z tym, że Long często wykonuje prace w Anglii, wiele z nich, jeśli 

spojrzymy na mapę, przecina lub nakłada się na siebie nawzajem. Cała ta przestrzeń 

pocięta jest teraz nimi, a doświadczenia przestrzeni i chodzenia stają się częścią 

zarówno jej historii, jak i biografii artystycznej Longa: „Dla mnie Dartmoor stanowi 

miejsce regeneracji, wiedzy, historii i ciągłości”612.   

W latach międzywojennych szczególnie ważnym tekstem było Walking (1913) G. M. 

Trevelyana, który opisywał nie tylko trasy, ale samo doświadczenie chodzenia w 

krajobrazie: „walka z silnym wiatrem i burzą śnieżną jest jedną z największych 

przyjemności związanych z chodzeniem” 613 . Long nazywa siebie „typowym 

brytyjskim chodziarzem”, który przyzwyczajony jest do stawiania czoła trudnym 

warunkom i nie przeszkadza mu, „jeśli zmoknie” 614 . Jednak Trevelyan nie był 

właściwie członkiem stale rosnącej grupy osób uprawiających chodzenie w tym 

sensie, że jego punkt widzenia nadal był dziewiętnastowieczny i w zasadzie elitarny. 

Jego wielce romantyczny język, pełen Wordswortha i George’a Mereditha, który był 

przedmiotem biografii pióra Trevelyana, trzeba było jakoś przełożyć na popularne 

chodzenie. W tłumaczeniu pojawiają się pewne sprzeczności klasowe, które kazały 

autorom ówczesnym dokonać rozróżnienia na prawdziwych pieszych turystów i 

zwykłych poddanych reżimowi chodziarzy, idących w szeregu, by zaliczać kolejne 

odległości.  

Long kontynuuje tradycję chodzenia jedynie w tym innym, wyjątkowym „wydaniu”, 

jego chodzenie jest bowiem innym chodzeniem i najczęściej odbywa się w 

samotności. Pisał on, że „prostota i poczucie samotności w danym miejscu jest 
                                                 
612 William Malpas, The Art of Richard Long: Complete Works, London 2012, s. 96. 
613 G.M. Trevelyan, Walkings, [w:] Tegoż, Clio, A Muse, London 1930, s. 1-18, cyt. za: Matless, 
Landscape and Englishness, s. 88, n. 147.  
614 An Interview with Richard Long by Richard Cork, [w:] Long, Selected Statements, s. 250.  
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częścią pracy. Było by zatem dość niestosowne, gdyby cała masa ludzi zwiedzała to 

miejsce, to by zmieniło samą jego naturę”615. Jego chodzenie jest wyjątkowe, bowiem 

jest sformalizowane i rozumiane jako czynność artystyczna, zrytualizowana.  
Idę, ale celem spaceru nie jest sama podróż. Czy raczej sposób, w jaki chodzę, nie 

jest taki sam, jak osób, które podróżują jakimś szlakiem od jednej wioski do innej, 

czy ludzi, którzy chodzą po górach. Spacer wykonywany jest w wyjątkowy 

sposób z wyjątkowych powodów i to właśnie czyni z niego rytuał. […] 

Chodzenie bez podróżowania”616.  

Choć w przypadku Longa owo dystansujące się spojrzenie, które konstruuje krajobraz 

jako krajobraz, jest w pewnym sensie drugorzędne, znaleźć można tu pewne 

elementy, które zbliżają je do rodzaju spojrzenia obecnego u samego początku 

malarstwa krajobrazowego, które konstruowało krajobraz jako własność, co 

najbardziej wyraźne jest w malarstwie XVIII-wiecznym, choćby Thomasa 

Gainsborougha. Ważna tu jest bowiem bliskość w stosunku do natury,  zatem pewne 

odczuwanie jej jako znajomej i swojej. Jak pisze William Malpas, land art możemy 

zatem postrzegać na pewnym poziomie jako potwierdzenie „domu”, przywrócenie 

pojęcia „ojczyzny” nie jako przestrzeni fizycznej, ale kulturowej i duchowej, która – 

podobnie jak krajobraz – jest stanem umysłu 617. Long przeciwstawia się tradycji 

romantycznej, mówi, że jego sztuka nie jest romantyczna. Tak samo analizujący go 

badacze, nie zgadzają się na włączanie Longa w tradycję angielskich przedstawień 

pejzażu, czy malarstwa pejzażowego. Jeśli jednak wyłączymy go z tej tradycji, nie 

sposób już wyłączyć go z tradycji patrzenia na krajobraz jak na widok spełniający 

wymogi malowniczości, choć jest to malowniczość innego rodzaju; być może 

najpełniej zasygnalizował jej naturę w XX wieku Robert Smithson. Jego podejście do 

tego zagadnienia starał się zrekonstruować Yves-Alain Bois, by zrozumieć, co na 

myśli miał Smithson, gdy określił jako malownicze rzeźby Richarda Serry. Bois 

pisze, że według Smithsona  
malowniczy park nie stanowi przełożenia na ziemię schematu kompozycyjnego 

sformułowanego uprzednio w umyśle, jego efektów nie da się założyć a priori, 

zakłada on istnienie pieszego, kogoś, kto zawierza bardziej prawdziwemu 

ruchowi swoich nóg, niż fikcyjnemu ruchowi swojego spojrzenia,  

                                                 
615 Tamże, s. 248. 
616 Long, Interview with Martina Giezen, [w:] Long, Selected Statements, s. 68. 
617 William Malpas, The Art of Andy Goldsworthy, Maidstone 2005, s. 41.  
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sygnalizując „fundamentalne zerwanie z piktoralizmem”, którego to zerwania sami 

teoretycy malowniczości „nie byli świadomi” 618 . Można by powiedzieć, że 

malowniczość zdefiniowana w ten sposób przez Smithsona, jest prawdopodobnie tym 

rodzajem malowniczości, który – na poziomie deklaracji – najbardziej odpowiadałby 

Longowi.  

Long o swojej angielskości mówił w następujący sposób: „Co dziwne, mimo tego, że 

pracuję w różnych krajach, nie mogę uciec od tego, że jestem artystą angielskim. 

Moja wrażliwość i moja kultura są całkowicie poza moja kontrolą: jest to kultura 

angielska. Lubię ją i akceptuję” 619. Jeśli zatem zgadza się on na to, by siebie samego 

postrzegać jako artystę angielskiego, a jednocześnie nie chce widzieć siebie jako 

romantyka, moja propozycją jest, by wpisać go w najbardziej angielską z angielskich 

tradycji omawianych w tej pracy, mianowicie w tradycję realizmu (rozumianego tak, 

jak zasugerowałam to w drugim rozdziale tej pracy). Będzie to o tyle uzasadnione, że 

w niektórych wypowiedziach Longa, a przede wszystkim w pierwszej pełnej 

deklaracji na temat swojej sztuki opublikowanej przy okazji wystawy w Anthony 

d’Offay Gallery w 1983 roku, odnajdujemy jednoznaczne stwierdzenia na ten temat:  
Moje prace są prawdziwe, nie iluzyjne, ani konceptualne. Dotyczą prawdziwych 

kamieni, prawdziwego czasu, prawdziwych działań. Moje prace nie są ani 

miejskie, ani romantyczne620.  

W innym miejscu wyjaśniał szerzej, na czym polega „realistyczne” użycie krajobrazu: 

„Większość Szkocji to nadal głusza, większość terenów Highlands nadal można 

zwiedzać. Należą do każdego. Moja sztuka jest bardzo realistycznym użyciem 

świata”621, a także:  
Używam kamieni, ponieważ je lubię, a także dlatego, że łatwo je znaleźć, nie są 

niczym szczególnym, są tak powszechne, że można je znaleźć wszędzie. Jest to 

aspekt praktyczny, nie mam specjalnej umiejętności lub talentu w obchodzeniu się 

z nimi. Nie muszę nic do nich wnosić, po prostu wykonuję rzeźbę. Nie interesuje 

mnie sztuka reprezentująca – to jest historia sztuki. Wystarczy użyć kamieni 

takimi, jakie są. Jestem realistą622.  

 

                                                 
618 Yves-Alain Bois, A Picturesque Stroll around Clara-Clara, „October”, 29 (Summer 1984), s. 36.  
619 Richard Long, Interview with William Furlong, [w:] Long, Selected Statements and Interviews, s. 
71.  
620 Long, Five, six…, s. 142.  
621 Long, Interview with William Furlong, s. 71.  
622 Long, Fragment of a Coversation I, s. 45.  
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Rozdział IV  

East Enders 

W poprzednim rozdziale zajmowała mnie przestrzeń nie-miejska jako przestrzeń 

szczególnie istotna dla koncepcji tożsamości funkcjonujących w dyskursie 

politycznym, kulturowym i artystycznym w Wielkiej Brytanii od XVIII wieku i stale 

obecnych w wypowiedziach artystycznych przedstawicieli brytyjskiej awangardy 

powojennej. Interesowała mnie przede wszystkim trwałość tradycji, a także pewne jej 

przepracowania wynikające ze zmieniających się relacji między artystą, sytuacją 

społeczno-polityczną i naturą jako konstruktem dyskursywnym, a wywołane między 

innymi rozwojem awangardowych koncepcji sztuki, obiektu sztuki i roli artysty. 

Ważne było dla mnie przede wszystkim ukazanie pewnego przesunięcia: rola tradycji 

i pewna trwałość motywów przy jednoczesnej zmianie postrzegania relacji między 

naturą, artystą i władzą spojrzenia.  

W tym rozdziale nacisk położony będzie przede wszystkim na alternatywne 

koncepcje angielskiej tożsamości, które łączą ją z przestrzenią miejską, a dokładniej 

ze wschodnimi częściami Londynu. Co istotne, koncepcje te analizowane będą nie 

jako nurt alternatywny wobec głównego nurtu dyskursu tożsamościowego, lecz jako 

artystyczne wizje, które nie zaistniały w oficjalnym dyskursie, lecz stanowiły istotny i 

trwały model myślenia o tożsamości w kontekście doświadczenia życia w 

wielokulturowej metropolii. Twórczość Gilberta i George’a, szczególnie tę z lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, przeanalizuję w kontekście zachodzących 

wtedy przemian polityczno-społecznych i dominujących dyskursów politycznych 

okresu Thatcheryzmu. Twórczość tę odczytywać będę w odniesieniu do sztuki 

innych, działających dużo wcześniej, „londyńskich wizjonerów”. Figurę 

„londyńskiego wizjonera” zaproponował Peter Ackroyd, którego koncepcja 

angielskości związanej z londyńskim East Endem posłuży mi jako przykład 

wspomnianej wyżej alternatywnej wizji i jako punkt odniesienia do rozważań nad 

artystycznymi, bardziej niż teoretycznymi, redefinicjami angielskiej tożsamości. 

Późniejsze prace Gilberta i George’a stanowić będą z kolei pretekst do przyjrzenia się 

artystycznym ujęciom tożsamości brytyjskiej w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to 
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w wyniku wydarzeń politycznych, społecznych i kulturowych temat ten stał się 

szczególnie istotny także dla nowej generacji artystów.  

Brytyjskość, o czym była już mowa, dużo silniej niż angielskość, która oparta była 

przede wszystkim na identyfikacji z kulturą, związana była z określoną, choć 

zmieniającą się ideologią polityczną. Brytyjskość, można powiedzieć, zawsze była w 

pewnym sensie elastyczna: umożliwiała przeformułowywanie w zależności od 

politycznych celów, którym miała służyć. We wstępnym rozdziale tej pracy pisałam o 

nadal silnie problematycznym charakterze angielskości, która szczególnie w ostatnich 

dekadach XX wieku została po raz pierwszy powiązana z etnicznością i wydawała się 

(jako dyskurs zbiorowy) ograniczać swój zasięg służąc głównie budowaniu 

tożsamości poprzez wykluczanie Innych. Jednym z czynników powstania tego stanu 

rzeczy były procesy tworzenia się niezależnych parlamentów w Szkocji, Walii i 

Irlandii Północnej. Brytyjskość natomiast przeszła innego rodzaju przemianę, 

polegającą raczej na rozszerzaniu swojego zasięgu: nie tylko odnosiła się ona do 

przynależności politycznej, lecz coraz częściej stawała się tożsamością powiązaną z 

kulturą, zarówno sztuką w obiegu muzealnym, jak i wszelkimi formami kultury 

popularnej. W latach  dziewięćdziesiątych specyficznie pojęta brytyjskość, zupełnie 

nowy konstrukt komunikowany za pomocą nowej retoryki bardzo silnie inspirowanej 

dyskursem popularnej prasy i telewizji, posłużyła jako siła napędzająca promocję 

sztuki współczesnej, szczególnie artystów określanych jako Young British Artists. 

Wielu artystów tworzących w tym kręgu wyraźnie podkreślało swoje pochodzenie i 

swój związek z rodzimą tradycją artystyczną (wśród ważnych poprzedników 

najczęściej wymieniali Francisa Bacona, Richarda Hamiltona, Luciana Freuda czy 

Michaela Craiga-Martina 623 ). Podczas gdy YBAs stanowili kluczowy oficjalny 

produkt kulturalny Wielkiej Brytanii tego czasu, kultywującej życie w 

wielokulturowej i wieloetnicznej metropolii i brytyjskość rozumianą jako silnie 

związaną z życiem miejskim, z jego różnorodnością i hybrydycznością, tworzący od 

lat siedemdziesiątych i zyskujący szczególną popularność w ostatniej dekadzie XX 

wieku Gilbert i George komentują w swoich pracach zarówno nowe formuły 

brytyjskości, jak i proponują alternatywną, bo związaną z metropolią, wizję 

angielskości, uprzednio łączoną głównie z obrazami życia w przestrzeni wiejskiej.  
                                                 
623 Por. m.in. Damien Hirst, Gordon Burn, On the Way to Work, London 2002, s. 13; John Roberts, Pop 
Art, the Popular and British Art of the 1990s, [w:] Occupational Hazard. Critical Writing on Recent 
British Art, red. Duncan McCorquodale, Naomi Siderfin, Julian Stallabrass, London 1998, s. 74-75; 
Marek Wasilewski, Seks, pieniądze i religia. Rozmowy o sztuce brytyjskiej, Poznań 2001, s. 12-13.  
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Zanim jednak przedstawię, na czym owa alternatywność miałaby właściwie polegać, 

omówię sposoby myślenia o mieście w kontekście tożsamości oraz sposoby 

konstruowania miasta jako miejsca, gdzie tożsamość stawała się kwestią wyraźnie 

problematyczną.  

 

1. Tożsamość przestrzeni miejskiej 

W wstępnym rozdziale tej pracy zajmowałam się kilkoma koncepcjami związanymi 

z relacją pomiędzy przestrzenią miejską a tożsamością. Sformułowane one zostały 

przez badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi studiami kulturowymi, 

stosującymi metodologie tak zróżnicowane, czy tak hybrydyczne, jak zróżnicowana i 

hybrydyczna jest ich dyscyplina. Jednak badania nad przestrzenią, w tym przestrzenią 

miejską, nie są – co jasno wynika z ich tekstów – domeną tej jednej jedynie 

dyscypliny. Miastem i jego specyfiką interesowało i interesuje się wiele z nich i, 

podobnie jak rzecz ma się w kwestii zagadnień związanych z pojęciem tożsamości, 

trudno powiedzieć, by ów przedmiot badań doczekał się własnej metodologii. Jest 

raczej polem ścierania się dyskursów różnych dziedzin nauki, których analizy dotyczą 

bardzo różnych problemów. Z konieczności ograniczam się zatem do tych koncepcji i 

wizji, które skupiają się na kulturowym obrazie przestrzeni miejskich i na wszelkiego 

rodzaju tekstach kultury, które ten obraz tworzą i reprodukują, raczej niż na 

stosunkach społecznych i działaniach politycznych, które stanowią podstawy 

tworzenia się owych obrazów.  

W książce poświęconej historii i zainteresowaniom antropologii przestrzeni miejskich 

Ulf Hannertz zwraca uwagę na to, jak metodologia antropologii została niemal 

automatycznie zastosowana do badań nad miastem w momencie, gdy antropologia 

zainteresowała się tym tematem. „W najprostszy sposób, pisze Hannertz, niemal 

zupełnie pozbawiony samoświadomości, przenoszono podstawy antropologii w nowy 

kontekst”624. Twierdzi on, że „pole badawcze antropologii miasta określone zostało w 

sposób bardzo szeroki” w tym sensie, że ma ono zawierać nie tylko prace o mieście, 

ale także takie, gdzie miasto jest miejscem badań625. W dużej części tych prac na 

próżno by zatem szukać rozważań nad specyfiką doświadczenia życia w mieście, czy 

                                                 
624 Ulf Hannertz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. Ewa Klekot, Kraków 
2006, s. 13.  
625 Tamże.  
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diagnoz dotyczących sposobów konstruowania obrazów życia miejskiego. Dobrym 

przykładem tego, jak współczesna badaczka miasta musi pracować z dostępnym jej 

materiałem teoretycznym, jest książka Magdaleny Saryusz-Wolskiej Spotkania 

miejsca z czasem, gdzie świadomy pluralizm w zakresie metodologicznych inspiracji 

skutkuje uwzględnieniem koncepcji powstających na gruncie socjologii, antropologii, 

studiów nad pamięcią, filozofii czy wreszcie literaturoznawstwa 626 . W podobny 

sposób do tematu, tym razem ponowoczesnego, miasta podchodzi Ewa Rewers, która 

w Post-polis, czerpie z różnych dziedzin nauki, by formułować tezy na temat 

doświadczenia życia w ponowoczesnym mieście jako doświadczenia 

filozoficznego627.  

We wstępnym rozdziale tej pracy prześledziłam historię relacji pomiędzy tożsamością 

kulturową a przestrzenią miejską w Wielkiej Brytanii cofając się do momentu dużo 

odleglejszego w czasie niż ten, który związany jest z powstaniem tożsamości 

kulturowych w sensie nowoczesnym. Historia ta była historią dominacji tożsamości 

związanej z przestrzenią wiejską, która miasto, a szczególnie metropolię postrzegała 

jako swego Innego. Jak już pisałam, dopiero początek XX wieku przynosi pewną 

zmianę, kiedy to Londyn staje się coraz częściej tematem tekstów i obrazów 

mających na celu tworzenie narracji tożsamościowych. Jak pisał  Kalliney,  
dominacja miasta jako symbolicznego centrum kultury narodowej staje się 

paradoksalna. Londyn jednocześnie funkcjonuje jako ciało całego kraju, lecz 

nadal zachowuje swoją specyficzną odrębność. Jednocześnie synonimiczny z 

Anglią i wyjątkowy, Londyn ze swą funkcją dzierżyciela flagi angielskości 

wyróżnia się na tle reszty narodu. […] Unikalność Londynu jest w dużej mierze 

kondycją postkolonialną, bowiem jego funkcja jako miejsca nowoczesnej 

angielskości zależy od jego społecznej różnorodności i kulturowej 

heterogeniczności628.  

Co znaczące, Kalliney pisze te słowa w odniesieniu do literatury, która według niego 

w okresie modernizmu tworzyłą głównie wizje miasta jako imperialnego ośrodka, 

natomiast w literaturze ponowoczesnej Londyn wyobrażany ma być jako miasto 

postimperialne629. W podobny sposób angielskość z doświadczeniem postkolonialnej 

metropolii łączą Ian Baucom w Out of Place czy Simon Gikandi w Maps of 

                                                 
626  Por. Magdalena Saryusz-Wolska, Spotkania miejsca z czasem. Studia o pamięci i miastach, 
Warszawa 2011. 
627 Por. Ewa Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.  
628 Kalliney, Cities of Affluence and Anger, s. 32.   
629 Tamże, s. 33.  
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Englishness. Mówienie o angielskości, raczej niż o brytyjskości w odniesieniu do 

życia w metropolii, które dominuje w literaturze i jej opracowaniach, przy 

jednoczesnym nacisku oficjalnego dyskursu politycznego na brytyjskość Londynu i 

brytyjskość hybrydycznej metropolii, staje się kwestią naświetlającą bardzo wyraźnie, 

jak dalece problematyczne są kwestie tożsamości narodowej i kulturowej w 

przypadku Anglii jako części Wielkiej Brytanii. Angielskość, w związku z brakiem 

jej sensowych i akceptowalnych definicji, staje otworem przed tymi, którzy pragną 

reinterpretować ją w kontekście własnego doświadczenia, a także – paradoksalnie – 

powraca tym samym do definicji, którą proponował Daniel Defoe: definicji Anglika 

jako „mieszańca”. Jednak w przypadku wizualnych reprezentacji tożsamości 

kulturowej i narodowej zdecydowanie dominują reprezentacje brytyjskości, 

komentujące lub wyrażające jej zmieniające się znaczenia w postkolonialnej 

rzeczywistości. Kilka przykładów prac ilustrujących tę sytuację omówionych zostanie 

pod koniec tego rozdziału, w tym miejscu zaznaczę jedynie, że stanowić będą one 

materiał porównawczy, na tle którego wizja angielskości według Gilberta i George’a 

stanie się tym bardziej wyrazista jako swego rodzaju alternatywna propozycja 

rozumienia angielskiej i brytyjskiej tożsamości narodowej pod koniec XX wieku.  

 

2. East End: w centrum i na peryferiach 

Omówiona wyżej historia postrzegania relacji między angielską tożsamością 

kulturową a przestrzenią miejską wydaje się sugerować dwie istotne kwestie: po 

pierwsze, fakt, że to Londyn był miastem, do którego odnosiło się najwięcej uwag 

dotyczących ogólnie pojętego życia miejskiego jako miejsca ogniskującego wszystkie 

najważniejsze związane z nim zagadnienia. Po drugie, większość problemów, na 

które wskazywano, związana była ze sposobem życia biedoty, zatem to nie Londyn 

jako taki stanowił zagrożenie dla prawdziwie angielskiego sposobu życia, ale jego 

najbiedniejsze dzielnice skupione we wschodniej części. Można zatem powiedzieć, że 

East End postrzegany był jako źródło wszelkiego zła, centralny punkt na mapie 

miejskiego zepsucia, a jednocześnie miejsce większości nieznane, odrzucane ze 

zbiorowej świadomości. Jak pisał Paul Newland, East End opisywany był jako  

przestrzeń mityczna, metafora przestrzenna, społeczno-kulturowe i historyczne 

odniesienie i jako terytorium symboliczne. Opisywany był jako terra incognita; 
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jako brzydka, napiętnowana przestrzeń społeczna; jako antyteza porządku, 

stosowności i decorum – przez długi czas kojarzona ze złem, ciemnością, 

prymitywizmem i nieucywilizowaniem. Naznaczona była jako przestrzeń 

zamieszkana przez identycznie wyglądających osobników bez twarzy i głosu630.  

W tym sensie East End istniał mniej jako przestrzeń realna, jako że średnie i wyższe 

klasy rzadko się tam wybierały, ale przede wszystkim jako przestrzeń „wyobrażona”, 

wytworzona na podstawie całej serii tekstów i obrazów631. Dominowały tu obrazy 

bezkształtnej masy zalewającej miasto, a imaginarium często uwzględnia porównania 

do zarazy i przypomina opisy wielkich epidemii chorób zakaźnych, których źródło nie 

jest znane, a które przedstawia się przez to jako wrogi i groźny byt. W 1902 roku 

Charles Fredrick Gurney Masterman pisał o East Endzie w następujący sposób:  

Nasze ulice nagle wypełniły się dziwnymi i nieznanymi ludźmi. Wypłynęli oni 

jak gęsta, czarna masa ze wschodnich kolei, napłynęli pokonując mosty z 

moczarów i opuszczonych miejsc poza rzeką; w niesamowitych ilościach 

przemieszczają się metrem pod ziemią, wyłaniając się z niej jak szczury z 

kanałów, mrużąc powieki w blasku słońca632.  

Obraz ten istotny był dla tych, którzy go tworzyli i dla tych, dla których był on 

adresowany, działał bowiem jako negatywny punkt odniesienia: opisywał wszystko 

to, co przeciwne było temu, jak tworzący go chcieli postrzegać samych siebie. 

Najważniejszym czynnikiem były tu oczywiście podziały klasowe. Głównym 

argumentem książki Paula Newlanda, The Cultural Construction of London’s East 

End, jest twierdzenie, że „ przestrzenna idea East Endu funkcjonowała jako produkt 

nowo powstałego, wyraźnie angielskiego obrazu burżuazji tworzonego przez nią 

samą”633. W swojej rozprawie Newland podąża śladem i rozwija aspekty pracy Petera 

Stallybrassa i Allona White’a, którzy w książce The Politics and Poetics of 

Transgression z 1986 roku twierdzili (posiłkując się kategorią Bachtinowskiego 

karnawału), że kulturowy „niski-Inny” stał się ważnym elementem zbiorowej fantazji, 

intensyfikującym „wewnętrzną dynamikę konstrukcji binarnych koniecznych dla 

wytworzenia tożsamości zbiorowej” 634. Obrazy owego groteskowego Innego były 

                                                 
630 Paul Newland, The Cultural Construction of London’s East End. Urban Iconography, Modernity 
and the Spatialisation of Englishness, Amsterdam, New York 2008, s. 18.  
631 Tamże.   
632 C. F. G. Masterman, From the Abyss: Of Its Inhabitants by One of Them, [w:] Into Unknown 
England, 1866-1913: Selection from the Social Explorers, red. P.J. Keating, Manchester 1976, s. 241.  
633 Newland, The Cultural Construction of London’s East End, s. 20.  
634 Peter Stallybrass, Allon White, The Politics and Poetics of Transgression, London 1986, s. 12; cyt. 
za: Newland, The Cultural Construction of London’s East End, s. 20.  
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wielorakie, a ich poszczególne wersje odpowiadały na aktualne potrzeby klasy 

dominującej; były to zatem wyszukane fantazje seksualnej deprawacji, obrazy 

nieczystości i zarazy, niemoralności i bezbożności, czy skrajnego lenistwa. W tym 

miejscu chciałabym prześledzić jeden z takich obrazów, który szczególnie istotny 

będzie w późniejszych analizach sztuki ostatnich dekad XX wieku, sztuki powstającej 

w rzeczywistości postkolonialnej i postimperialnej, a który wydaje się pozostawiać 

szczególnie wyraźne ślady także we współczesnych pracach dotyczących East Endu, 

nawet tych, które starają się ten obraz dekonstruować.  

2.1. East End jako orient 

Obrazem, który będzie mnie tu szczególnie interesował, będzie wyobrażenie East 

Endu jako orientu, to znaczy taki opis tej części Londynu, który konstruowany był w 

odniesieniu do funkcjonujących mniej więcej od końca XVIII wieku sposobów 

opisów tego, co w uznawano za orient (rozumiejąc pod tym pojęciem mniej lub 

bardziej konkretne miejsce, a przede wszystkim zestaw pewnych cech kulturowych i 

sposobu zachowania i życia), przenosząc swój stosunek do niego na to, co w 

Londynie było nieznane czy nieakceptowane. Działanie orientalizmu, które w książce 

pod tym samym tytułem opisywał Edward W. Said635, szczególnie widoczne było w 

kontekście East Endu mniej więcej od drugiej połowy XIX wieku. Zajmujący się tym 

zjawiskiem badacze, reprezentujący takie dziedziny jak studia miejskie, studia 

kulturowe, czy wszelkie inne pola zainteresowane badaniem relacji między 

społecznościami Londynu a ich kulturowym obrazem, od kilku dekad omawiają je w 

oparciu o podejście wypracowane przez Saida. Ich celem jest przede wszystkim 

wskazanie na miejsca w dyskursie, gdzie odnaleźć można działanie orientalizmu, a 

następnie dokonanie dekonstrukcji tego działania. Postulat Simona Gikandi, który 

twierdził, że „zadanie dekolonizacji należy przenieść do samej metropolii; należy 

skonfrontować się z imperialną mitologią na własnym gruncie”636, przyjęty został 

jako teoretyczna i praktyczna konieczność i realizowany na różnych polach 

humanistyki i nauk społecznych. Bardzo wyraźny jest fakt, że postkolonialną mapę 

Londynu konstruowano i nadal konstruuje się w dużym stopniu przy użyciu owej 

„Saidiańskiej” geografii. Podejście to zauważalne jest w licznych publikacjach 

ostatniej dekady, w tym tych najnowszych, jak Imagining London: Postcolonial 

                                                 
635 Por. Edward W. Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005.  
636 Gikandi, Maps of Englishness, s. 379.  
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Fiction and the Transnational Metropolis (2004) Johna Clementa Balla, czy The 

Swarming Streets: Twentieth-Century Literary Representations of London (2004) 

Lawrence’a Philipsa. Tym, co łączy przynajmniej część publikacji mapujących relacje 

tożsamościowe w Londynie, jest skupienie na opozycjach binarnych, które przenikają 

dyskurs ich dotyczący. Opisują one zatem East End jako zawsze kontrastowany z 

West Endem, gdzie kontrast ten działał jako negatywny punkt odniesienia, wręcz jako 

podstawa, na której wygrywano konstrukcję angielskiej i brytyjskiej tożsamości.  

Jak już wspomniane zostało wyżej, ów dyskurs tożsamościowy opisywał 

mieszkańców East Endu przy użyciu kategorii negatywnych, także nacechowanych 

pejoratywnie na poziomie języka, stosujących negujące prefiksy czy sufiksy: nie-

moralny, bez-bożny, nie-cywilizowany i tym podobne. W ten sposób „Inny” z East 

Endu pozbawiony został prawdziwych jakości i tożsamości. Jak pisze Newland,  
East End jako koncept często funkcjonował w podobny sposób jak orient. […] 

Parafrazując Saida, angielska kultura klasy średniej […] zyskała siłę poprzez 

usytuowanie siebie w opozycji do East Endu jako pewnego rodzaju surogatu i 

podziemnego ja637.  

Tendencja do postrzegania i konceptualizowania East Endu jako orientu i jako 

rozszerzenie kolonialnego „Innego” imperium zaczyna uwidaczniać się około roku 

1850, kiedy to ilość miejskiej populacji w Anglii przekracza populację wiejską638. W 

powieściach z tego czasu, takich jak The Woman in White Wilkie Collinsa, East End 

staje się „dalekim Wschodem”, „przestrzennym rozszerzeniem orientu” 639 . 

Odpowiednikiem literackiej wersji tej wizji były proto-etnograficzne i proto-

socjologiczne działania badaczy typu Henry Mayhew 640 , którzy stosując pozę i 

retorykę kolonialnych antropologów wyruszali badać East End niczym ową dziką 

terra incognita. Jak zauważyli Peter Stallybrass i Allon White, reformatorzy pokroju 

Mayhewa, mimo, że nie określali dosłownie opisywanych przez siebie problemów 

jako charakterystycznych jedynie dla East Endu, byli niemniej jednak odpowiedzialni 

za „konstrukcję miejskiej geografii burżuazyjnego Wyobrażonego” 641. Obraz East 

Endu jako Innego West Endu zyskiwał na popularności i jako koncept osiągnął szczyt 

w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Wraz z rosnącą 

                                                 
637 Newland, The Cultural Construction of London’s East End, s. 26.  
638 Tamże, s. 51.  
639 Tamże, s. 52.  
640 Por. Henry Mayhew, London Labour and the London Poor, London 1851.  
641  Stallybrass, White, The Politics and Poetics of Transgression s. 126,  cyt. za: Newland, The 
Cultural Construction of London’s East End, s. 52. 



 210 

popularnością kwestii „Londyńskiej biedoty” pojawiły się liczne powieści opisujące 

proces „ukulturalniania mas” (czemu towarzyszyły prawdziwe wydarzenia takie jak 

budowa People’s Palace w Whitechapel w roku 1897), a także raporty prasowe 

opisujące sposób życia biedoty. Serię takich raportów autorstwa George’a Simmsa 

opublikowano w magazynie Pictorial World w 1883 roku. „Biedni” opisywaniu są tu 

jako „obcy” żyjący „na progu naszego domu”:  
Proponuję zapis rezultatów podróży w region, który znajduje się za naszymi 

drzwiami – podróży na ciemny kontynent, znajdujący się w niedalekiej odległości 

Poczty Głównej. Mam nadzieję, że kontynent ten będzie dla was równie 

interesujący jak jedna z tych nowo odkrytych ziem, które przykuwają uwagę 

Królewskiego Towarzystwa Geograficznego – dzikie rasy, które go zamieszkują 

zyskają, mam nadzieję, powszechną sympatię z podobną łatwością jak owe dzikie 

plemiona, które wspomagane są przez Towarzystwa Misyjne642.  

Kolejnym ważnym momentem był ten, kiedy East End zaczął powoli identyfikować 

się z ową „odległą ziemią”, którą przywoływano w opisach konstruowanych przez 

wyższe klasy zamieszkujące West End. Jednym z ważniejszych wydarzeń 

fundujących East End jako enklawę Innego była publikacja książki Izraela Zangwilla 

pt. Children of the Ghetto  w 1892 roku, powieści, która zainicjowała tradycję pisania 

o doświadczeniu żydowskich imigrantów mieszkających na East Endzie. Pomimo, że 

autor identyfikował się z Whitechapel i Spitalfields, opisy tych części miasta wydają 

się jedynie potwierdzać wizję ich jako Innego West Endu, jako znajdujący się 

wewnątrz Londynu orient:  
Nasze londyńskie getto jest miejscem gdzie, pośród brudu i plugastwa, róża 

przygody kwitnie nieco dłużej w surowym powietrzu angielskiej rzeczywistości; 

świat snów, fantastyczny i poetycki jak miraż orientu, gdzie powstały, przesądów 

groteskowych jak gargulce na katedrze z Wieków Ciemnych643. 

Wraz z nowoczesnym miastem rozwijała się nowoczesna wizja angielskości. W 

okresie międzywojennym sformułowano różnorodne koncepcje angielskości jako albo 

związanej z przestrzenią wiejską lub z miastem jako ucieleśnieniem nowoczesnego 

sposobu życia. Jak sugerował David Matless, „topograficzny i architektoniczny 

charakter Limehouse zależał od kulturowych sądów na temat tych, którzy tam 

                                                 
642 George Sims, How the Poor Live, [w:]  Into Unknown England, s. 65-66.  
643 Israel Zangwill, The Children of the Ghetto, Detroit 1998, s. 61; cyt. za: Newland, The Cultural 
Construction of London’s East End, s. 88. 
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mieszkali”644.  W ten sposób wyobrażony krajobraz topograficzny szedł w parze z 

wyobrażonym porządkiem moralnym. 

Ten krótki opis kulturowego obrazu East Endu i trendów dominujących w badaniach 

dotyczących go wskazuje wyraźnie, że dyskurs orientalizmu ogarnął nie tylko 

podmioty skolonizowane mieszkające w odległych krajach, ale także same centrum 

imperium, wyłapując w owym centrum to, co nie pasowało do pożądanej wizji 

angielskości/brytyjskości i przypisując mu miejsce „na krawędzi”. Kolejnym 

wnioskiem jest to, że omówienia popularnego wyobrażenia East Endu podążają 

ścieżką wyznaczoną przez Saida. Badacze w większości wydają się traktować jego 

teorię jako oczywisty, pozytywny punkt odniesienia. Takiego rodzaju traktowanie 

jakiejkolwiek teorii, jak ostrzegał sam Said, niesie ze sobą niebezpieczeństwo 

procesu, który określał mianem „petryfikacji teorii”, to znaczy osłabienia się lub 

zaniknięcia jej rewolucyjnego czy emancypacyjnego potencjału ze względu na 

automatyczne jej stosowanie, przynoszące zawsze te same, z góry do przewidzenia, 

wyniki645. W jaki zatem sposób mówić o East Endzie, by nie popaść w tę pułapkę, 

jednocześnie nie rezygnując z Saidiańskich kategorii, a przede wszystkim z 

Saidiańskiego projektu dekolonizacji dyskursu? Subwersywne strategie stosowane w 

sztuce przez Gilberta i George’a zdają się proponować tego rodzaju alternatywę, 

zanim jednak przejdę do omówienia ich sztuki, chciałabym przypomnieć omawianą 

nieco wcześniej innego rodzaju alternatywną propozycję, która z działaniami duetu 

wydaje się mieć wiele wspólnego.  

2.2. East End Petera Ackroyda 

W ramach przedsięwziętego przez siebie projektu przepisania angielskości Peter 

Ackroyd, o czym pisałam już w rozdziale drugim, umieszcza Londyn, jego 

mieszkańców, jego tradycje literackie i jego życie miejskie na centralnej pozycji. 

Można powiedzieć, że Londyn jako fenomen i jako żywy organizm, jest bohaterem 

większości książek pisarza. Jednak to nie West End odgrywa tam dominującą rolę, ale 

wschodnie części miasta, szczególnie dzielnice Spitalfields, Limehouse, czy 

Wapping.  

                                                 
644 Matless, Landscape and Englishness, s. 10.  
645 Por. Edward W. Said, Traveling Theory, [w:] Tegoż, The World, the Text, and the Critic, Cambridge 
1983, s. 226-247, a także: Edward W. Said, Traveling Theory Reconsidered, [w:] Tegoż, Reflections on 
Exile and Other Literary and Cultural Essays, London 2001, s. 436-452. 
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W wykładzie zatytułowanym London Luminaries and Cockney Visionaries (1993) 

Ackroyd omawia swoją wizję angielskości, która skupia się wokół pisarzy, artystów i 

tradycji, które w mniejszym lub większym stopniu związane były z East Endem. 

Według niego jedną z głównych cech angielskości jest skłonność do teatralizacji 

przejawiająca się przede wszystkim w formach kultury popularnej takich jak music 

hall, wodewil, czy teatr uliczny. Podobna skłonność charakteryzuje, według 

Ackoryda, także angielską literaturę, jednak tak zwana „kultura wysoka” jest tu 

jedynie pomniejszym odbiciem dominującej kiedyś tradycji, dominującej w sensie 

cechującego ją potencjału kulturotwórczego, który był nieporównywalnie silniejszy 

niż konwencje kultury wysokiej. Szczególnie istotni dla tej tradycji byli tak zwani 

„monopolilingwiści”, których wpływ Ackroyd wychwycił w dziełach 

najważniejszych angielskich pisarzy:  
Przez kilka wieków istniała w Londynie tradycja tak zwanych 

monopolilingwistów – innymi słowy komików czy aktorów, którzy odgrywali 

kilka szybko zmieniających się ról w trakcie jednego występu. W XVIII wieku 

Samuel Foote występował z numerem komicznym, których wpłynął na pisarzy 

takich jak Samuel Johnson czy William Blake. Jego następcą w wieku XIX był 

Charles Matthews, który […] wywarł wpływ na Charles Dickensa646.  

Jednym z takich komików był Dan Leno pojawiający się w powieści Ackroyda pod 

tytułem Dan Leno i Golem z Limehouse (1994). Golem, który nawiedza 

najbiedniejsze dzielnice East Endu pod postacią seryjnego mordercy, ukazany jest tu 

jako materializacja szkód wywołanych przez rewolucję przemysłową.  

We wspomnianym wyżej eseju Ackroyd omawia artystów, którzy jego zdaniem 

reprezentują najbardziej „angielskie” cechy. Są to zazwyczaj idealiści żyjący w 

biedzie, nieuznani geniusze tacy jak Thomas Chatterton, czy głęboko religijni 

outsiderzy pokroju Williama Blake’a, których Ackroyda nazywa „Cockneyowskimi 

wizjonerami”. Jeśli chodzi o artystów sztuk wizualnych, według niego najbardziej 

angielscy są William Hogarth, William Turner, architekt Nicholas Hawksmoor, a z 

twórców współczesnych R.B. Kitaj (imigrant z USA), Leon Kossoff (syn żydowskich 

imigrantów urodzony w Islington) i Frank Auerbach (także żydowsko-niemieckiego 

pochodzenia). Artyści ci, wschodzący w skład tak zwanej „szkoły londyńskiej”, 

reprezentują według Ackoryda szczególną londyńską wrażliwość647. 

                                                 
646 Ackroyd, London Luminaries, s. 344. 
647 Tamże, s. 349. 



 213 

Jeśli weźmie się pod uwagę ten rodzaj często niezamożnego wizjonera i czasem 

społecznego wyrzutka z jednej strony i rozważy to, co Ackroyd pisał na temat 

wszechobecności spektaklu, otrzymujemy wizję angielskość, która jest zdecydowanie 

inna od tradycyjnie formułowanych definicji także pod względem kwestii klasy 

społecznej. Angielskość nie jest tu bowiem związana z ziemiaństwem, ani burżuazją, 

ale łączona ze zwykłymi ludźmi, w tym wielkimi masami imigrantów. 

W wielkim historycznym studium Londynu pt. Londyn: The Biography (2001) 

Ackroyd, kontynuując w pewnym sensie tradycję pisania historii społecznej, nie 

skupia się na oficjalnej historii miasta, ale na formach ciągłości, zjawiskach 

tożsamościotwórczych, a szczególnie na genius loci charakteryzującym konkretne 

miejsca i dzielnice. W książce tej Ackroyd opisuje sposób, w jaki East End stał się 

ucieleśnieniem strachu Londyńczyków przed zepsuciem i chorobą:  
Obecność w Whitechapel i Spitalfields około 100 tysięcy żydowskich imigrantów 

jedynie przyczyniło się do podkreślenia wyraźnie „obcego” charakteru miejsca. 

Służyła także wzmocnieniu innego terytorialnego mitu, który dotyczył East Endu. 

Ze względu na to, że rzeczywiście leży on na wschodzie, kojarzony był z 

większym „Wschodem”, leżącym poza światem chrześcijańskim i stanowiącym 

szagrożenie dla granic Europy. Nazwa nadana bezdomnym dzieciom ulicznym 

określanym jako „uliczni Arabowie” potwierdza tę diagnozę. East End stanowił w 

tym sensie ostateczne zagrożenie i największą tajemnicę. Reprezentował jądro 

ciemności648.  

W książce Ackroyda prawdziwe doświadczenie Londynu to doświadczenie nowo 

przybyłego, podobnie jak prawdziwy charakter Londynu tworzony jest przez owych 

przybyłych. Hybrydyczność  i heterogeniczność stanowią źródła tożsamości Londynu.  

W wykładzie z 1993 roku pt. The Englishness of English Literature, Ackroyd, 

podążając śladami Nikolausa Pevsnera, twierdzi otwarcie, że według niego 

hybrydyczna natura angielskości wyrażająca się w kulturze stanowi ekwiwalent 

hybrydycznej natury angielskiej rasy. Wierzy on w coś, co określa mianem 

„chronologicznego rezonansu”, rodzaju dziedzictwa, które przechodzi nie tyle z 

pokolenia na pokolenie, ile jego nośnikiem jest konkretne miejsce 649 . Niektóre 

miejsca wymagają szczególnego artystycznego traktowania lub wywołują podobne 

podejście i podobne wydarzenia.  

                                                 
648 Peter Ackroyd, London: The Biography, London 2001, s. 679.  
649 Ackroyd, The Englishness of English Literature, s. 330. 
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W większości swoich prac Ackroyd nie omawia tych aspektów przeszłości, które 

związane były z brytyjskim imperializmem. Jego ocena angielskości i Anglii bierze 

pod uwagę jedynie Anglię i Londyn jako jej punkt centralny. Jest to, można 

powiedzieć, zdecydowanie wyspowa perspektywa. Nie znaczy to jednak, że jego 

wizja angielskości jest elitarna czy wykluczająca w jakimkolwiek sensie, bowiem, jak 

pisała Andriana Neagu, „dwie cechy, które [Ackroyd] stale podkreśla, to mieszany 

charakter angielskiej rasy i jej asymilacyjna natura”650. Proponowane przez Ackroyda 

rozumienie angielskiej tożsamości prosi się o oskarżenie o esencjalizm, choćby ze 

względu na to, że nie jest ono zbliżone do współczesnych anty-esencjalistycznych 

definicji tożsamości jako konstruktu. Jednak kładzie on nacisk na to, że tożsamość 

angielska zależy od mieszania się i ciągłego napływu nowej krwi („rasa kundli”), co 

sugeruje procesualną naturę tożsamości kulturowej. 

Warto w tym miejscu przywołać ponownie uwagi Saida na temat „petryfikowania” i 

„podróżowania” teorii, ponieważ większość omówień postkolonialnej przestrzeni 

miejskiej powtarza Saidiański model orientalizmu/orientalizowanego dość 

automatycznie, ryzykując tym samym wpadnięcie w teoretyczną pułapkę, którą takie 

działanie zastawia na badacza. Jeśli ten sam model jest wciąż aplikowany w podobny 

sposób, a te same grupy bezwzględnie przedstawiane jako ofiary, ogranicza to 

ponadto propozycję Saida do jej Foucaultowskiego źródła. Natomiast Orientalizm 

Saida, jeśli weźmiemy pod uwagę jego późniejsze pisma, takie jak Traveling Theory i 

Traveling Theory Reconsidered, odczytywać należy nie jako pesymistyczną analizę 

wszechobecnego, dominującego dyskursu władzy, lecz raczej jako punkt wyjścia dla 

pozytywnego, emancypacyjnego projektu. Należy podkreślić, że zastosowanie przez 

większość autorów zajmujących się tą tematyką modelu Saida, choć w moim 

mniemaniu zbyt automatyczne, jest o tyle uzasadnione, że nadal widoczne jest 

działanie retoryki orientalizującej. Mimo dominującego trendu politycznej 

poprawności w mediach i prób symbolicznego dekolonizowania wschodniej części 

Londynu, po drugiej wojnie światowej nadal większość obrazów tej przestrzeni 

mających służyć jako „obrazy pozytywne” ukazuje przedstawicieli białej klasy 

robotniczej. Jak pisała Georgie Wemyss,  
w dominujących dyskursach formułowanych przez policję, krajowe i lokalne 

media znaczenia słów „Cockney” i „East Ender” były zazwyczaj jasno ustalone. 

                                                 
650 Adriana Neagu, Peter Ackroyd's Englishness: A Continental View, „Contemporary Review”, vol. 
288, Summer 2006, s. 221. 
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Oba oznaczały niezmieniającą się, homogeniczną, białą, pracującą społeczność, 

podczas gdy ci, którzy nie pasowali do tych opisów, opisywani byli jako, na 

przykład „outsiderzy” czy „Azjaci”651.  

Co istotne, cytowany fragment nie odnosi się do czasów bezpośrednio po przybyciu 

imigrantów po wojnie, ale do zamieszek na Brick Lane we wrześniu 1993 roku. W 

roku 1987 „The Guardian” opublikował raport na temat wizyty na East End 

przedsięwziętej przez księcia Walii. Sam jego tytuł sugeruje, jak niewiele obraz 

dzielnicy zmienił się z upływem czasu. Książę Karol miał mianowicie wybrać się na 

„safari po East Endzie” do głębiej położonych regionów Spitalfields. Jako jeden z 

inicjatorów projektu rozwoju społeczności odwiedził „ekonomicznego i społecznego 

Innego londyńskiego City”, najbardziej ubogą część najuboższej dzielnicy Londynu, 

Tower Hamlets 652 . Jane Margaret Jacobs zwraca uwagę na fakt, że w okresie 

bezpośrednio następującym po upadku imperium, dyskurs angielskości został 

zmodyfikowany, głównie z powodu fizycznej obecności wcześniej nieobecnych 

mieszkańców kolonii. Jak pisze ona,  
dokładnie w momencie, gdy cielesna krawędź imperium zbliżyła się do jego 

centrum, politycy tacy jak Enoch Powell rozpoczęli proces wypierania narracji 

narodowej opartej na imperialnej potędze przez taką, która oparta była na 

rodzimej i czystej angielskości. Oznacza to, że zależność brytyjskiej potęgi od 

ludzi i dóbr pozyskiwanych w koloniach określana była jako marginesowa i 

przypadkowa, co czyniło niepewnym prawo skolonizowanych do zamieszkiwania 

centrum, czyniąc  z nich „obcych” i nagle także „wewnętrznych wrogów”653.  

Postrzegana w kontekście tych zjawisk, angielskość według Ackroyda jest niemal 

wyłącznie ograniczona do Londynu nie z powodu jego centralnej pozycji (gdzie 

centralność rozumiana jest tu jako przeciwstawna wobec i marginalizująca peryferia), 

ale ponieważ wszystkie marginalizowane podmioty znalazły tu swój dom. W tym 

sensie angielskość Ackroyda zbudowana jest i zależna od owych „obcych” 

elementów, skupia się na heterogeniczności i hybrydyczności, ale podkreśla przede 

wszystkim czasowe i przestrzenne ciągłości – nie chodzi o to, kto i dlaczego, ale 

gdzie i jak. W tym sensie, jako wizja alternatywna i w moim mniemaniu nosząca 

znamiona potencjalnie emancypacyjnej, będąca pewnego rodzaju prowokacją wobec 

                                                 
651 Georgie Wemyss, The Invisible Empire: White Discourse, Tolerance and Belonging, Farnham 2009, 
s. 107.  
652 Prince’s East End Safari, „Guardian“, 2 July 1987, cyt. za: Jane Margaret Jacobs, Edge of Empire: 
Postcolonialism and the City, London, New York 1996, s. 70. Książę opisywał zastane warunki jako 
przypominające „kraj trzeciego świata”.  
653 Tamże, s. 71.   
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politycznie poprawnych, lecz działających wedle ustalonych i akceptowanych już 

przez system schematów, wydaje się zbieżna z równie subwersywną i prowokacyjną 

artystyczną propozycją Gilberta i George’a.  

3. Gilbert & George – mieszkańcy East Endu 

Sztuka Gilberta i George’a doczekała się bardzo wielu opracowań z wielu różnych 

stron. Ich obrazy widnieją na okładkach książek omawiających najważniejsze 

zjawiska w sztuce ostatnich dekad XX wieku, na przykład konceptualizmu, czy 

postmodernizmu. W kontekście przemian sztuki w latach siedemdziesiątych 

podkreślano ich nowatorskie podejście do rzeźby i włączano w zestaw artystów 

dokonujących przeformułowania języka rzeźby, takich jak Richard Long, z którym 

studiowali na tym samym roku w Goldsmith’s. W latach osiemdziesiątych natomiast 

ich kolorowe, oparte na kolażach prace analizowano jako postmodernistyczny pastisz 

i powrót do figuratywności właściwy dla tej dekady. Czyta się ich także w kontekście 

kampu, sztuki gejowskiej, czy też zagadnienia redefinicji obrazu męskości w sztuce 

(w tym obrazu męskiego aktu). Podkreśla się także ich rolę jako parodystów  

niektórych angielskich zwyczajów i łączy z tradycją angielskiej satyry 654 . W 

największej z dotąd opublikowanych monografii artystów, autorstwa Wolfa Jahna, 

dominuje natomiast perspektywa filozoficzna, podkreślająca znaczenie sztuki Gilberta 

i George’a jako całościowej wizji ludzkiej kondycji we wszelkich jej wymiarach. Jahn 

określa ich twórczość mianem „estetyki egzystencji”, analizując ją pod kątem 

symboliki poszczególnych elementów655. Jest to perspektywa, która przynosi bardzo 

interesujące rezultaty i została stosowana także w polskiej krytyce dotyczącej 

twórczości artystów656. Moje odczytanie sztuki artystów z konieczności ograniczy się 

jedynie do interesującego mnie aspektu tożsamości kulturowej miasta i nowej wizji 

angielskości, jaką znaleźć można w ich sztuce i będzie w związku z tym dość 

jednostronne. Nie znaczy to jednak, że uznaję innego rodzaju interpretacje za mniej 

interesujące, czy uzasadnione657. 

                                                 
654 Por. Frances Spalding, British Art Since 1900, London 1985, s. 217.  
655 Por. Wolf Jahn, The Art of Gilbert and George, Or, an Aesthetic of Existence, London 1995. 
656 Por. szczególnie Kamila Wielebska, W głąb króliczej nory, czyli ideowe poprzedniki JACK FREAK 
PICTURES, [w:] „Intertekst”, 8/2011, <http://www.intertekst.com/240_artykul.html> (data dostępu: 
04.04.2014). 
657  Na temat kampu i jego polityczności w sztuce artystów pisałam w: Karolina Kolenda, 
  Przyjemność obrazu  . Gilbert i George a estetyka kampu, „Panoptikum”, 6 (13) 2007, s.  

http://www.intertekst.com/240_artykul.html
http://www.intertekst.com/240_artykul.html
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W sztuce Gilberta i George’a 658 , podobnie jak w pismach Ackroyda, Londyn, a 

konkretnie East End, staje się czymś więcej niż historycznie najbiedniejszą dzielnicą 

metropolii, miejscem wyrzutków, uciekinierów i imigrantów i staje się ucieleśnieniem 

czegoś znacznie większego: nie tyle znakiem doświadczenia życia w ponowoczesnej, 

postkolonialnej metropolii, ale mikrokosmosem, zawierającym w sobie całość 

doświadczenia życia we współczesnym świecie. Podobnie jak Ackroyd widzi Londyn 

jako „miasto wszystkich miast”, dostrzegając w nim coś, co istniało zawsze i nie ma 

końca, zatem, paradoksalnie, mimo swej niezwykle długiej historii, niemal jako coś a-

historycznego, Gilbert i George także uniwersalizują doświadczenie życia w 

Londynie. W wywiadzie z Markiem Francisem przekonywali:  
Nasza sztuka jest tak angielska, jak Anglia jest globalna. Jeśli chcesz gdzieś 

zobaczyć cały świat, to tutaj. Jest to jedyne miejsce, gdzie można doświadczyć 

całego świata. Cokolwiek dzieje się na świecie, można to odczuć w Londynie. 

Każdy budynek, każda osoba, każda rysa na drzewie jest globalna, ponieważ jest 

to jedno z najbardziej nowoczesnych miejsc na ziemi659.  

Jak pisał Cheetham,  
Kompresja Anglii i całego świata w mały fragment Londynu legitymizuje 

twierdzenie o statusie uniwersalnym. Być Anglikiem to być globalnym, 

przekonanie to stało za ich decyzją, by ich retrospektywa w 2007 roku odbyła się 

w Tate Modern raczej niż Tate Britain. Wystawa ta była nie tylko jedną z 

największych, jakie się tam odbyły; była także pierwszą retrospektywą artystów 

narodowych660.  

Nacisk kładziony na uniwersalny, bardziej niż angielski charakter tworzonej sztuki, 

może dziwić, jeśli pod uwagę weźmiemy fakt, że niemal wszystkie wykonane przez 

nich prace przedstawiają Londyn, a szczególnie okolice w niedalekiej odległości od 

ich domu. Owa mikroskala wydaje się jednak idealnym narzędziem w projekcie 

zbudowania na jej podstawie kompletnego mikrokosmosu; wydaje się także 

realizować to, co na temat literatury pisał T.S. Eliot, mianowicie im bardziej jest ona 

lokalna – a nawet, jak to ujmuje Ackroyd, „zaściankowa – tym bardziej może być 

                                                 
658 O twórczości Ackroyda, którą dobrze znają, Gilbert i George wypowiadają się bardzo pozytywnie, 
dostrzegając pewne pokrewieństwa pomiędzy swoją sztuką a prozą pisarza. Szczególnie doceniają 
powieść Ackroyda Hawksmoor, której akcja rozgrywa się na East Endzie i dotyczy między innymi 
stojącego w sąsiedztwie ich domu Christ Church autorstwa Nicolasa Hawksmoor‘a, który to budynek 
często pojawia się w ich pracach. Por. Gilbert & George, Intimate Conversations with Francois 
Jonquet, London 2004, s. 240.  
659 Gilbert & George, Interview with Mark Francis (1981), [w:] Tychże, The Words of Gilbert & 
George. With Portraits of the Artists from 1968 to 1997, London 1997, s. 118. 
660 Cheetham, Artwrting, Nation, and Cosmopolitanism in Britain, s. 121. 



 218 

uniwersalna”661. W podobny sposób komentował ten problem Ackroyd w kontekście 

Williama Blake’a i Charlesa Dickensa: „literaturę musi przenikać silna lokalność, 

zanim może aspirować ona do jakiegokolwiek unikalnego statusu” 662 . W sztuce 

Gilberta i George’a jest to tym silniej widoczne, że ma ona wymiar znacznie bardziej 

symboliczny niż narracyjny663, co uwypukla charakterystyczna płaska forma i wielość 

elementów, które choć rozpoznawalne, wydają się zawsze sugerować coś więcej niż 

konkretne osoby, przedmioty czy miejsca. Postacie na obrazach, od pewnego 

momentu tylko ich własne postacie, nie stanowią portretów czy autoportretów, lecz 

znaki ogólnej, ludzkiej kondycji664. Jak pisała Brenda Richardson:  

Parlament w Londynie symbolizuje wszystkie formy oficjalnej władzy; wysokie 

biurowce są uniwersalne w wyglądzie i znaczeniu; uliczni włóczędzy są 

międzynarodowym, miejskim zjawiskiem. Tematy te nie mają dla artystów 

ograniczonego, narodowego znaczenia665.  

Dobrze podsumowuje ów aspekt lokalności/globalności tytuł jednego z obrazów z 

serii Rudimentary Pictures z 1998 roku przedstawiającego powiększone detale mapy 

wschodniego Londynu, Fournier World. Bowiem, jak pisał Michael Bracewell,  

dzielnica otaczająca Fournier Street dostarczyła [artystom] wszechświata w 

mikroskali – systemów i wartości, które, nawet w latach sześćdziesiątych, 

powstały na podstawie i dyktowane były przez codzienną walkę o przetrwanie. 

Jednocześnie ulice te nacechowane były wiekami ludzkiej aktywności666.  

Ponadto Fournier Street, ulica na której mieszkają artyści, jako współczesny świat „w 

pigułce” pozwala uchwycić nie tylko sposób funkcjonowania East Endu na 

przestrzeni wieków, ale pozwala lepiej zrozumieć także współczesne problemy 

wielokulturowości i globalności. Jak pisał Cheetham,  

                                                 
661 Peter Ackroyd, The Englishness of English Literature, s. 329. Ackroyd dość luźno parafrazuje tu 
Eliota i nie podaje źródła jego wypowiedzi. Uwagi Eliota na temat literatury, która potencjalnie może 
mieć uniwersalne odniesienie, mimo pewnej ignorancji autora i jego lokalnych w zasięgu aspiracji, 
odnaleźć można w eseju A Dialogue on Dramatic Poetry, gdzie czyni on podobne uwagi odnośnie 
poezji Johna Drydena. Por. T.S. Eliot, A Dialogue on Dramatic Poetry, [w:] Tegoż, Selected Essays, 
London 1999, s. 43-58. 
662 Ackoryd, London Luminaries, s. 329.  
663 Sami artyści mówili na ten temat, że „starają się wzbudzić emocje, a nie opowiedzieć historię”. Por. 
Gilbert & George, Intimate Conversations, s. 131.  
664 Od około 1992 roku artyści przedstawiają w swoich pracach niemal wyłącznie własne sylwetki. Por. 
Gilbert & George, Intimate Conversations, s. 129.  
665 Brenda Richardson, Gilbert & George, kat. wyst., Baltimore Museum of Art, Baltimore 1984, s. 16.  
666 Michael Bracewell, ‘Fournier world’, The Art of Gilbert & George, 1967-2007, [w:] Gilbert & 
George, kat. wyst., Tate Modern, London 2007, s. 28.  
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nacisk na to, że Fournier Street na londyńskim East Endzie jest mikrokosmosem 

jest być może czymś więcej niż strategią marketingową. Być może uchwycili oni 

w ten sposób paradoksalną postkolonialną rzeczywistość kosmopolityczności667. 

3.1. Miejscy wizjonerzy 

Mimo tego, że artyści nie zgadzają się z krytykami postrzegającymi ich prace jako 

kontynuacje angielskiej tradycji, argumentując ów sprzeciw przede wszystkim swoim 

angielsko-włoskim pochodzeniem i sztuką silnie zakorzenioną w tradycji 

międzynarodowej awangardy668,  wpisanie ich w ciąg angielskiej tradycji staje się 

możliwe, a jednocześnie nie będące w sprzeczności z wypowiedziami artystów 

(postrzegających siebie jako posiadających obcy, nieangielski element w postaci 

włoskiego pochodzenia Gilberta oraz aspirujących do przekazywania treści 

uniwersalnych i uniwersalnie zrozumiałych, a także operujących językiem 

międzynarodowej sztuki nowoczesnej), jeśli rozumieć je będziemy w tym sensie, jaki 

proponował Ackroyd, to znaczy, jeśli zaliczymy ich do grupy owych „londyńskich 

wizjonerów”, wyrzutków działających w mieście, które traktują jako mikrokosmos. 

Jak już wspomniane zostało wyżej, ten rodzaj artysty Ackroyd uznawał za figurę 

typowo angielską, jest to jednak zdecydowanie alternatywna wizja angielskości, 

bardziej skupiona na pewnym interesującym go modelu duchowości niż na aspektach 

formalnych, czy bezpośrednich zapożyczeniach. Choć artystów porównywano – 

nawiązując do wrażliwości w przedstawianiu doświadczenia życia w mieście – do 

wielkich naturalistów XIX wieku, od Balzaka, przez Zolę i Flauberta, po Tołstoja669, 

najbardziej trafne wydaje się porównanie do Dickensa i Blake’a oraz do 

Prerafaelitów. Podobnie jak Dickens skupiają się często na tym, co ciemne, 

niepokojące, ukryte, na kontraście między bogactwem finansowej dzielnicy i biedą 

sąsiedniego East Endu, na problemach społecznych, lękach i desperacji i, podobnie 

jak on, tę dogłębną analizę rzeczywistości przekształcają w wizję ponurą, odrealnioną 

i poetycką. David Sylvester natomiast, w czym bliski jest on koncepcji Ackroyda, 

określił Gilberta i George jako kontynuujących tradycję „ekscentrycznych 

                                                 
667 Cheetham, Artwriting, s. 124.  
668 Artyści wypowiadali się na ten temat w sposób nie pozostawiający wątpliwości: (Gilbert) „Nie 
zgadzamy się na to, by być przypisywani jakiemukolwiek wyznaniu. Ja nawet nie jestem Anglikiem. 
Nie rozumiem, w jaki sposób mogłem pozostawać pod wpływem angielskiej tradycji. […] Opisywanie 
sztuki w kategoriach narodowości i rasy jest perwersyjne. Całe życie walczyliśmy, by być 
nowoczesnymi artystami, nie artystami angielskimi”. Por. Gilbert & George, Intimate Conversations, s. 
341.  
669 Por. Bracewell, ‘Fournier World’, s. 28.  
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wizjonerów”, do której to grupy zaliczał Williama Blake’a, Henry’ego Fuseliego, 

Samuela Palmera Francisa i Bacona670. 

Pisząc na temat sztuki Blake’a, Pevsner łączy jej genezę z tendencją do płaskości i 

linearności, którą dostrzega już w architekturze gotyckiej angielskiego stylu 

dekoracyjnego. U Blake’a odrzucenie natury na rzecz wizji przejawiać się ma przede 

wszystkim w jego przedstawieniach postaci. Jak pisze Pevsner, nawet w portretach 

(np. The Head of John Varley, ok. 1818) Blake dokonuje geometryzacji, kierując się 

bardziej w stronę wizji, niż wiernego portretu671. Wynikać to ma także z faktu, że 

„Anglicy nie są rzeźbiarską nacją” 672 . Skutkowało to przez długi czas 

przedstawianiem ciała ludzkiego w sposób płaski, linearny, pozbawiony iluzji 

trójwymiarowości, a także brakiem aktów w malarstwie angielskim. Jak pisał 

Pevsner,  

Anglicy nie mają pewności ciała. Można powiedzieć, że za sprawą Purytanizmu. 

Jednak jeśli Purytanizm wykształcił tę właściwość, angielskość, to był on także 

wytworem angielskości. Nagość była nieobecna w malarstwie angielskim przez 

wieki. Wystarczy porównać Akademię Królewską z paryskim Salonem673.  

Obrazy Gilberta i George, podzielone za pomocą kraty na poszczególne elementy, 

przywołując tym samym na myśl połączone elementy witrażu, są w podobny sposób 

płaskie i linearne. Według artystów siatka „służy jako bariera przed zaglądaniem w 

wyobrażone głębie”674. Jak pisze Anders Kold,  

podobnie jak portret królowej Elżbiety I autorstwa Marcusa Gheeraertsa (1592) 

postacie modeli Gilberta i George’a wyniesione są poza siebie w przestrzeń 

duchową. Dwuwymiarowo płaskie, niemierzalne, a relacja pomiędzy 

„wypełnionym wnętrzem” i „konturem zewnętrza” pozostaje niejasna. Innymi 

słowy, oba elementy nie spotykają się na poziomie wizualnym 675.  

Podobnie jak w sztuce elżbietańskiej, figury wydają się być umieszczone „w próżni”, 

co odbywa się poprzez zastosowanie rodzaju „podwójnej perspektywy”, gdzie z 

                                                 
670 David Sylvester, cyt. za: Intimate Conversations, s. 340.  
671 Pevsner, The Englishness of English Art, s. 156.  
672 Tamże, s. 137 
673 Tamże, s. 139.  
674 Gilbert & George, cyt. za: Wolf Jahn, The Art of Gilbert and George, Or, an Aesthetic of Existence, 
London 1995, s. 486.  
675 Anders Kold, Facts and Vision, [w:] Gibert & George. New Democratic Pictures, kat. wyst., 
AArhus Kunst Museum, Aarhus 1992, s. 23.  
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punktu widzenia architektury „podstawa i wzniesienie są ukazane jednocześnie”676 (il. 

34.).  

Połączenie komentarza na temat rzeczywistości społecznej z poetycką wizją oraz 

głęboką emocjonalnością pojawia się już we wczesnych pracach Gilberta i George’a, 

takich jak Dark Shadow, Cherry Blossom czy Bloody Life z lat 1973-1975 i jest stale 

obecne, w Nine Dark Pictures z 2001 roku czy Twenty London E1 Pictures z 2003. 

Owa wizyjność połączona z płaską plamą i sugestywnym symbolizmem scen, które 

każą nie szukać w nich historii, lecz znaczenia bardziej uniwersalnego, nasuwa na 

myśl przede wszystkim Blake’a z jego wizją „miejskiego piekła”. Szczególnie 

widoczne jest to w Here (1987) (il. 35.), gdzie obraz ukazuje gigantyczne postacie 

artystów na tle panoramy Spitalfields – „dwóch postaci patrzących na miejskie 

piekło”677.  

3.2. Wczesne prace – miasto i tożsamość narodowa 

Pomimo tego, że sztuka Gilberta i George’a aspiruje do formułowania jak najbardziej 

uniwersalnego komentarza, stanowi jednocześnie bardzo staranną kronikę otaczającej 

artystów rzeczywistości, szczególnie rzeczywistości społecznej, w którą są silnie 

zaangażowani, nawiązując liczne znajomości z mieszkańcami swojej dzielnicy i 

fotografując ich zarówno w studio, jak i w przypadkowych okolicznościach na ulicy. 

Kiedy w latach sześćdziesiątych artyści zdecydowali się zamieszkać na East Endzie, 

zupełnie innej dzielnicy niż obecnie, kiedy to stał się on modną okolicą dla 

artystycznej bohemy, formułowali tym samym swój pogląd na rzeczywistość i 

wyrażali decyzję, by tworzyć „Sztukę dla wszystkich”, dla ludzi, bardziej niż dla 

świata sztuki. W jednym z wielu publikowanych manifestów, What Our Art Means 

(1986), artyści pisali:  
Chcemy, by nasza sztuka przemawiała ponad granicami wiedzy bezpośrednio do 

Ludzi o ich Życiu, a nie do ich wiedzy na temat sztuki. […] Twierdzimy, że 

sztuka wpędzająca w zakłopotanie, dziwna i obsesyjnie traktująca formę jest 

dekadenckim i okrutnym zaprzeczeniem Życia w Ludziach678. 

Konieczne było zaangażowanie się w życie poza instytucjami kultury – w życie ludzi 

i miejsc, dla których konceptualne i ideologiczne zainteresowania świata sztuki nie 

                                                 
676 Tamże, s. 24.  
677 Daniel Farson, Gilbert & George.  A Portrait, London 1999, s. 155. 
678 Gilbert & George, What Our Art Means, [w:] Gilbert & George. The Charcoal on Paper Sculptures 
1970-1974, kat. wyst., capc Musee d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux 1986, s. 7.  
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miały większego znaczenia 679 . Zdecydowanie bardziej niż głównie lewicowa 

ideologia świata sztuki interesuje ich to, co dzieje się na ulicach East Endu, co 

obserwują rozmawiając z ludźmi i dokumentując niestrudzenie od wielu lat 

wydawane tam ulotki, czy graffiti na ścianach. W jednym z wywiadów Gilbert 

podkreślał, że nie interesuje go polityka i nigdy nie głosował. Niemniej jednak, mówi 

dalej:  
aby się uwolnić, mówiliśmy, że jesteśmy torysami z klasy niższej. To nas 

uwolniło od wszystkich. Jesteśmy jednak najbardziej socjalistycznymi, 

szalonymi, subwersywnymi artystami na ziemi. Myślę, że najbliżej nam do 

anarchistów, bo jesteśmy kompletnie samowystarczalni680.  

We wczesnych latach osiemdziesiątych artyści wykonali serię ponurych czarno-

białych zdjęć ukazujących „typowych” mieszkańców East Endu. Jedno z nich, 

zatytułowane Patriots [Patrioci] (1980) (il. 36.), ukazuje kolejno dandysa, skinheada, 

wagarowicza, kloszarda i punka. Choć zazwyczaj nie są to osoby, które łączyć by 

można z figurą typowego angielskiego patrioty, upozowani są tak, by (mimo swego 

niezbyt szacownego wyglądu) wzbudzać szacunek. Fakt, że widz niechętnie widzi w 

nich figury patriotów, sugeruje jak bardzo tożsamość narodowa i patriotyzm 

ograniczane są w oficjalnym dyskursie do konkretnych osób i symboli, zamykając 

tym samem dostęp tych, którzy nie chcą dostosować się do narzucanych norm. 

Wykonana w roku 1980 praca antycypuje w dużej mierze kulturowy i polityczny 

klimat nowej ery Thatcheryzmu, kiedy to w publicznym dyskursie zauważyć można 

nasilenie odniesień do pojęć takich jak patriotyzm, tożsamość narodowa czy 

dziedzictwo narodowe, przy jednoczesnej odnowie wartości „wiktoriańskich” i 

imperialnego sentymentu. Dyskurs ten szedł w parze z działaniami w sferze 

ekonomicznej, które doprowadzić miały do znacznego powiększenia się różnic 

klasowych oraz geograficznych (biedna, robotnicza Północ i coraz bogatsze 

Południe), także w samym Londynie.  

Tryptyk Class War Militant Gateway (1986) Wolf Jahn interpretuje jako otwarcie 

polityczny, zbliżony w swej propozycji nowego społeczeństwa do koncepcji 

marksistowskich. Jahn pisze, że w obrazie tym  
proces samowyzwolenia idzie w parze z indywidualnym obraniem pozycji 

władzy, symbolizowanym przez klepki trzymane przez postacie. […] 

Indywidualizm jest tu zatem definiowany jako fuzja dwóch fundamentalnych 

                                                 
679 Bracewell, ‘Fournier World’, s. 29.  
680 Interview by Martin Gayford (1996), [w:] The Words of Gilbert & George, s. 277. 
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procesów: wyzwolenia samego siebie i uzyskania władzy poprzez działanie. Owa 

wizja nowej indywidualności zakorzeniona we wspólnym wysiłku ostatecznie 

otwiera perspektywę niehierarchicznego i aktywnie demokratycznego 

społeczeństwa: takiego, które tworzone jest „oddolnie”, podtrzymywane przez 

całość społeczności i w którym stare hegemoniczne zasady władców i władanych, 

szefów i pracowników, stały się przestarzałe681.  

Interpretacja Jahna jest o tyle uzasadniona, że Gilbert i George deklarują 

zdecydowanie polityczne ambicje swojej sztuki, pojmując ją (bez zbędnej kokieterii) 

jako narzędzie zmiany świata. Mówią oni: „Droga proponowana przez prawicę jest 

bardzo ograniczona. Ostatecznie zresztą, to oni muszą się zmienić, nie my. Cała klasa 

średnia. Nie możemy robić obrazów dla nich. To oni będą musieli nas w końcu 

zaakceptować” 682.  

W pracach takich jak Drunk with God (1986) (il. 37.), mieszanka-kolaż ludzi, 

symboli, obiektów i miejsc reprezentować ma prawdziwe doświadczenie miasta. 

Jednak, jak się wydaje, nie chodzi tu o postkolonialną, ponowoczesną, 

wielokulturową brytyjskość. Przedstawienia te wydają się bliższe wizji angielskości 

jako hybrydy, jako tożsamości w samej swej naturze bazującej na mieszance ras, 

kultur i religii, to znaczy takiej, jak przedstawiali ją Defoe i Madox Ford. W 

kształtowaniu tej tożsamości najważniejszym czynnikiem jest miejsce, a dokładniej 

Londyn, czyli miasto, w którym różnorodność jest największa i którego charakter 

zawsze kształtowany był przez wielką liczbę wciąż napływających przybyszów. Co 

znaczące, to oblicze Londynu od kilkuset lat było szczególnie zauważalne właśnie na 

East Endzie, w dzielnicy zamieszkiwanej przez ubogą klasę pracującą i wielkie grupy 

imigrantów, od Irlandczyków, przez wschodnioeuropejskich Żydów po Azjatów. 

Paradoksalnie, to miejsce, które Defoe uznałby za kwintesencję angielskości, w 

oficjalnym dyskursie przedstawiane było jako Orient wewnątrz miasta, „daleki 

wschód” zamieszkiwany przez „niewiernych”. 

W serii obrazów, które bezpośrednio odnoszą się do zagadnienia tożsamości 

narodowej (LONDON, ENGLAND, NATIONALISM, BRITONS, BRITISH LION, 

BRITISHER, PATRIOTS), Gilbert i George wyrażają, jak pisał Wolf Jahn, 

„pragnienie stworzenia własnej tożsamości narodowej”, raczej niż po prostu 

                                                 
681 Wolf Jahn, Slay a Monster, Create a World. The Modern Heroic Epic of Gilbert & George, [w:] 
Gilbert & George, kat. wyst., Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris 1998, s. 308.  
682 Interview by Martin Gayford, s. 277. 
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przyjmowania zastanej jej wersji. Co więcej, nie ma tu nacisku „na konkretny naród - 

mimo tego, że dominują motywy brytyjskie czy angielskie – ale na ukazanie 

sentymentów narodowych czy tożsamości narodowej jako takiej”683.  

W tym miejscu należy na chwilę się zatrzymać i przypomnieć inne zjawisko w sztuce 

brytyjskiej lat osiemdziesiątych, które z jednej strony promowane było przez oficjalne 

instytucje artystyczne jako „prawdziwie brytyjska sztuka”, a z drugiej w pewnej 

mierze dokonywało redefinicji brytyjskości (a także do pewnego stopnia angielskości) 

w obliczu przemian polityczno-kulturalnych w kraju. Mam tu na myśli Nową Rzeźbę 

Brytyjską, tworzoną przez artystów powracających do tradycji dadaizmu (szczególnie 

w wydaniu Kurta Schwittersa) i stosujących w swych pracach znalezione, często 

wyrzucone na śmietnik materiały. Bill Woodrow tworzył pozornie nieartystyczne i 

pozornie funkcjonalne obiekty (np. „gitarę”) z innych obiektów (znalezionej na 

złomie pralki) (Twin-tub with Guitar, 1981, il. 38.). Tony Cragg z kolei ze 

znalezionych, kolorowych przedmiotów umieszczonych na ścianie ułożył kształt 

Wielkiej Brytanii (odwróconej o 90 stopni w lewo i ukazanej horyzontalnie). 

Zatytułowana Britain Seen from the North ([Wielka Brytania widziana od północy], 

1981, il. 39.), praca ta, podobnie jak dzieła Gilberta i George’a, zawiera figurę artysty 

(umieszczoną po lewej stronie wyspy i zwróconą w jej kierunku) obserwującego 

rzeczywistość i stanowi komentarz na ówczesne problemy polityczne i ekonomiczne 

kraju, przede wszystkim nasilający się w latach osiemdziesiątych w wyniku działań 

Margaret Thatcher podział kraju na bogate, finansowe południe i przemysłową 

północ.  

Mimo tego, że zazwyczaj na pytanie o poglądy polityczne Gilbert i George 

odpowiadają, że są konserwatystami i często głosili swoją sympatię dla Margaret 

Thatcher i Torysów, robią to głównie w opozycji do zbyt jednolitego, zbyt 

dominującego i nieznoszącego sprzeciwu ideologicznego poglądu świata sztuki, który 

jest w wielkiej Brytanii jednoznacznie lewicowy i według artystów zbyt pozbawiony 

dystansu, a jednocześnie cynicznie podchodzący do misji, którą realizują oni z pełną 

powagą, choć w humorystycznym, przypominającym parodię kostiumie. Z tego 

względu ich tożsamościowych komentarzy nie sposób zrozumieć w pełni bez 

odniesienia się do pojęcia kampu, który w pracach ich jest stałym elementem i który 

określa całość ich postawy jako „żywych rzeźb”.  

                                                 
683 Jahn, The Art of Gilbert and George, s. 302. 
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3.3. Kamp jako strategia redefinicji? 

Choć przyjęcie postawy kampowej stanowić może komunikat otwarcie polityczny i 

związany z walką o emancypację i widoczność mniejszości seksualnych, mniej będzie 

mnie tutaj interesowało zdefiniowanie, na czym polegać miałaby polityczność 

kampowej postawy Gilberta i George’a, ale bardziej ustalenie, jakim celom 

artystycznym i tożsamościotwórczym przyjęcie jej w ich przypadku może służyć.  

Stosowanie przez artystów tradycyjnych elementów kampowego stylu bycia, od pozę 

po stylizację oraz obecność elementów jawnie homoerotycznych wraz ze 

skonstruowanym zawsze wprost wizualnym komunikatem na tematy społeczne czy 

obyczajowe, tworzą silną wypowiedź polityczną. Jak się wydaje, owo przyjęcie 

pozycji na marginesie i podkreślanie jej odrębności mniej ma wspólnego z typowo 

subwersywnymi strategiami kampu, a więcej z ową Blake’owską postawą wyrzutka-

komentatora emocjonalnie zaangażowanego w rzeczywistość i mówiącego o 

wszechobecnym nieszczęściu („wszyscy są nieszczęśliwi”, mówią Gilbert i George, 

„my musieliśmy stać się najbardziej nieszczęśliwi, by to zrozumieć”).   

Jednym z najważniejszych pytań, jakie rodzą się po pierwszym zapoznaniu się ze 

sztuką Gilberta i George’a, jest to o ich prawdziwą tożsamość, które pozostaje 

aktualne od czasu ich debiutu w roku 1970. Ubrani w typowe, niezbyt drogie i niezbyt 

szykowne garnitury, z pomalowanymi na złoto twarzami, występowali w galeriach 

sztuki, gdzie pozowali jako Śpiewająca rzeźba, stojąc nieruchomo nieopodal 

magnetofonu, z którego płynęła melodia starej angielskiej piosenki, Underneath the 

Arches. Piosenka ta, opowiadająca, jak wskazuje sam tytuł, o życiu pod mostem, 

stanowiła, jak widzimy to z perspektywy czasu, swego rodzaju „deklarację 

niepodległości” artystów, którzy w tamtym czasie, z powodu braku funduszy, 

postanowili tworzyć sztukę z najtańszego i najłatwiej dostępnego materiału, to znaczy 

z samych siebie. W Wielkiej Brytanii, gdzie słowo „kamp” funkcjonuje potocznie 

jako określenie specyficznego, nacechowanego przesadą i pozą zachowania 

homoseksualisty, Gilbert i George są w sposób oczywisty łączeni z tym zjawiskiem, 

głównie ze względu na to, że (oprócz tego, że są homoseksualną parą) ich sposób 

bycia, mówienia i ubierania się, odbierane jako sztuczne i narzucone, są od 

trzydziestu lat niezmienne. Do tego stopnia uważano to za pozę, że jedna z 

angielskich gazet, żądna odkrycia zagadki, obsesyjnie starała się dowieść 



 226 

prawdziwości plotki, według której jeden z artystów tak naprawdę każdego wieczora 

wraca do żony i dzieci w Essex684.  

Fotografie dokumentujące ich codzienne wspólne życie we wschodnim Londynie 

przedstawiają dokładnie te same osoby, co ich fotograficzne autoportrety, np. 

wczesny Lovers, czy późniejsze Our Sweat, Bloody Mooning i wiele innych. W 

kontekście tradycji kampowej, idąc tropem wyznaczonym już przez ich brytyjskiego 

„ojca”, Oskara Wilde’a, należało by uznać, że obie sfery są przedmiotem ich kreacji, 

że z samych siebie i ze swojego życia uczynili dzieła sztuki685. Ich strój i poza nie ma 

jednak na celu stworzenia estetycznej formy, takiej jaką z własnej sztuki i osoby 

czynił Wilde, a garnitury mają funkcję przeciwną: służą wyeliminowaniu problemu 

indywidualności, wyboru, mody, elegancji i smaku na rzecz bezosobowego, 

uniwersalizującego uniformu. Ubranie takiego urzędniczego stroju (na całe życie!) to 

przyjęcie bardzo poważnej roli (artyści określają je jako „responsibility suits”686). Jak 

pisał David Sylvester, Gilbert i George, pomimo całej swej „kampowości”, 

postrzegają ludzkość w powiększeniu, z prawdziwie dojrzałym współczuciem687. Są 

także przeciwni Wilde’owskiemu hasłu „sztuka dla sztuki” twierdząc, że  
artysta powinien pozostawać w moralnej relacji z widzem. Moralność, którą 

wykorzystujemy, by wspierać cywilizację zachodnią wtedy, kiedy należy ją 

wspierać i by z nią walczyć, kiedy należy z nią walczyć, wciąż ulega zmianie. 

Pragniemy być w tej walce na pierwszej linii ataku. Wbrew temu, co sądzi wiele 

osób, nie uważamy, że sztuka powinna okazywać szacunek społeczeństwu, czy 

światu688.  

Piękno i sztuka stanowią zatem jedynie narzędzia walki społecznej, a współcześnie 

funkcjonujące i wciąż zmienne definicje moralności wykorzystywane są jako punkty 

odniesienia umożliwiające sformułowanie komunikatu, który przemawia do 

publiczności poprzez wzbudzanie jej współczucia, zachwytu lub oburzenia. Aspekt 

formalny stanowi zatem, podobnie jak w sztuce Blake’a, jedynie środek do celu, 

                                                 
684 David Sylvester, Gilbert and George, [w:] Tegoż, About Modern Art, London 1996, s . 313. 
685 Jak pisze Moe Meyer, „poza” reprezentować ma najwyższą formę sztuki, ponieważ zaciera 
rozróżnienie pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Inskrypcja „artysty” eliminuje „prawdziwą” 
tożsamość modela. Używając metafory pozy w swych dziełach literackich, Wilde umożliwił 
powstanie, wcześniej nieosiągalnej, dyskursywnej formacji osobistej homoseksualnej tożsamości. Por. 
Moe Meyer, Under the Sign of Wilde, [w:] The Politics and Poetics of Camp, red. Moe Meyer, London 
1994 , s. 82.  
686 Por. Kold, Facts and Vision, s. 25, a także: Robert Rosenblum, Revisiting the Singing Sculpture, 
[w:] Gilbert & George. The Singing Sculpture, kat. wyst., Anthony McCall, New York 1993, s. 4. 
687 David Sylvester, Gilbert and George, dz. cyt.  
688 A Conversation between Gilbert and George and Demosthene Davvetas, [w:] Gilbert & George. 
The Charcoal on Paper Sculptures, s. 14.  
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jakim jest komunikacja z widzem i jego duchowością. Zmieniające się definicje 

moralności, o czym mówią artyści, wymagają zmiany narzędzi, stąd, jak się wydaje, 

ciągła ewolucja (w ramach przyjętego modelu) formy prac i ich tematycznej 

zawartości, ciągła ich aktualizacja. Artyści twierdzą, że nie interesuje ich forma, ale 

to, co za jej pomocą są w stanie wyrazić i do kogo dotrzeć: „Interesujemy się nie 

estetyką, ale kulturą. To właśnie mamy do zaoferowania cywilizacji: stworzyliśmy 

język, który bierze pod uwagę wewnętrzne Ja człowieka”689.  

3.4. Brytyjskość pomiędzy tożsamością a marką 

W latach dziewięćdziesiątych w kolorowych obrazach Gilberta i George, takich jak 

Fair Play (1991) (il. 40.), nadal obecne są przedstawienia East Endu, który teraz 

oglądać możemy już po przemianie, która dokonała się w czasie rządów Margaret 

Thatcher w latach osiemdziesiątych. Widzimy tu artystów w strojach biznesmanów 

stojących z dwoma młodymi mężczyznami na tle rozciągającego się za nimi widoku 

miasta. Co istotne, widok ukazuje East End wraz z szybko rozwijającym się, 

bezpośrednio przyległym do niego City. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 

pobliżu domu Gilberta i George’a. Jak pisał François Jonquet,  
zważywszy na fakt, że ich celem artystycznym od samego początku było zmienić 

tę kosmopolityczną dzielnicę w unikalne źródło inspiracji – skondensowany 

wszechświat – fascynujące jest to, że mieszkają oni w miejscu, które stało się 

główna linią uskoku współczesnego świata690.  

Ta wyjątkowa pozycja „pomiędzy” dwoma światami oferuje możliwość obserwacji 

ich interakcji, konfliktu i wzajemnych wpływów. 

W London E1 Pictures (il. 41.), serii powstałej w 2003 roku, Gilbert i George 

przeciwstawiają tej wizji swą własną wizję East Endu jako miejsca centralnego dla 

Londynu i specyficzną stolicę angielskości. W serii tej stworzyli obrazy z oznaczeń 

ulic, które znajdują się w okolicy ich domu. Według artystów seria jest niczym  
reprezentacja w małej skali tego, czym jest zachodnia demokracja. […] 

katolicyzm, protestantyzm, pisarze, podróżnicy, wydarzenia religijne i polityczne 

– historia ruchu robotniczego i reformatorów społecznych. A także historia 

handlu, ulic, na których wytwarzano piwo, wino, beczki, pistolety… Jest to 

nowoczesny pejzaż miasta691. 

                                                 
689 Tamże, s. 15.  
690 Gilbert & George, Intimate Conversations with François Jonquet, s. 18. 
691 Tamże, s. 272. 
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Gilbert i George ukazują w ten sposób, że tożsamość ulokowana jest w miejscach, w 

ulicach, które istnieją od wieków i to właśnie tam, raczej niż w ludziach, należy 

poszukiwać tożsamości. W pracach takich jak Fifteen Haunts (2003) artyści stoją 

otoczeni nazwami ulic i dominują nad panoramą miasta niczym figury bogów; wszy 

umieszczone nad ich głowami (przypominające symbole egipskie) interpretować 

można jako symbolizujące śmierć i wieczne odrodzenie. To właśnie w takich 

przedstawieniach reprezentacja Londynu jako miasta wszystkich miast, a także East 

Endu jako symbolicznego centrum tego miasta, zyskuje najbardziej przekonujący 

kształt, i to właśnie w nich zawarta jest wizja angielskości East Endu, miejsca 

będącego jednocześnie w centrum i „na krawędzi”. Podkreślone jest tu szczególne 

znaczenie specyficznego miejskiego doświadczenia dla angielskiej tożsamości. 

Jednocześnie pojawia się wizja miasta jako żywego organizmu, który napędzany jest 

przez ciągły i nieskończony napływ nowych mieszkańców, dzięki czemu może on 

nieskończenie się odradzać: historie i kultury zachodzą na siebie i łączą się, a z tej 

masy elementów kulturowych i duchowych rodzi się specyficzna angielska 

tożsamość.  

East End pojawia się także w ostatniej serii prac Gilberta i George’a, The Jack Freak 

Pictures (2009). Dominującym elementem jest flaga brytyjska, tytułowy Union Jack, 

który występuje w różnych konfiguracjach wraz z artystami, symbolami religijnymi, 

graffiti, mapami i wielką ilością innych motywów na tle budynków, murów i innych 

elementów architektury miasta. Ta wielka seria ponad 150 obrazów łączy w sobie 

niemal wszystkie motywy, które dotychczas pojawiały się w sztuce artystów. Łączy 

także przedstawienia East Endu (które wiążę z angielskością) z zabawą motywem 

flagi i wszystkich odniesień symbolicznych i kulturowych, które za nią stoją (a które 

łączyć można z ponowoczesną i często popkulturową brytyjskością). Łączy ona także 

wizję East Endu jako stolicy miasta-symbolu współczesnej angielskości z wizją 

Londynu jako przestrzeni postkolonialnej, stanowiącej jednocześnie centrum i 

miejsce „na krawędzi”.  

 

Brytyjskość a Young British Artists 

Jak wspomniałam już wyżej, choć na gruncie literatury mówi się głównie o 

angielskości w odniesieniu do tożsamości postkolonialnej i postimperialnej związanej 

przede wszystkim z życiem w metropolii (fakt, który tłumaczyłam w rozdziale 
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wstępnym brakiem instytucjonalnych definicji angielskości), w odniesieniu do 

najnowszej sztuki brytyjskiej mówi się głównie o brytyjskości. Szczególnie w 

dekadzie lat dziewięćdziesiątych sztuka, w dużo większym stopniu niż literatura, 

pozostawała w bardzo silnym związku z oficjalnymi instytucjami (takimi jak British 

Council) i artystycznym establishmentem. Mimo tego, że mit Young Birtish Artists 

opiera się między innymi na opowieści o zwrocie, jaki dokonał się w czasach rządów 

Partii Konserwatywnej, polegającym na konieczności samo-organizacji artystów w 

obliczu wycofania się państwa z finansowania artystów i galerii, swoje pozycje 

artyści ci zdobywali ostatecznie poprzez wejście w główny nurt instytucjonalno-

galeryjny, w mniejszym lub większym stopniu realizujący w latach 

dziewięćdziesiątych politykę kulturalną najpierw Partii Konserwatywnej (brytyjskość 

z imperialnym i wiktoriańskim sentymentem), a następnie Nowej Partii Pracy 

(brytyjskość w wersji pop).  

Julian Stallabrass, piszący na temat sztuki tak zwanych Young British Artists w 

książce o znamiennym tytule High Art Lite. British Art in the 1990s, zwraca uwagę na 

komercyjne nastawienie sztuki tego czasu i łączy to zjawisko z kwestią brytyjskości. 

Stallabrass twierdzi, że „sztuka brytyjska stawała się w ciągu lat dziewięćdziesiątych 

coraz bardziej i bardziej brytyjska”692. Powód tego stanu rzeczy widzi on w pewnego 

rodzaju zmianie, właściwej dla lat dziewięćdziesiątych i związanej ze zwiększającą 

się rolą mediów masowych w kształtowaniu gustów i opinii publiczności. Szczególną 

rolę odegrały tu gazety (dzienniki, a szczególnie brukowce) i telewizja. W związku z 

tym, że oba te środki skierowane są zasadniczo na rynek domowy – diagnozuje 

Stallabrass – problemy, jakie poruszają, także muszą skupiać się na „sprawach 

wewnętrznych”693. Zatem specyfika tej sztuki byłaby związana nie z narodowością, 

ale z czymś wąskim i lokalnym. Według Stallabrassa sytuacja nie jest jednak tak 

jasna. Uważa on, że sztuka brytyjska lat dziewięćdziesiątych jest co prawda 

wytworem konkretnych warunków, takich jak globalizacja rynku sztuki, ale jest też 

dążeniem w kierunku kultury popularnej opartej na specyficznie pojmowanej 

tożsamości i reakcją na kosmopolityczną globalną kulturę elitarną, czego świetnym 

przykładem jest sztuka Sarah Lucas 694 . Zatem taki sposób podkreślania własnej 

tożsamości należałoby uznać za reakcję na ujednolicające procesy globalizacji, na 

                                                 
692 Julian Stallabrass, High Art Lite. British Art in the 1990s, London 2001, s. 225. 
693 Tamże, s. 226. 
694 Tamże, s. 235.  
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próbę znalezienia specyficznie brytyjskiego sposobu artykulacji, specyficznie 

brytyjskiej tematyki, czy wreszcie specyficznie brytyjskiej postawy artystycznej. Co 

znamienne, według Stallabrassa owa brytyjskość stanowiła świadomie realizowany 

projekt; artyści w pełni zdawali sobie sprawę z tego, jak robić prawdziwie brytyjską 

sztukę695. Jednocześnie, podejmowali w swych pracach aktualne problemy związane 

z kwestiami tożsamości narodowej, takie jak dyskryminacja, procesy dewolucji i 

amerykanizacja. W pracy Oxymoron (1996) (il. 42.) Mark Wallinger zmienił kolory 

brytyjskiej flagi na pomarańczowy, zielony i biały, podkreślając tym samym 

historyczny problem dominacji Wielkiej Brytanii nad Irlandią. Flaga brytyjska, 

komentuje Stallabrass, pojawia się stosunkowo często w pracach YBA (np. Gavin 

Turk, Indoor Flag, 1995, Window, 1991), głównie jako komentarz sytuacji 

politycznej. Humorystyczne i umiarkowanie zaangażowane komentarze na temat 

rzeczywistości politycznej i społecznej Stallabrass, podążając za Pevsnerem, łączy z 

wywodzącą się co najmniej od Hogartha tradycją „obserwowanego życia”. Co 

uderzające, podąża od także za Pevsnerem w tym, że nie czyni żadnego rozróżnienia 

pomiędzy „angielskością Hogartha” a „brytyjskością YBA” 696. Nie można jednak 

całkowicie odrzucić tej nieuwagi ze strony Stallabrassa, bowiem prowadzi ona do 

bardzo interesujących rezultatów. Nie wprowadzając rozróżnienia pomiędzy 

angielskością a brytyjskością może on mianowicie połączyć w jedno także 

przestrzenie związane z tymi dyskursami: sugeruje on, że w latach 

dziewięćdziesiątych, a szczególnie w sztuce YBA obrazy „wiejskiej pastoralności” 

zastąpione zostały obrazami pastoralności miejskiej (poszlachtowane zwierzęta 

Damiena Hirsta stanowić mają tu symbol „metaforycznego mordu na wiejskiej 

idylli”) 697 . Innym symbolem tego procesu zagarnięcia mają być Estate Paintings 

Keitha Coventry, stanowiące reprezentacje planów posiadłości w południowej Anglii 

w estetyce rosyjskiego suprematyzmu.  

Według Stallabrassa to Gilbert i George stanowią pionierów miejskiego pastoralizmu, 

widok gołębich odchodów na pomniku, czy ptaków dziobiących resztki wymiocin na 

chodniku postrzegając jako obiekty zachwytu w czasie porannego spaceru698. Choć w 

obliczu tego, jak kulturowe obrazy przestrzeni wiejskiej i miejskiej łączone są w 

                                                 
695 Tamże, s. 226.  
696 Por. Tamże, s. 236.  
697 Tamże, s. 241. 
698 Tamże, s. 246. 
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literaturze przedmiotu z dyskursami angielskości i brytyjskości, pewna dezynwoltura 

Stallabrassa może nieco niepokoić (choć, jak już wspominałam, specyficzna jest dla 

opracowań powstałych pod koniec ubiegłego tysiąclecia), jego interpretacje wskazują 

jednak na kilka istotnych problemów związanych z zagadnieniem tożsamości w latach 

dziewięćdziesiątych: na wyjątkowo skomplikowane relacje sztuki z tożsamością 

narodową i kulturową, na problematyczność zaaplikowania terminologii do 

obserwowanych zjawisk, wreszcie na trudności z określeniem tego, na ile kultura 

popularna jest lokalna, a na ile globalna (lub zamerykanizowana). Stallabrass 

względnie niewiele uwagi poświęca kwestii tożsamości kulturowej w odniesieniu do 

przestrzeni miejskiej i wiejskiej jako przestrzeni postkolonialnej. Kwestię tę, wraz z 

szerszymi refleksjami na temat związków sztuki z tożsamością w latach 

dziewięćdziesiątych, poruszać będę jednak w kolejnym rozdziale w odniesieniu do 

innego zestawu artystów. 
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Rozdział V 

Miasto i wieś. Przestrzenie postkolonialne 

W poprzednim rozdziale, omawiając pewne aspekty sztuki Gilberta i George’a, 

starałam się zarysować główne elementy dyskusji na temat tożsamości narodowej i 

kulturowej w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych. Jedynie w niewielkim 

stopniu odnosiłam się do jej imperialnej historii i do problemów związanych z 

tożsamością w ramach rzeczywistości postkolonialnej. Ten rozdział będzie miał na 

celu uzupełnienie tego braku. Omówione zostaną wybrane zjawiska w sztukach 

wizualnych lat dziewięćdziesiątych, interesujące mnie ze względu na to, że zwracają 

uwagę na problemy współczesnej tożsamości, łącząc je jednocześnie z konkretnymi 

miejscami powiązanymi poprzez dominujące dyskursy polityczne i kulturowe z 

określonymi grupami społecznymi, których tożsamość negocjowana jest w 

odniesieniu do tych dyskursów. W podrozdziale dotyczącym przestrzeni miejskich 

skupię się na dwojgu artystów, dla których problemy te stanowią ważny punkt 

odniesienia. Będzie to, po pierwsze, Tom Hunter, fotograf mieszkający w londyńskim 

Hackney i odnoszący się do lokalnej tożsamości i lokalnej historii, stosujący w swych 

zdjęciach formalne zabiegi mające upodobnić je do klasycznych obrazów malarstwa 

angielskiego (np. prerafaelitów). W sztuce Huntera lokalne problemy polityczne i 

społeczne związane z procesami gentryfikacji, bezdomności, niedopasowania 

ukazywane są poprzez formę silnie estetycznie naładowanej fotografii. Po drugie, 

przedstawię wybrane prace Rachel Whiteread, najważniejszej rzeźbiarki brytyjskiej 

przełomu tysiącleci, która zainteresowana jest redefinicją tradycji minimalizmu na 

równi z komentowaniem rzczywistości społecznej. Druga część rozdziału poświęcona 

zostanie przestrzeni wiejskiej. Kontyuując rozważania nad sposobami 

funkcjonowania przestrzeni wiejskiej w kulturze i sztuce, rozszerzę podejmowane 

zagadnienia o problem obecności podmiotu skolonizowanego. Analiza ta 

przeprowadzona zostanie na przykładzie prac fotograficznych Ingrid Pollard oraz 

innych artystów podejmujących ten temat. Ostatnia część tego rozdziału poświęcona 

zostanie przestrzeniom znajdującym się na pograniczu i przestrzeniom bez tożsamości 

(tzw. nie-miejscom). Przedstawione zostaną artystyczne próby przypisania tych 

miejsc konkretnym kulturom i tradycjom.  
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1. Miasto jako miejsce / miejsca w mieście (postkolonialnym) 

We wstępnym rozdziale tej pracy omawiałam kilka koncepcji przestrzeni miejskiej 

sformułowanych w ostatnich dekadach. Wśród nich znalazła się koncepcja 

„progresywnego poczucia miejsca” sformułowana przez Doreen Massey, wedle której 

miejsca opisuje się nie poprzez odniesienie ich do jakiegoś genius loci, lecz przez 

pryzmat wielorakich powiązań, procesów i przemian 699 . Niemniej jednak, jak 

wskazuje Edensor, „praktyczne wykorzystanie zamieszkiwanej przestrzeni odbija się 

w tym, jak ludzie ‘zamieszkują’ dane miejsce, przejmując w zmysłowy sposób 

codzienne praktyki i poglądy z przeszłości”700. Przypominające sprzężenie zwrotne 

działanie przestrzeni związane jest ze sposobem, w jaki funkcjonuje pamięć, starająca 

się odtworzyć cechy miejsca z przeszłości na podstawie wyrywkowych, dostępnych 

obecnie informacji. Jak pisała Christine Boyer,  
nasza pamięć o mieście jest szczególnie sceniczna i teatralna – podróżujemy w 

czasie do przeszłości poprzez obrazy, które przypominają okruchy i fragmenty 

wcześniejszego miasta, projektujemy te wcześniejsze reprezentacje na ponownie 

skomponowane i ujednolicone inscenizacje701.  

W tym sensie jakikolwiek obraz miasta konstruowany w jakimkolwiek momencie z 

konieczności nigdy nie będzie obrazem miasta jedynie „w tym momencie”, zawsze 

będzie to obraz złożony i niejako nieuchwytny.  
Miasto posiada historię; stanowi wytwór historii, to znaczy jasno określonych 

ludzi i grup, którzy stworzyli to dzieło w warunkach historycznych. Warunkach, 

które jednocześnie stwarzają i ograniczają możliwości i nigdy nie są 

wystarczające, by wyjaśnić, co narodziło się z nich, w nich i w ich rezultacie702 –  

pisał Henri Lefebvre w jednym z tekstów poświęconych owej nieuchwytnej naturze 

miasta. Wskazuje on na podwójną trudność w pisaniu o mieście: nie tylko jego istota 

jest dla nas niedostępna, ale także wszelka próba odnalezienia tej istoty w jakimś 

obrazie miasta z przeszłości z konieczności musi zakończyć się porażką, jako że jego 

istnienie w danych warunkach historycznych implikuje znajomość tych warunków, 

które równie skutecznie unikają pochwycenia w język opisu. Jak pisał Javier 

                                                 
699 Por. Doreen Massey, Power-geometry and a Progressive Sense of Place, [w:] Mapping the Futures. 
Local Cultures, Global Change, red. John Bird, Barry Curtis, Tim Putnam, George Robertson, Lisa 
Tickner, London 1993, s. 60-70.    
700 Tamże. 
701  M. Christine Boyer, The City of Collective Memory. Its Historical Imagery and Architectural 
Entertainments, Cambridge MA 1996, s. 32, cyt. za: Saryusz-Wolska, Spotkania miejsca z czasem, s. 
164. 
702  Henri Lefebvre, The Specificity of the City, [w:] tegoż, Writings on Cities, transl.  Eleonore Kofman , 
 Elizabeth Lebas , Hoboken NJ 1996, s. 101.  
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Maderuelo, „[m]iasto kształtowane jest przez szereg heterogenicznych elementów, 

które jawią się nam jako jedność w różnorodności”703.  

Pozorne ułatwienie zadania, jakim byłaby próba opisania miasta poprzez podzielenie 

go na drobniejsze elementy – miejsca, właściwie jeszcze bardziej je komplikuje, 

miasto jest bowiem wypadkową złożonych relacji pomiędzy miejscami, a nie ich 

sumą. Jak wskazywał Kevin Lynch  
[a]nalizując przestrzeń miejską, nie możemy jednak zapominać o jej znaczeniu. 

Natomiast pytanie o sens jest dość skomplikowane. Trudniej bowiem zebrać 

spójną grupę obrazów znaczeniowych niż analizować miasto na poziomie 

percepcji czy relacji. Co więcej, zewnętrzne manipulacje nie mają tak dużego 

wpływu na znaczenie, jak na tożsamość i strukturę704.  

Analizy socjologiczne starają się analizować miasto jako splot relacji społecznych, 

czy pole walki o przestrzeń, coś, co David Harvey określał za Henri Lefebvrem jako 

„prawo do miasta 705 . W jednej z najważniejszych książek dotyczących geografii 

postmodernistycznych, Edward W. Soja przekonywał, że dostrzeżenie społecznego 

wymiaru krajobrazu stanowiło najważniejszą zdobycz wynikającą ze spotkania 

marksizmu z nowoczesnymi badaniami geograficznymi. Podkreślał on, że podstawą 

badań musi być założenie klasowości krajobrazu i jego związku z historyczno-

społecznymi przemianami w ramach społeczeństwa klasowego: „Opisywany 

krajobraz musi być wciąż widziany jako krajobraz kapitalistyczny z własną, odrębną 

geografią historyczną, własną szczególną czasoprzestrzenną strukturacją” 706 . W 

przywoływanym już we wcześniejszych rozdziałach opracowaniu dotyczącym 

literatury, przestrzeni miejskiej i angielskości, Kalliney wskazuje na to, jak kategoria 

klasy rosła, a następnie traciła na znaczeniu jako kategoria opisu tego, co naprawdę 

angielskie z chwilą upadku imperium:  
Rozkwit i upadek klasy jako narracji krytycznej stał się na wiele sposobów 

bezpośrednio powiązany z szerszym dyskursem narodowej odrębności w okresie, 

kiedy Anglia zmuszona była to porzucenia swej tożsamości jako potęgi 

imperialnej707. 

 W tej optyce krajobraz (czy to miejski, czy wiejski) należy postrzegać, po pierwsze, 

jako przestrzeń, w której ścierają się klasowo naznaczone obrazy, które odczytywać 

                                                 
703 Javier Maderuelo, Poetyki miejsca, tłum. Weronika Bryl-Roman, [w:] Miasto w sztuce – sztuka 
miasta, red. Ewa Rewers, Kraków 2010, s. 362.  
704 Kevin Lunch, Obraz miasta, tłum. Ewa Janicka, [w:] Miasto w sztuce, s. 231. 
705 Por. Henri Lefebvre, a także David Harvey, Prawo do miasta, Kraków 2012.  
706 Edward W. Soja, Postmodern Geographies, London 2003 (1989), s. 158.  
707 Kalliney, Cities of Affluence and Anger, s. 21.  
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należy w kategoriach relacji klasowych, po drugie, jako przestrzeń walki różnych 

grup interesu, walki o prawo do przestrzeni i o nowe definicje tego co publiczne i 

tego, co społeczne. W rozdziale tym postaram się pokazać, w jaki sposób realizacje w 

przestrzeni miejskiej Rachel Whiteread naświetlają najważniejsze problemy związane 

z tym, w jaki sposób tożsamość definiowana jest w oparciu o miejsca, do których 

przynależność staje się kwestią zarówno klasową jak i narodową (czy etniczną, jeśli 

weźmiemy pod uwagę etniczne definicje angielskości pojawiające się pod koniec XX 

wieku).  

Interesować mnie będzie także punkt styku pomiędzy tym, co indywidualne i osobiste 

w odbieraniu przestrzeni, a tym, co wspólne. Postaram się wskazać na to, jak 

złożoność przestrzeni miejskiej jako miejsca, w którym mieszkamy, sprawia, że 

identyfikacja z jej elementami zmusza nas do wzięcia pod uwagę funkcję domu jako 

specyficznego „miejsca pamięci”. Jak pisał Michel Foucault:  
Przestrzeń, w której żyjemy, która wyprowadza nas z nas samych, w której 

następuje erozja naszego życia, naszego czasu i naszej historii, przestrzeń, która 

drąży nas i żłobi, jest też, sama w sobie, przestrzenią heterogeniczną. Innymi 

słowy, nie żyjemy w jakiejś pustce, wewnątrz której można by sytuować jednostki 

i rzeczy. Nie żyjemy wewnątrz pustki zabarwiającej się różnymi refleksami 

światła, żyjemy w sieci relacji, wyznaczających miejsca wzajemnie do siebie 

nieredukowalne i absolutnie nie dające się jedne na drugie nakładać708.  

Foucault podkreśla tu pewnego rodzaju konflikt pojawiający się wewnątrz jednostki 

niezdolnej do zrozumienia przestrzeni, którą stara się postrzegać jako całość. 

Werbalizacje tego konfliktu napotkać można we wszelkich tekstach o mieście, od 

filozoficznych po socjologiczne i wychodzące z perspektywy geografii kulturowej. 

Tadeusz Sławek opisał ten stan jako poczucie obcości i niedopasowania:  
Czy w ogóle jest do pomyślenia miasto, które kroczyłoby dokładnie moim 

rytmem, rytmem mojego czasu, miasto, w którym nie byłbym ani za młody, ani 

za stary, lecz „w sam raz”. Ponieważ wydaje mi się to niemożliwe, nie ma zatem 

miasta idealnego, do miasta zawsze jakoś „nie pasuję”, zawsze od niego 

„odstaję”. Gdy jestem świadomy owego „odstawania”, przestrzeń miasta staje się 

„miejscem”709.  

W rozdziale wstępnym wskazywałam na istotę myślenia o przestrzeni zarówno w jej 

fizycznym wymiarze, jak i wymiarze myślowym, co skłoniło mnie do rozważania 

różnicy pomiędzy pojęciami przestrzeni i miejsca. „W obrębie dyskursu 

                                                 
708 Michel Foucault, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie“, nr 6 / 2005, s. 119.  
709 Tadeusz Sławek, Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce, s. 30. 
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teoretycznego – jak wskazuje Cathy Turner – stosowanie terminów ‘miejsce’ i 

‘przestrzeń’ jest całkowicie pozbawione konsekwencji”710. Zaznaczałam zatem, że 

odnosić się będę przede wszystkim do rozróżnień wprowadzonych przez Michela De 

Certeau, który traktuje relację przestrzeń-miejsce w odniesieniu do językowych 

metafor, jakby stanowiły odpowiednio langue i parole. Rozróżnienie zaproponowane 

przez de Certeau umożliwia powiązanie tożsamości kulturowej jako tożsamości 

zbiorowej z pojęciem przestrzeni, bez konieczności rezygnacji z używania pojęcia 

miejsca, koniecznego w przypadku mówienia o „miejscach pamięci”. De Certeau 

pozwoli mi na postrzeganie przestrzeni jako związanej z konkretną tożsamością 

kulturową, która następnie odgrywana jest przez indywidualne podmioty w 

określonych miejscach.  

1.1. Duchy przeszłości: pamięć w sztuce Rachel Whiteread 

W części tej, poświęconej sztuce Rachel Whiteread, artystki urodzonej w 1968 roku i 

mieszkającej niemal przez całe życie w Londynie, konieczne będzie wprowadzenie 

dodatkowych kategorii teoretycznych, umożliwiających pełniejsze rozważenie kwestii 

tożsamości kulturowej w kontekście jej sztuki, mianowicie pojęć związanych z 

pamięcią kulturową i znaczeniem historii/przeszłości. Większość dzieł rzeźbiarskich 

Whiteread silnie konotuje bowiem nie tylko problem tożsamości miejsca jako tego, co 

wspólne, ale przede wszystkim stara się odpowiedzieć na pytanie o przynależność w 

sytuacji posiadania swojego miejsca w ramach tego, co wspólne, o wydzielenie 

przestrzeni prywatnej, zajmowanej przez to, co należy do nas (jak na przykład dom) i 

zajmowanej przez nas (fizyczna przestrzeń ciała). W sztuce Whiteread to, co określa 

tożsamość, pozostaje na skrzyżowaniu i wynika ze spotkania tych dwóch obszarów, a 

tożsamość miejsca oraz tożsamość własna ukazywane są jako ich wypadkowa, 

ostatecznie sugerująca nierozdzielność pozornie opozycyjnych rzeczywistości. 

Analizując jej sztukę należy zatem rozpatrywać przestrzeń miejską jako podwójnie 

uwikłaną w negocjowanie tożsamości: będącą z jednej strony miejscem tworzenia 

tego, co wspólne i wartości dzielonych przez określone zbiorowości, a z drugiej 

miejscem wykrawania w ramach tej rzeczywistości tego, co jednostkowe i własne, 

oddzielne i prywatne.  W książce poświęconej przestrzeniom domu, David Morley 

                                                 
710 Cathy Turner, Palimpsest czy przestrzeń potencjalna? W poszukiwaniu słownictwa dla widowiska w 
miejscu znalezionym, przeł. Magdalena Gołaczyńska, [w:] Miasto w sztuce, s. 239.  
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rozważa sposoby, w jakie lokalne (domowe) łączy się z ponadlokalnym 

(narodowym). Interesuje go, jak pisze, „znalezienie ogniw, które przy konstrukcji 

tożsamości łączą kwestie stałego pobytu, mobilności, komunikacji i konsumpcji 

kulturalnej”, zatem stosując podejście „teorii ugruntowanej”, gdzie nacisk położony 

jest na „integrację mikro- i makrowarstw analizy”, podejmuje analizę „mikrostruktur 

rodziny i gospodarstwa”, łącząc ją ze „współczesnymi makrodebatami o narodzie, 

wspólnocie i tożsamościach kulturowych” 711 . Idąc w pewnych momentach jego 

tropem, choć stosując innego rodzaju metodologię, postaram się wskazać na takie 

ogniwa na gruncie sztuk wizualnych.  

Duch – przestrzenie prywatne a pamięć kulturowa 

Sztuka Whiteread od samego początku związana była z historią miejsca i lokalnymi 

problemami, które w jej przypadku nieodłącznie dotyczyły także historii prywatnych, 

pamięci ciała oraz pamięci przedmiotów, które zachowują ślad po swoim 

właścicielu/użytkowniku. Zawsze istotną inspirację dla jej sztuki stanowiła 

rzeczywistość wschodniego Londynu, w którym mieszka od urodzenia. Jedna z 

wczesnych prac, Materac [Mattress, 1991], powstała po obejrzeniu przez artystkę 

filmu dokumentalnego o dzielnicy Hackney we wschodnim Londynie i problemie 

bezdomności, z którym się ona boryka, bezdomności skutkującej wielką ilością 

materacy rozsianych po ulicach dzielnicy 712 . Zauważalne już w tej pracy (i 

stanowiące szczególną cechę jej późniejszych realizacji) jest potraktowanie przez 

artystkę nurtującego ją problemu społecznego jak problemu, dla którego właściwą 

reprezentacją będzie wyodrębniony z całości przestrzeni (jego fizycznego kontekstu) 

element, który działa jak jego fizyczny znak. W ten sposób pozornie zimna, 

minimalistyczna forma, którą idąc tropem minimalizmu chcielibyśmy czytać jako 

autoreferencyjną, okazuje się być synekdochą kondensującą w sobie obraz przestrzeni 

miejskiej, stanowiącej z kolei reprezentację dotykających ją problemów społecznych i 

politycznych. Już w tej wczesnej pracy zaznaczają się niemal wszystkie kwestie, które 

Whiteread rozwinęła później, choć w mniejszym stopniu łączą się one z 

interesującym mnie tutaj problemem tożsamości miejsca i związanymi z nim 

procesami negocjowania prawa do miejsca jako prawa do lokalnej tożsamości.  

                                                 
711 David Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność, tożsamość, przeł. Jolanta Mach, Warszawa 
2011, s. 19-20.  
712 Charlotte Mullins, Rachel Whiteread, London 2004, s. 34.  
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Pierwszą pracą Whiteread, która łączy w interesujący mnie tu sposób problemy 

związane z określeniem tożsamości miejsca i tożsamości tworzonej przez miejsce jest 

jednocześnie pierwsza jej praca wykonana w wielkiej skali, w okresie kiedy artystka 

porzuciła tworzenie odlewów swojego ciała i zakupionych zazwyczaj w londyńskich 

sklepach z antykami mebli i postanowiła zająć się architekturą jako strukturą w 

mniejszym stopniu stanowiącą bezpośrednie nawiązanie do figury ludzkiej. Praca ta, 

wykonana w 1990 roku, stanowiła odlew pokoju będącego częścią typowo 

wiktoriańskiego domu. Tytuł,  Duch [Ghost] (il. 43.), wskazywał na paradoksalną 

naturę dzieła stanowiącego odlew przestrzeni wewnątrz pokoju: wizualną 

reprezentację czegoś niewidzialnego, uwięzieniem w masie gipsu pustki, która 

zazwyczaj wypełnia wnętrze, a zatem nie tyle materialną reprezentacją inaczej 

nieuchwytnej przestrzeni, ile jej dosłownym, indeksalnym urzeczywistnieniem. Sama 

artystka określiła swój cel jako próbę „zmumifikowania poczucia ciszy w pokoju, 

powietrza wypełniającego pokój” 713  czy też „stworzenia mauzoleum jej własnej 

przeszłości, a także czegoś, do czego mogliby odnieść się inni – jak pokój w 

wiktoriańskim domu, w którym się urodziła” 714.  

Rzeźbiarskie potraktowanie znalezionych obiektów, rekonfigurację przestrzeni 

domowej i przeniesienie śladów przeszłości do teraźniejszości Jessica Bradley określa 

jako przemieszczenie (czy też przesiedlenie) [displacement], sugerujące narrację o 

nieobecności i wygnaniu715. Bradley używa kategorii przemieszczenia do opisu prac 

Whiteread, ale także innych artystów współczesnych (jak Mirosław Bałka i Doris 

Salcedo), u których minimalistyczna forma naładowana jest semantycznie, odnosząc 

się do kwestii cielesności i pamięci, lecz jednocześnie – właśnie dzięki działaniu 

przemieszczenia – służy ona także jako komentarz szerszych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturowych przemian, które kształtują współczesny świat 716 . 

Według Bradley, w materacach Whiteread ( w których oryginał re-prezentowany jest 

poprzez indeksalny związek z powierzchnią, szczegółem i wielkością odbitymi w 

odlewie) prawdziwe obiekty są jednocześnie rozpoznawalne i niekompletne, 

                                                 
713 Rachel Whiteread, [w:] Sandy Nairne, Art Now. Interviews with Modern Artists, London, New York 
2002, s. 52.  
714 Beatriz Colomina, I Dreamt I Was a Wall, [w:] Rachel Whiteread: Transcient Spaces, kat. wyst., 
Deutsche Guggenhein Berlin, New York 2001, s. 72. 
715 Jessica Bradley, Introduction, [w:] Jessica Bradley, Andreas Huyssen, Displacements, kat. wyst., 
Art Gallery of Ontario, Toronto 1998, s. 19.  
716 Tamże, s. 19.  



 239 

jednocześnie obecne i nieobecne717. Przez poszukiwanie tej niekompletności, która – 

bez udawania, że wartość kulturowa może być odzyskana w tej post-„auratycznej” 

epoce – forma gigantycznych replik traci swoją wewnętrzną seryjną naturę, by nabrać 

szczególnego charakteru indeksu, który uchwycony jest przez obiekt, z którego został 

odlany718. Wiąże się to z samym procesem tworzenia obiektu, którego odlew wymaga 

zniszczenia oryginału w celu uwolnienia rzeźbiarskiego sobowtóra, co samo w sobie 

jest „spektakularnym aktem przemieszczenia”719. Chociaż rzeźba składa się głównie 

ze zmaterializowanej przestrzeni wokół obiektu, powstaje efekt nieobecności 

zwiększony paradoksalną rolą określania obecności, którą odgrywa „ucieleśniona 

pustka”720. Owo paradoksalne działanie widoczne było już w pierwszych dziełach 

artystki w mniejszej skali, takich jak Closet [Szafa, 1988], stanowiącej odlew wnętrza 

szafki. W tym przypadku redukcja materialnych odniesień i połączenia pozytywnej i 

negatywnej przestrzeni w odniesieniu do obiektu, który dobrze znamy, sprawiały, że 

praca ta – jak twierdzi Bradley – kładła nacisk na pamięć naszego ciała jako punktu 

odniesienia dla innych rodzajów pamięci721. 

Jednak to, co badacze opisują jako specyficzną indeksalną relację w stosunku do 

reprezentowanego obiektu, można także określić jako perwersyjnie mimetyczną w 

tym sensie, że odwraca ona relacje między miejscem zajmowanym przez właściwy 

obiekt a przestrzenią, która jego obecność zawłaszcza, czy obejmuje. Jeśli praktykę 

artystyczną Whiteread odniesiemy do praktyki minimalistów, problem ten staje się 

jeszcze bardziej widoczny. Eckhard Schneider sugeruje, że to, co łączy Whiteread z 

Donaldem Juddem to „redukcja przedmiotów do istotowej rzeczywistości tego, co 

prawdziwe”722. Co różni ją jednak od prac minimalistów to inna relacja pomiędzy 

przedmiotem a tym, do czego się odnosi i jeśli u Judda przedmiot odnosi się sam do 

siebie pomijając zupełnie aspekt mimetyczny, u Whiteread przedmiot reprodukuje 

świat, który reprezentuje 723 . Jeśli jednak odbywa się tu jakiś rodzaj reprodukcji 

reprezentowanego, następuje to z jednoczesną przemianą kiedyś utylitarnego obiektu 

w obiekt całkowicie w tym sensie bezużyteczny. Wskazuje na to Juhani Pallasmaa, 

                                                 
717 Tamże, s. 20.  
718 Rosalind Krauss, X Marks the Spot, [w:] Rachel Whiteread: Shedding Life, kat. wyst., Tate Gallery 
Liverpool, London 1997, s. 89.  
719 Bradley, Introduction, s. 21.  
720 Tamże, s. 22.  
721 Tamże, s. 22.  
722 Eckhard Schneider, Constructing the Ephemeral, [w:] Rachel Whiteread, red. Eckhard Schneider, 
kat. wyst., Kunsthaus Bregenz 2005, s. 9. 
723 Tamże.  
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który określa owe nowe przedmioty jako „negujące swój cel i zmienione w znaki i 

ikony”724. Zastanawiając się w swoim poświęconym Whiteread tekście nad tym, w 

jaki sposób prace jej wytwarzają znaczenie, Richard Noble zwraca uwagę na stosunek 

ciała do rzeźby, która „jednocześnie zajmuje i reprezentuje przestrzeń” i pyta, w jaki 

sposób „przemiana pustej przestrzeni w formę fizyczną wydaje się uwalniać 

nadwyżkę znaczenia”725. Jednak nie zatrzymuje się on na rozważaniach formalnych, 

traktując je jedynie jako wstęp do analizy relacji pomiędzy formalnym aspektem 

dzieła a jego działaniem jako nośnikiem prywatnej i zbiorowej pamięci. „Tworząc 

odlew pustej przestrzeni”, pisze Noble,  
Whiteread powoduje powstanie paradoksalnej koncepcji, jakoby puste 

przestrzenie mogły zawierać historie. Pustka sugeruje nieobecność znaczenia, 

jednak jednocześnie to właśnie pustka przestrzeni aktywizuje je jako katalizatory 

pamięci726.  

Według Noble’a efektem odlania pustki przez artystkę jest ustanowienie czegoś, co 

określić możemy jako „archeologię nieobecności”: informacje, które są tu nam 

przekazane bezpośrednio i odwołują nas do przeszłości konkretnej przestrzeni, ale 

także do „osobistych i politycznych możliwości zawartych w odkrywaniu utraconych 

historii i utraconego doświadczenia” 727 . W minimalistycznej formie zawarty jest 

niezwykle silny ładunek doświadczenia i pamięci, zarówno pamięci przedmiotu, jak i 

ciała, które przedmiot ten użytkowało. W odniesieniu do przepracowywania 

minimalizmu przez Whiteread, Chris Townsend pisze, że artystka powraca do 

problemów podjętych wcześniej (np. odlewów pod krzesłami Bruce’a Naumana [A 

Cast of Space under My Chair, 1965-1968]) i zaczyna w miejscu, gdzie inni artyści 

skończyli. Powracając do hasła Carla Andre (wyrażonego przez stwierdzenie Roberta 

Smithsona: „rzecz jest otworem w tym, czym sama nie jest” 728 ) Whiteread 

jednocześnie wkłada w minimalistyczną formę elementy, których tam wcześniej nie 

było: „nie ma nic bardzie antytetycznego wobec minimalizmu niż metafora ciała 

obecna w całej sztuce Whiteread”729. W tym sensie jej rzeźby (a szczególnie ich 

                                                 
724 Juhani Pallasmaa, Petrified Silence, [w:] Rachel Whiteread, Kunsthaus Bregenz 2005, s. 22.  
725 Richard Noble, The Meaning of What Remains, [w:] Rachel Whiteread, Kunsthaus Bregenz 2005, s. 
66.  
726 Tamże, s. 67.  
727 Tamże, s. 68.  
728 Robert Smithson, A Thing is a Hole in a Thing it is Not, [w:]: Tegoż, The Collected Writings, s. 95, 
cyt. za: Chris Townsend, Introduction. When We Collide. History and Aesthetics, Space and Signs in 
the Art of Rachel Whiteread, [w:] The Art of Rachel Whiteread, red. Chris Townsend, London 2004, s. 
14. 
729 Townsend, Introduction. When We Collide, s. 14. 
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związek z przestrzenią ciała, jak twierdzi Townsend) bliższe byłyby skupionej na 

ciele i poszukującej różnorodności w wielości twórczości Anthony’ego Gormleya, a 

szczególnie jego Polu dla Wysp Brytyjskich [Field for the British Isles, 1993]730.  

Wedle Andreasa Huyssena twórczość Whiteread należy do nowego typu 

postminimalistycznej sztuki, którą dość ostrożnie określa jako rzeźbę pamięci 

[memory sculpture]. Jest to rodzaj rzeźby, która nie skupia się wyłącznie na układach 

przestrzennych, lecz zawiera element silnie umiejscowionej, czy nawet cielesnej 

pamięci731. Jest to praktyka artystyczna, która zdecydowanie różni się od pomnika w 

jakiejkolwiek wersji, bowiem, wedle Huyssena, jej miejsce jest w muzeum lub galerii 

raczej niż w przestrzeni publicznej, a jej adresatem jest indywidualny odbiorca raczej 

niż naród czy społeczność. Różnica polega na tym, że pomniki wyrażają i tworzyć 

mają pamięć oficjalną, a los, jaki je spotyka, to zazwyczaj obalenie czy stanie się 

niewidzialnymi. W przeciwieństwie do tego pamięć żywa „zawsze zlokalizowana jest 

w indywidualnych ciałach, ich doświadczeniu i bólu, nawet jeśli związana jest z 

pamięcią kolektywną, polityczną czy pokoleniową 732. Według Huyssena w takich 

pracach obiekt materialny  
nigdy nie jest jedynie instalacją czy rzeźbą w tradycyjnym sensie, ale odgrywany 

jest w taki sposób, że artykułuje pamięć jako przemieszczenie przeszłości w 

teraźniejszość, oferując ślad przeszłości, którego doświadczyć może i który 

odczytuje odbiorca. Otwiera ona w ten sposób szeroką czasoprzestrzeń, skłaniając 

widza, by przeniósł się poza jej materialną obecność w muzeum i wszedł w dialog 

z czasowym i historycznym wymiarem zawartym w pracy733.  

To, co opisuje tu Huyssen, określić można jako potencjalnie angażujący odbiorcę 

aspekt pracy bazującej na skrajnie indywidualnym, a jednocześnie zdecydowanie 

kolektywnym doświadczeniu zanurzenia w pamięć będącą pamięcią nie wydarzeń 

historycznych, ale owej szczególnej „przeszłości praktycznej”, o której pisał Hayden 

White, definiujący ją za Michaelem Oakshottem jako zestaw przekonań, po które jako 

jednostki i jako członkowie zbiorowości sięgamy zarówno w rozwiązywaniu 

                                                 
730  Tamże, s. 14. Na temat przestrzeni ciała i fenomenologicznego rozumienia jej relacji wobec 
przestrzeni zewnętrznej w twórczości Anthony’ego Gormleya pisałam w: Pomiędzy filozofią a 
medycyną. Ciało w brytyjskiej sztuce lat dziewięćdziesiątych, [w:] Display. Strategie wystawiania, red. 
Maria Hussakowska, Ewa Tatar, Kraków 2012.   
731  Andreas Huyssen, Sculpture, Materiality, and Memory in the Age of Amnesia, [w:] Bradley, 
Huyssen, Displacements, s. 31.  
732 Tamże, s. 31.  
733 Tamże, s. 31.  
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zwykłych, codziennych spraw, jak i poważnych problemów politycznych734. Powraca 

tu także wspomniana wcześniej (przy okazji omawianej przeze mnie koncepcji 

Ackroyda) pamięć miejsca jako przestrzeni naznaczonej tożsamością i jednocześnie 

tożsamościotwórczą, jako miejsca, w którym rozbrzmiewają „chronologiczne 

rezonanse”.  

Wedle niektórych badaczy prace Whiteread dzielą z minimalizmem zainteresowanie 

samym obiektem, co potwierdzają niektóre wypowiedzi artystki. Chris Townsend 

wskazuje na specyficzny wymiar ukazywania przez Whiteread tego-co-minęło. 

Porównując jej prace do malarstwa wanitatywnego pisze, że w odróżnieniu od tego 

gatunku, „Whiteread nie ma konkretnego projektu moralnego: umieszcza raczej to, co 

wernakularne i zmarginalizowane w centrum naszej uwagi”735. W podobny sposób 

widzi to Jennifer R. Grodd, wedle której rzeźby Whiteread „nie przywołują epickiej 

alegorii czy metafory. Zamiast tego konfrontują widza z zestawem odniesień, które 

odbijają jego uwagę z powrotem na unikalną obecność obiektu”736. Sama artystka 

potwierdza tę interpretację, mówiąc:  
Wszystkie moje prace związane z przestrzenią pokoju – czy w ogóle którekolwiek 

z moich prac architektonicznych – dotyczą przed wszystkim obserwacji. Samo 

patrzenie na nie i myślenie: w takim właśnie miejscu mieszkamy, jest bardzo 

frapujące. W jaki sposób funkcjonujemy fizycznie w takim miejscu? To właśnie 

mam w głowie, kiedy patrzę na swoje prace. Myślę o tym, jak wpływają na mnie 

fizycznie737.  

Dzieje się tak dzięki temu, że artystka nie przekształca w żaden sposób obiektu, który 

zostaje odlany lub przestrzeni wokół niego. W ten sposób, jak twierdzi Shalley 

Hornstein,  
artystka ramuje obiekty, które mamy oglądać, podobnie jak ramy określają i 

podkreślają prace w muzeum. Nasz wzrok ulega zmianie, przechodząc od 

                                                 
734  „Przeszłość praktyczną” konfrontuje White z innym terminem Oakshotta: „przeszłością 
historyczną”, to znaczy „konstruowaną przez nowoczesnych zawodowych historyków jako poprawiona 
i zorganizowana wersją części pewnej przeszłościowej całości. […] Owa historyczna przeszłość 
stanowi konstrukt oparty na teorii i istnieje wyłącznie w książkach i artykułach publikowanych przez 
zawodowych historyków”. Por. Hayden White, Przeszłość praktyczna, tłum. Agata Czarnacka, [w:] 
Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. Ewa Domańska, Poznań 
2010, s. 58-59.  
735 Townsend, Introduction, s. 8.  
736 Jennifer R. Gross, Remembrance of Things Present, [w:] The Art of Rachel Whiteread, s. 41.  
737 Rachel Whiteread w rozmowie z Craigiem Houserem: If Walls Could Talk: An Interview with 
Rachel Whiteread, [w:] Rachel Whiteread: Transcient Spaces, s. 53.  
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doświadczenia tego, co codziennego po nowe doświadczenie obiektu w jego 

nowo określonej formie i miejscu738. 

Co jednak według innych badaczy zdecydowanie odróżnia ten rodzaj twórczości od 

jej minimalistycznych poprzedników, czy też bardziej formalnie nastawionych 

postmnimalistycznych prac rówieśników Whiteread, jest inny rodzaj podejścia do 

materialnej obecności dzieła sztuki 739. W przeciwieństwie do minimalistów, silna 

formalna obecność nie ma tu stanowić przedstawienia autoreferencyjnego sposobu 

ekspresji dzieła, nie ma także na celu komentowania zastałej przestrzeni galeryjnej, 

czy ironicznego zaakcentowania dematerializacji dzieła sztuki. Owa zaznaczająca się 

silnie obecność materialnej formy ma za zadanie wskazać na nieobecność, zakreślić i 

określić miejsce zajmowane wcześniej przez pustkę, przez nieobecność i tym samym 

mówić o braku, który pamięć stara się wypełnić, i który pomnik ma wymazać, 

zastępując go sobą samym. O tego rodzaju roli mówi Huyssen, który określa 

„historyczną manię” współczesnego świata – paradoksalnie – mianem zbiorowej 

amnezji 740 . Co wedle Huyssena odróżnia także „rzeźbę pamięci” od większości 

rzeźby minimalistycznej i postminimalistycznej to fakt, że prace te nie mają złudzeń 

co do swojej formalnej autentyczności czy czystej obecności, którą to kwestię 

zasygnalizowałam już wyżej. Jak pisze Huyssen, „użycie w nich często 

niepotrzebnych materiałów i sposób ich eksponowania, wyrażają świadomość, że 

wszelka pamięć jest re-kolekcją, re-prezentacją”. 741  Praca będąca rzeźbą pamięci 

opiera się, jak twierdzi Huyssen,  
nie tylko wymazaniu specyficznej osobistej czy politycznej przeszłości, […] 

zamiast tego działa przeciwko wymazaniu samej istoty przeszłości [pastness], 

która pozostaje nierozerwalnie związana z materialnością rzeczy i ciał w czasie i 

przestrzeni742. 

 Przeszłość zawarta w przedmiotach czy obrazach (w tym miejscu: odciskach) 

przedmiotów jest wymazana jako przeszłość, ale staje się czymś innym, obecnością 

nieobecności niezwykle trudną do określenia: „Obraz tego, co było, budzi mój 

                                                 
738 Shelley Hornstein, Matters Immaterial. On the Meaning of Houses and the Things Inside Them, [w:] 
The Art of Rachel Whiteread, s. 58. 
739 Jako studentka Whiteread zafascynowana była pracami Evy Hesse. Por. Mullins, Rachel Whiteread, 
s. 9.  
740  Huyssen, Sculpture, Materiality, and Memory in the Age of Amnesia, s. 32.  
741 Tamże.  
742 Tamże.   
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niepokój, ale nie dlatego, że przeszłość minęła, jest jeszcze coś innego, 

nieokreślonego”743.  

W jaki sposób Duch Whiteread miałby stanowić pracę o przeszłości praktycznej, 

pamięci zawartej w przedmiotach, a jednocześnie mówić o tożsamości 

ponadindywidualnej, regionalnej, czy narodowej? Cytowany przeze mnie wyżej 

Morley proponuje spojrzenie na nawet najmniejsze przestrzenie w kategoriach 

ciągłości i trwałości, nie odwołując się jednak do trwałości pewnych własności 

miejsca w czasie („chronologicznych rezonansów”), lecz do trwałości zachowań 

społecznych. Powołując się na badania socjologiczne dotyczące sposobu 

zamieszkiwania i urządzania typowych angielskich pokoi, pisze on:  
Pokój można by zatem rozumieć jako swego rodzaju zobiektywizowaną pamięć 

zbiorową czy wspomnienie „przechowujące wygląd” i nasze zachowanie w tym 

pokoju. Naturalnie tak dalece, jak wygląd pokoju odzwierciedla przeszłość 

dorosłych, którzy go urządzali, jest on również ich pamięcią744.  

Odwołując się do badań Denisa Wooda i Roberta J. Becka, twierdzi on, że „[S]koro 

pokoje wyrażają wartości, a ponadto istnieją w postaci reguł, to ‘budują […] sieć 

znaczeń i wartości zdolną kształtować zachowania, które powołują pokój do 

życia’”745. W tej optyce Duch Whiteread jest jednocześnie jednostkowy (jako odcisk 

konkretnego pokoju), jak i odnoszący się do zbiorowości (typowy pokój w 

wiktoriańskim domu), która zarówno kształtuje zajmowane miejsce, jak i jest przez 

nie kształtowana. Kwestie tego, co publiczne i tego, co prywatne jeszcze silniej 

uwidoczniają się w pracy stanowiącej niejako rozwinięcie Ducha, mianowicie w 

umieszczonym poza przestrzenią galerii Domu [House, 1993] (il. 44.).  

Dom na East Endzie 

Podobnie jak w przypadku Ducha celem artystki było odlanie przestrzeni, która 

byłaby jej dobrze znana, jednak dochodziły do tego starania o odniesienie się do 

polityki miasta wobec przestrzeni, w której dom się znajdował, a także – całkowicie 

zmieniające kontekst – znajdowanie się tej pracy nie w przestrzeni galeryjnej, ale 

dokładnie w tej samej przestrzeni, którą praca miała przedstawiać i komentować, 

kwestia do której jeszcze powrócę. Kiedy Whiteread zajmowała się poszukiwaniem 

domu mającego posłużyć do wykonania planowanej przez nią pracy, było dla niej 
                                                 
743 Roland Barthes, Roland Barthes, przeł. Tomasz Swoboda, Gdańsk 2011, s. 9.  
744 Morley, Przestrzenie domu, s. 38.  
745  Denis Wood, Robert J. Beck, Home Rules, Baltimore 1994, s. xvi-xvii, 2-5, cyt. za: Morley, 
Przestrzenie domu, s. 38.  
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jasne, jak sama powiedziała, że musi się on znajdować w dzielnicy, która jest jej 

bardzo dobrze znana, a zatem we wschodnim Londynie, a także, że musi to być 

budynek przeznaczony do rozbiórki746. Ulica, na której znajdował się wybrany przez 

Whiteread dom, Grove Road, to pas zieleni oferujący widok na Canary Warf, jeden z 

najważniejszych projektów urbanistycznych rządu Margaret Thatcher, zabudowy 

Docklands i Tower Hamlets, która całkowicie zmieniła oblicze tej dzielnicy i 

oznaczała wyburzenie wielkiej ilości istniejących tu budynków, rewitalizację części 

pomieszczeń portowych i przekształcenie magazynów w lofty. Historię powolnej 

gentryfikacji dzielnicy (gentryfikacji realizującej klasyczny model, gdzie tanie 

budynki początkowo wynajmują artyści, a następnie w ślad za nimi przychodzi 

lokalna infrastruktura, rozbudowuje się sektor usługowy, a następnie wkraczają 

deweloperzy i wielki kapitał, w tym konkretnym przypadku wspierany specjalnym 

programem rządowym dążącym do uczynienia z dzielnicy dobrze skomunikowanego 

z centrum dzięki budowie lekkiej kolejki miejskiej nowego centrum finansowego) z 

punktu widzenia artystów – pionierów opisuje Gregor Muir, który zamieszkał w tych 

okolicach (dokładnie w oddalonym od Isle of Dogs o kilka kilometrów Shoreditch) w 

połowie lat dziewięćdziesiątych. Opisuje on, jak będący w latach osiemdziesiątych 

ruiną747, East End nagle przeobraził się w najmodniejszą dzielnicę w mieście:  
gentryfikacja Shoreditch postępowała tak intensywnie i w tak szybkim tempie, że 

zdawało się, jakby cały teren z dnia na dzień zmartwychwstał. Koszty wynajmu 

poszybowały w górę, a modne bary otwierano w tempie jednego na tydzień748. 

 Obecnie East End jest jedną z najbardziej artystycznych i modnych dzielnic i, jak 

pisze Kit Wedd, niektóre jego części mogą poszczycić się największym odsetkiem 

artystów w ramach populacji, co sprawia, że dzielnica znajduje się w centrum, raczej 

niż na peryferiach praktyki artystycznej w Londynie749. 

Jak wskazuje Mario Codognato, dla Whiteread, podobnie jak dla Gilberta i George’a, 

East End stanowi „metaforę etosu całej ludzkości, ludzkiej różnorodności i ciągu 

historii”, właśnie przez to że przez wieki stanowił cel imigracji z najróżniejszych 

                                                 
746 Mullins, Rachel Whiteread, s. 51.  
747 „Pleniące się chwasty porastały tereny zniszczone podczas bombardowań minionej wojny, otoczone 
ścianami z rdzewiejącej blachy falistej. Wiktoriańskie szeregowce łypały niechętnie spod wieżowców 
punktujących miejsca niemieckich nalotów bombowych. East End niewątpliwie był ruiną”. Por. Gregor 
Muir, Lucky Kunst. Rozwit i upadek Young British Art, przeł. Iwona Sak, Kraków – Warszawa 2013, s. 
23.  
748 Tamże, s. 218.  
749 Kit Wedd, Artists’ London: Holbein to Hirst, London 2001, s. 140. 
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części globu 750 . Zanim jednak przyjrzę się sposobowi, w jaki praca Whiteread 

komentuje relacje tożsamościowe na East Endzie jako tej specyficznej przestrzeni, 

łączącej przeciwstawne wizje kwintesencji angielskości i wszystkiego, co prawdziwa 

angielskość chciała postrzegać jako swojego znaczącego Innego (problem, który 

szczegółowo omówiłam w poprzednim rozdziale mówiąc o Gilbercie i George’u w 

kontekście koncepcji Petera Ackroyda), chciałabym powrócić do samego Domu jako 

obiektu, który zarówno opowiada o, jak i reprezentuje przestrzeń prywatną jako 

miejsce pamięci w ramach większej przestrzeni znaczącej (w tym przypadku 

dzielnicy).  

O wybranym budynku sama artystka mówiła, że: „Był to dom szeregowy z przełomu 

wieków. Wybrałam ten konkretny dom szeregowy, ponieważ reprezentował on 

archetypiczny dom z typowym stylem architektonicznym”751. Whiteread zbudowała 

budynek w budynku, wypełniając wewnętrzne przestrzenie betonem, a następnie 

zdejmując właściwy dom, doprowadzając do jego zniszczenia. Wykonany przez 

Whiteread odlew zachował dość dokładnie wszelkie ślady użytkowania na swojej 

powierzchni, oddając zewnętrzne ślady codziennego życia zamieszkujących go ludzi. 

Sprawiało to, jak pisze Mullins, że odbiorca stawał się archeologiem-amatorem, 

starającym się zrekonstruować przeszłe funkcje każdego pokoju na podstawie 

malutkich zachowanych fragmentów, które pozostały uchwycone w betonie752. Dom 

Whiteread nie stanowi lamentu nad nieuchronnych odchodzeniem tego, co materialne 

(zatem w tym sensie nie jest nostalgiczny), ile skuteczne (choć właściwie 

nieskuteczne) zatrzymanie tego, co niematerialne, niewidoczne i zazwyczaj 

niezauważalne. Sprzeczność, jaka się tu pojawia, polega na rzeczywistym 

zatrzymaniu w formie rzeźby przestrzeni odchodzącego domu, jednak właściwie 

działanie to jest nieskuteczne w podwójnym sensie: jako chwilowe jedynie 

zatrzymanie domu, który ostatecznie i tak został rozebrany oraz jako zatrzymanie 

przestrzeni codziennego w taki sposób, że nie sposób już w niej żyć i że staje się ona 

– podobnie jak inne obiekty Whiteread – zaprzeczeniem swojej wcześniejszej 

funkcjonalności. Jest to zatem praca nieskuteczna także w innym sensie, mówi ona 

bowiem o nieskuteczności wszelkich form reprezentacji. Jak pisze Angela 

Dimitrakaki,  
                                                 
750  Mario Codognato, The World is the Totalty of Facts, not of Things, [w:] Rachel Whiteread, 
Kunsthaus Bregenz 2005, s. 47.  
751 Mullins, Rachel Whiteread, s. 52.  
752 Tamże, s. 53. 
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Dom stanowił pomnik niemożliwości przywrócenia do życia umarłych, jak i 

niemożliwości odpowiedniego ich reprezentowania. W tym sensie Dom można 

postrzegać jako niepokojące odrzucenie tradycyjnych form realizmu, obsesyjne 

powtarzanie niemożliwości, a nawet nieodpowiedniości realizmu753.  

Przez realizm należałoby tu rozumieć mimetyzm, bowiem w sensie prawdomówności 

prace Whiteread są realistyczne: co prawda nie stanowią reprezentacji (kopii) 

obiektów, ale realistycznie opowiadają o nich; nie tyle reprezentują, ile opisują z 

maniakalną wręcz dokładnością oddając każdy szczegół powierzchni. W tym sensie 

rzeźba Whiteread byłaby, jak wskazuje Blake Stimson, tym, czym fotografia była dla 

Rolanda Barthesa, który na temat indeksalności fotografii pisał:  
Mamy tu do czynienia z utratą ekwiwalencji (właściwej prawdziwym systemom 

znaków) i ustanowieniem quasi-identyczności. Innymi słowy, znak w tym 

przekazie nie pochodzi już z ustalonego repertuaru, nie jest zakodowany; stajemy 

wobec paradoksu […] przekazu bez kodu754.  

Według Stimsona rzeźba Whiteread, podobnie, jest  
formą świadectwa, nie interpretacji, argumentacji, czy polemiki […]. Podobnie 

jak każde inne świadectwa, może ona oczywiście kłamać nie ukazując całej 

prawdy lub zniekształcając ją, lecz w związku z tym, że jest indeksalna raczej niż 

demonstracyjna […] w rezultacie zrzeka się części autonomii zazwyczaj 

przyznawanej reprezentacji755.  

Co więcej, jak pisze dalej Stimson, rzeźba Whiteread jest zbliżona w swym działaniu 

do fotografii także w tym sensie, że ukazuje często elementy, które nie zostały 

zaplanowane przez fotografa (Walter Benjamin wskazywał na to, jak fotografia po raz 

pierwszy ujawnia „optyczną nieświadomość”756), a nawet te, których sam fotograf nie 

widział, wyzwalając to, co wyparte i „ukazując przeszłość budynku, jego 

nieświadomość”757.   

Ukazując swoją własną „nieświadomość”, Dom stanowił także wizualizację tego, co 

wyparte w ramach świadomości zbiorowej (problemu społecznej nierówności), na 

poziomie praktycznym mającym wyraz w gentryfikacji dzielnicy i programie 

wyburzania starych dzielnic pod budowę nowych. Pozostając na opustoszałym, 

                                                 
753 Angela Dimitrakaki, Gothic Public Art and the Failures of Democracy: Reflections on House, 
Interpretation and the ‘Political Unconscious’, [w:] The Art of Rachel Whiteread, s. 116.  
754 Roland Barthes, Retoryka obrazu, tłum. Z. Kruszyński, [w:] Ut pictura poesis, red. M. Skwara i M. 
Wysłouch, Gdańsk 2006, s. 143.  
755 Blake Stimson, The Shimmer of Industrial Form, [w:] The Art of Rachel Whiteread, s. 153.  
756 Por. Walter Benjamin, Mała historia fotografii, [w:] Tegoż, Twórca jako wytwórca, Poznań 1975.   
757 Stimson, The Shimmer of Industrial Form, s. 156.  
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przygotowanym pod budowę terenie, jako ostatni „dom” po wyburzeniu innych 

domów, obiekt ten rysował się jako materialny wyrzut sumienia.  

Rozwijając myśl James Lingwooda, który pisał, że „nie da się oddzielić Domu od 

jego miejsca, czy miejsca od Domu”758, można powiedzieć, że chodzi tu o bardzo 

szczególny rodzaj site-specificity, to znaczy: praca ta powstała nie tyle specjalnie dla 

tego miejsca, ile zastąpiła je, zajmując jego przestrzeń i całkowicie biorąc ją w 

posiadanie, jednocześnie przedłużając jej trwanie, zanim sama została zburzona. Co 

więcej, będąc właśnie tym, czym była, nie mogła znaleźć się w innym miejscu i 

trudno wyobrazić sobie umieszczenie jej w innej przestrzeni, na przykład przestrzeni 

galeryjnej, co nie ma miejsca w przypadku innych prac Whiteread. Jednak miejsce 

jako takie, w tym konkretne miejsce zajmowane przez Dom, nie jest tutaj rozumiane 

jako przestrzeń jedynie, ale jako szczególny wyraz relacji przestrzeni z jej 

czasowością. Dom stał się świadectwem miejsca tworzonego przez człowieka, 

bowiem – jak pisała Doreen Massey – „zawsze tworzymy nie tylko przestrzeń, 

geografię naszego życia, ale czasoprzestrzeń dla naszego życia”759. To, co pozostało z 

oryginalnego domu w odlanym Domu Whiteread było zatem nie tylko pozostałą po 

nim przestrzenią, którą kiedyś zajmował, ale także czasem, który po nim pozostał, 

uwięzioną w betonie jego przeszłością.  

Ponownie należy tu zadać pytanie: w jaki sposób tak indeksalne istnienie Domu może 

potraktowane być jako synekdocha szerszych zagadnień dotyczących także innych 

miejsc oraz przestrzeni jako całości? W właściwym sproblematyzowaniu tej relacji 

pomocne jest odwołanie się do wspomnianej już koncepcji Michela de Certeau. 

Według francuskiego teoretyka przestrzeń to właściwie sfera władzy, a jednocześnie 

coś, co nie należy do nikogo, natomiast miejsce jest tym, co określane jest przez 

pamięć. Jak pisze Certeau:  
Miejscem jest porządek (jakkolwiek) decydujący o rozmieszczeniu elementów w 

stosunkach współistnienia. W ten sposób zostaje więc wykluczona możliwość, że 

dwie rzeczy zejdą się na tym samym miejscu. Rządzi tu prawo „własnego”: 

badane elementy są ułożone jedne przy drugich, każdy jest umieszczony na 

miejscu „własnym” i odmiennym od tego, które określa. […] Przestrzeń istnieje 

wówczas, gdy bierzemy pod uwagę wektory kierunku, pomiary prędkości i 

zmienną czasową. Przestrzeń to krzyżowanie się ciał w ruchu. Przestrzeń byłaby 

dla miejsca tym, czym staje się słowo w chwili, gdy jest wypowiadane, to znaczy 
                                                 
758 James Lingwood, Introduction, [w:] Rachel Whiteread. House, red. James Lingwood, London 1995, 
s. 11.  
759 Doreen Massey, Space-time and the Politics of Location, [w:] Rachel Whiteread, House, s. 26.  
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pochwycone w niepewności urzeczywistniania, […] rozumiane jako akt jakieś 

teraźniejszości […]. W odróżnieniu od miejsca, przestrzeń jest pozbawiona 

jednoznaczności oraz stabilności „własnego”. Ogólnie mówiąc, przestrzeń jest 

praktykowanym miejscem760. 

 Dom Whiteread zajmuje miejsce wcześniejszego domu, który był miejscem w sensie, 

o którym pisze de Certeau. By zacytować go raz jeszcze:  
Zastanawia fakt, że miejsca, w których żyjemy, są jakby obecnościami 

nieobecności. Pokazuje się to, co niewidoczne: „widzi pan, tutaj było…”, ale już 

tego nie widzimy. Zaimki wskazujące wyrażają niewidoczną obecność w tym, co 

widoczne: być owymi seriami przemieszczeń i skutków pomiędzy rozbitymi na 

kawałki warstwami, które tworzą miejsce, oraz wykorzystywać zmieniającą się 

ich głębokość to właściwie istota definicji miejsca761.  

Zatem Dom Whiteread, umiejscawiając się w tym konkretnym punkcie jednocześnie 

usuwa prawdziwy dom w owym znaczącym, wspomnianym już wcześniej akcie 

przemieszczenia (od-miejscawia go [dis-place]). Rodzaj działania, które Dom 

podejmuje wobec miejsca i w miejscu, wydaje się zbliżony do działania prac Gordona 

Matty-Clarka, które w swych uwagach o indeksie opisała Rosalind Krauss:  
W każdej z tych prac to budynek jest przekazem, który może być prezentowany, 

ale nie kodowany. Celem tych prac jest uchwycenie obecności budynku, 

znalezienie strategii, która zmusi ją, by wypłynęła na powierzchnię pracy. 

Jednakże nawet kiedy obecność wypływa na powierzchnię, wypełnia pracę 

niezwykłym poczuciem czasu przeszłego. Ślad, odcisk, wskazówka są 

pozostałościami przyczyny, która sama w sobie nie jest obecna w danym znaku, 

choć są one wytwarzane przez tę przyczynę fizyczną. Podobnie jak ślady, opisane 

prace reprezentują budynek poprzez paradoks fizycznej obecności mimo 

odległości czasowej762.  

Jednak sposób, w jaki miejsca zajmują przestrzeń, nie ogranicza się do ich fizycznego 

istnienia, lecz związany jest także z ich byciem w języku, w nazwach, w anegdotach. 

By znów oddać głos de Certeau:  
Miejsca są fragmentarycznymi i zwiniętymi historiami, przeszłościami 

pozbawionymi czytelności przez innego, nagromadzonymi czasami, które mogą 

się rozwinąć, ale które występują tu raczej jako potencjalne opowieści, zagadki do 

rozwikłania, wreszcie symbolizacjami wyodrębnionymi z bólu i rozkoszy ciała763.  

                                                 
760 Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 117.  
761 Tamże, s. 9.  
762 Rosalind E. Krauss, Notatki o indeksie. Część 2, [w:] tejże, Oryginalność awangardy i inne mity 
modernistyczne, Gdańsk 2011, s. 221-222. 
763 Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 109.  
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De Certeau pisze tu o domu jako miejscu, którego tożsamość nadaje pamięć 

przenoszoną nie oficjalnymi drogami, ale za pomocą owych nie zawsze 

dopowiedzianych opowieści. Ten rodzaj opowieści, choć w zupełnie innym 

kontekście, Harald Welzer opisał jako „pustą mowę”, jako coś co sprawia, że pamięć 

jest możliwa, bowiem opowieść stanowi ramę wypełnianą znaczeniem, które bliskie 

jest odbiorcy764. De Certeau ten rodzaj pamięci określił jako „pamięć kulturową”, 

jednak bliższa jest ona właściwie temu, co Jan Assmann określa jako pamięć 

komunikatywną obejmującą wspomnienia dotyczące najbliższej przeszłości, to 

znaczy posiadającą nieco mniejszy zasięg niż pamięć kulturowa765. Jest to pamięć 

pokoleniowa, którą dzielą członkowie rodziny i która przemija wraz z nimi, 

obejmując maksymalnie trzy, cztery pokolenia. W tym sensie pamięć, o której mówi 

praca Whiteread, jest pamięcią komunikatywną, choć związana jest ona na gruncie 

tożsamości z poziomem szerszym, poziomem tożsamości kulturowej (to znaczy 

objętościowo trzeciego jej rodzaju, zgodnie z rozróżnieniem wprowadzonym we 

wstępnym rozdziale).  

Tytuł pracy, brzmiący w oryginale House, nie natomiast Home, każe jednak skupić 

się na innych niż wyłącznie prywatne i nostalgiczne aspektach przestrzeni, które 

zamieszkujemy.  Jak twierdzi Shelley Hornstein, Dom Whiteread, właśnie za sprawą 

swojego tytułu, a także podjęcia problemu znikania przestrzeni domu (house) 

stanowiącej dla kogoś dom (home) „kwestionuje koncepcje społeczności, miejsca i 

bezpieczeństwa. Status domu jako miejsca napotyka na opór”766. Działania rządowe 

mające na celu całkowitą przemianę dzielnicy kosztem mieszkającej tam ludności 

sprawiają bowiem, że miejsce to przestaje funkcjonować jako miejsce pamięci 

prywatnej (czy komunikatywnej, obejmującej kilka pokoleń jednej rodziny), a także 

(zważywszy na taki sam los innych domów w tej dzielnicy) jako miejsce pamięci 

kulturowej.  

Paradoksalnie, rzeźba Whiteread spotkała się z wrogim przyjęciem lokalnej 

społeczności, a jej całkowicie niezrozumiały dla niej charakter doskonale oddawało 

umieszczone na niej, bezsilne wobec pozornego absurdu tej konstrukcji, graffiti z 

retorycznym pytaniem: „WOT FOR?”. Jak pisałam w poprzednim rozdziale, kwestie 
                                                 
764  Harald Welzer, Sabine Moller, Karoline Tschuggnall, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy 
socjalizm i Holokaust w pamięci rodzinnej, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna 
perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 378.  
765 Jan Assmann, Kultura pamięci, [w:]  Pamięć zbiorowa i kulturowa, s. 82.  
766 Hornstein, Matters Immaterial, s. 55. 
 



 251 

tego, kto jest u siebie na East Endzie i o jakiego rodzaju społeczności jest tutaj mowa, 

są podwójnie problematyczne: inicjatywy rządowe z konieczności wiązały się z 

usunięciem przynajmniej części lokalnej społeczności, którą trzeba określić jako 

niekoniecznie posiadającą wspólne interesy, jako że tak zwana „rdzenna” biała klasa 

robotnicza z niechęcią witała kolejne grupy imigrantów. Jak pisze Doreen Massey, 

zwycięstwo silnie prawicowych formacji we wrześniowych wyborach 1993 roku było 

szczególnie związane z walkami o kwestie mieszkaniowe, o prawa „lokalnych” 

mieszkańców ponad prawem innych. Kwestia mieszkaniowa stanowiła sedno walki o 

to, kto jest, a kto nie jest częścią lokalnej społeczności. Brytyjska Partia Narodowa na 

East Endzie używała mitycznej wersji przeszłości tego miejsca jako białego, jako 

czysto angielskiego. Odwoływała się do nie-istniejącej przeszłości „przed 

imigracją”767. Czy w związku z tym – pyta Massey – Dom „mógł uruchomić siły 

zmierzające ku konstrukcji, wzmocnieniu, czy subwersji wspólnotowej identyfikacji 

tego miejsca?” 768 . Paradoksalnie, pomimo swego „upamiętniającego” odchodzącą 

właśnie w przeszłość rzeczywistość East Endu charakteru, Dom stał się pewnego 

rodzaju symbolem wszelkich obcych elementów w dzielnicy i „odbierany był przez 

przeciwników jako gatunek niechcianego, nielegalnego imigranta”769. 

Analizując Dom Whiteread w kontekście socjologicznych debat o to, do kogo należy 

przestrzeń, czy też o prawo do przestrzeni, które w powyższych rozważaniach 

starałam się łączyć z bardziej filozoficznym koncepcjami miejsc i związanej z nimi 

pamięci, chciałabym zaproponować odczytanie go jako pracy o domu jako o 

specyficznym „miejscu pamięci”. Według klasycznej definicji Pierre’a Nory, lieux de 

mémoire to tak naprawdę nie miejsca pamięci, ale historii, bowiem  
[g]dybyśmy byli zdolni żyć wewnątrz pamięci, nie musielibyśmy tworzyć lieux de 

mémoire w jej imieniu. Każdy gest, nawet najbardziej zwyczajny, byłby 

przeżywany jako rytualne powtórzenie pozaczasowej praktyki w pierwotnej 

identyfikacji działania ze znaczeniem. Wraz z pojawieniem się śladu, mediacji, 

dystansu, nie znajdujemy się już w przestrzeni pamięci, lecz historii770.  

Dom Whiteread nie tyle stanowi próbę stania się miejscem pamięci w rozumieniu 

Nora, ile stanowi miejsce pamięci bardzo prywatnej, będąc jednocześnie 

świadectwem tego, jak prywatna historia jest związana z historią całej społeczności. 

                                                 
767 Massey, Space-time and the Politics of Location, s. 48.  
768 Tamże.  
769 Simon Watney, On ‘House’, Iconoclasm & Iconophobia, [w:] Rachel Whiteread. House, s. 99.  
770 Pierre Nora, Pomiędzy pamięcią i historią: Les lieux de memoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2, 
2009, s. 4-5.  
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Mowa była wyżej o negocjowaniu angielskości w przestrzeni East Endu jako 

przestrzeni właśnie, bardziej niż miejscu, zakłada to bowiem, idąc za de Certeau, 

możliwość negocjowania własności w jej ramach. Miejsce pamięci w rozumieniu 

Nora byłoby natomiast sferą w przestrzeni publicznej należącą do konkretnej grupy, 

zazwyczaj narodu, bądź wspólnoty kulturowej. W tym sensie Dom Whiteread 

działałby jako swojego rodzaju pomnik domu: miejsce pamięci, ale nie tylko owego 

konkretnego domu, ale – może nawet w większym stopniu – domu specyficznie 

angielskiego. W kontekście angielskości jako kultury prywatności 771  można tu 

pokusić się o określenie angielskich domów jako prywatnych „miejsc pamięci”, a tym 

samym miejsc pamięci działających kolektywnie, rozproszonych, podobnie jak boisko 

do gry w krykieta, ogród, szkoła z internatem, czy tradycyjny pub. 

Paradygmatycznym przykładem takiego domu byłby Mansfield Park z powieści Jane 

Austen, szczególnie w interpretacji Edwarda Saida, dom stanowiący ostoję i miejsce 

produkowania angielskości określonej ściśle niezmiennymi zasadami772. W podobny 

sposób można postrzegać domy należące do klas niższych, realizujące ten sam model 

architektoniczny, ustawione nieprzeliczonymi ciągami na całej przestrzeni północno-

wschodniego Londynu, reprodukujące zarówno model architektoniczny, jak i sposób 

życia, model zachowania (według Morleya). Zatem angielskie domy to miejsca 

pamięci zbiorowej, ale rozproszone, niejako sprywatyzowane. 

Przestrzeń publiczna i problem pamięci 

„Nienawidzę rzeźby publicznej, co brzmi absurdalnie, skoro sama ją robię, ale często 

starałam się zrobić coś niemal niewidzialnego”, powiedziała artystka odnosząc się 

przede wszystkim do Pomnika bez tytułu [Untitled Monument, 2001] (il. 45.), czyli 

pracy umieszczonej na tzw. czwartym cokole na Trafalgar Square w Londynie, 

stanowiącym cykliczne miejsce ekspozycji specjalnie zamawianych obiektów site-

specific773. Tworząc Pomnik artystka zabrała głos w trwającej już wiele dekad debacie 

na temat sposobów upamiętniania. Podkreślano często fakt, że pomniki nie spełniają 

swojej funkcji upamiętniającej, nie tylko dlatego, że są niemal niewidoczne, ale także 

z powodu wywoływania efektu przeciwnego: kolektywnej amnezji, wynikającej z 

                                                 
771 Jak pisał George Orwell, „cała kultura [angielska] koncentruje się wokół rdzennie angielskich i 
wspólnych, chociaż nieoficjalnych czynności i rzeczy: pubu, meczu piłkarskiego, ogródka za domem, 
kominka i ‘filiżaneczki herbaty’”. Por. George Orwell, W brzuchu wieloryba, [w:] tegoż, Anglicy i inne 
eseje, Warszawa 2013.  
772 Por. Edward W. Said, Kultura i imperializm, Kraków 2009.  
773 Art Now. Interviews with Modern Artists, s. 59. 
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tego, że nie sposób jest zdeponować pamięci w fizycznie istniejącym obiekcie. 

„Monument, jak na to wskazuje łacińska etymologia słowa, chce być materialnym 

wyrazem stałej obecności, a przynajmniej trwania” – pisał Marc Augé 774 , 

podkreślając dalej, jak trwanie pamięci paradoksalnie osiągnięte ma być poprzez 

ingerencję w przestrzeń, nie w czas:  
Przestrzeń społeczna jest najeżona budowlami, które nie są po prostu użytkowe, 

majestatycznymi konstrukcjami z kamienia lub skromnymi ołtarzami usypanymi 

z ziemi […]. Osobliwe, że to seria pęknięć i nieciągłości w przestrzeni 

symbolizuje ciągłość czasu775. 

 Jednak pamięć jest czymś niezależnym od władzy, która zastępuje ją obiektami. Jak 

pisze de Certeau, „pamięć jest właściwie antymuzeum: nie można jej nigdzie 

usytuować”776. Pomniki mają na celu reprodukowanie oficjalnych wizji historii, lecz 

stają się zupełnie odcięte od sposobu, w jaki jednostki doświadczają tej historii jako 

części teraźniejszości. Jak pisał Jon Bird, pomniki  
dostarczają instrukcji do oficjalnych narracji na temat przeszłości. Zatrzymany 

kadr historycznej narracji pomnika, przecina sieć wydarzeń, by wydobyć moment 

(incydent, jednostkę), która w ten sposób staje się personifikacją samej pamięci. 

W rezultacie sztuka umieszczona w sferze publicznej musi wciąż negocjować z 

dyskursem kultury oficjalnej […] i możliwością zainicjowania lub połącznia jej z 

alternatywnym czy krytycznym dyskursem. Jednak po drugiej stronie pomnika 

jako formy pamięci zbiorowej jest tendencja do zapominania i symptomy 

odrzucenia777.  

Jedną z koncepcji mających na celu przeciwstawienie się takiemu myśleniu o pamięci 

i upamiętnianiu jest koncepcja „antypomnika”, czy też „przeciw-pomnika”. „Przeciw-

pomnik”, jak określa go Aleksandra Janus,  
wyrasta […] z poczucia nieufności do tradycyjnego pomnika jako medium 

pamięci. Jak argumentuje Young za niemieckim historykiem Martinem 

Broszatem, tradycyjne pomniki często nie tyle upamiętniają wydarzenia, którym 

są poświęcone, „ile grzebią je pod grubą warstwą narodowych mitów”778.  

Pomnik Whiteread umieszczony został na cokole przygotowanym pod pomnik 

Wilhelma IV, który jednak nigdy nie zgromadził funduszy umożliwiających mu 
                                                 
774  Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman 
Chymkowski, Warszawa 2010, s. 39. 
775 Tamże, s. 40.  
776 Certeau, Wyneleźć codzienność, s. 108-109. 
777 Jon Bird, Dolce Domum, [w:] Rachel Whiteread. House, s. 110-111.  
778  James E. Young, Memory, Counter-memory, and the End of the Monument, [w:] Image and 
Rememberance, red. S. Hornstein, F. Jacobowitz, Indianapolis 2003, s. 59, cyt. za: Aleksandra Janus, 
Zapełnianie pustki. Muzeum i paradoks upamiętniania, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i 
terytoria, red. Dariusz Czaja, Wołowiec 2013, s. 263. 
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postawienie swojego portretu. Wykonana przez artystkę praca polega na stworzeniu 

zwierciadlanego odbicia cokołu, który umieszczony na nim niejako go replikuje. 

Różnica polega na tym, że cokół Whiteread wykonany został z przezroczystej żywicy 

i choć nie był zupełnie niewidoczny, miał tę cechę jasno konotować. Według Chrisa 

Townsenda Pomnik można rozumieć jako „krytykę znikania władzy instytucjonalnej 

w coś, co ukazuje siebie jako dobroczynna, wolna od ideologii neutralność, a co w 

rzeczywistości jest wyszukaną formą organizowania podmiotowości” 779 . Według 

niego jako „niestabilne archiwum” i „naczynie na przeszłość, teraźniejszość i 

przyszłość Anglii” rzeźba ta stanowił odpowiedź na to, co w odniesieniu do 

współczesnej architektury napisał Rem Koolhaas: „Transparentność ukazuje jedynie 

to, w czym nie można uczestniczyć”780. Townsend rozważa także strategie budowania 

rzeźby publicznej podjęte przez Whiteread w kontekście pojęcia heterotopii. „Z 

pewnością Dom (dom, w którym nie można mieszkać) i Water Tower [Wieża ciśnień] 

(pojemnik, w którym nie da się przechowywać wody) stanowią przykład odwrócenia 

funkcji przestrzeni publicznej, lecz Pomnik nie jest cokołem, na którym nie można 

ustawić rzeźby”, lecz raczej „blokuje i odwraca zasady retoryki rzeźby pomnikowej. 

Praca ta wydaje się inkorporować hierarchiczny porządek rzeczy w ramach innego 

porządku, demonstrując tym samym ideologicznie skonstruowaną naturę tego, co 

wydaje się całkiem naturalne” 781. Pomnik stanowi interwencję w przestrzeń, która 

jako kwintesencja czegoś, co uchodzić ma za oficjalną przestrzeń narodu, jest 

przestrzenią silnie kontestowaną. Inne realizacje w tym miejscu, np. Nelson’s Ship in 

a Bottle (2010-2012) Yinki Shonibare, czy One & Other (2009) Anthony’ego 

Gormleya odwoływały się bezpośrednio do imperialnej przeszłości Wielkiej Brytanii 

(Shonibare) i jej wielokulturowości (Gormley), w przypadku tego pierwszego poprzez 

zastosowanie elementów, które silnie konotują symbole Brytanii jako potęgi 

militarnej i politycznej. Whiteread stosuje formę pozornie nieznaczącą i neutralną: 

kształt cokołu i sam fakt jego bycia cokołem nie czynią z niego elementu znaczącego 

w żadnym sensie. Można powiedzieć, że cokół pomnika jest zazwyczaj jeszcze mniej 

zauważalny w przestrzeni miejskiej niż sam pomnik. Jak wskazuje Townsend, 

Pomnik – podobnie jak inne prace artystki – ukazuje to, co ukryte, jednak w tym 

przypadku tym, co ukazuje nie jest  
                                                 
779 Townsend, Introduction. When We Collide, s. 28.  
780 Rem Koolhaas, Junkspace, „October”, 100, spring 2002, s. 177, cyt. za: Townsend, Introduction. 
When We Collide, s. 28. 
781 Tamże, s. 28, 29. 
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przestrzeń, jakkolwiek naładowana pamięcią i historią, ale działanie pamięci i 

historii, jakie są w niej ukryte, lecz uczynione niewidocznymi przez widzialny, 

dotykalny obiekt. Pomnik jest częściowo o języku rzeźby: o sposobie, w jaki 

cokół jako znak zrozumiały jest jedynie jako obiekt funkcjonalny raczej niż jako 

znak posiadający swe własne znaczenie i struktur782.  

Porównując Pomnik do działań postminimalistycznych, Townsend wskazuje na to, że 

„rzeźba wykracza poza reprezentację: nie tyle stanowi abstrakcyjną a-reprezentację, 

jest faksymile, przemieszczeniem rzeczywistego w inne medium, które niemniej 

jednak dzieli i rozszerza przestrzeń tego, co naśladuje”783.  

We wszystkich omówionych tu pracach Whiteread wydaje się mieć na celu 

uwidocznienie przestrzeni wcześniej niewidocznej, choć uwidocznienie to jest jedynie 

zarysowaniem, dokładniej obrysem, przestrzeni zajmowanej przez obiekt, którego 

kształt jest odtwarzany. Idąc od – wydawałoby się – najbardziej intymnych, 

prywatnych miejsc (jak przestrzeń pod krzesłem, czy wewnątrz szafy) przez 

przestrzenie pół-prywatne (pokój, dom), aż po te publiczne (cokół nieistniejącego 

pomnika) zrozumieć można pozorność podziałów na prywatne/publiczne w świetle 

tego, jak działa pamięć i tożsamość. Prywatna przestrzeń domu, wystawiona na widok 

publiczny, staje się areną batalii, natomiast przestrzeń publiczna przyjmuje ingerencję 

z pewną obojętnością. Być „na miejscu” oznacza bowiem dużo więcej niż możliwość 

partycypowania w tym, co publiczne, czy narodowe, oznacza także możliwość 

zachowania tego, co prywatne.  

1.2. Lokalność i tradycja: fotografie Toma Huntera 

Sztuka Rachel Whiteread omówiona została w poprzedniej części po pierwsze w 

kontekście tendencji artystycznych międzynarodowej awangardy, przede wszystkim 

jej zależności od minimalizmu i powinowactw z postminimalizmem, po drugie w 

odniesieniu do sytuacji społeczno-politycznej w Wielkiej Brytanii we wczesnych 

latach dziewięćdziesiątych, to znaczy za czasów konserwatywnego rządu Johna 

Majora. Przedmiotem namysłu w tej części pracy będzie twórczość Toma Huntera, 

fotografa pracującego w Londynie od połowy lat dziewięćdziesiątych, która stanowić 

będzie pretekst do rozważań nad zasadnością prób krytyki artystycznej, by postrzegać 

tego rodzaju nawiązującą do tradycji fotografię jako wersję sztuki 

                                                 
782 Chris Townsend, Lessons from What’s Poor. Monument and the Space of Power, [w:] The Art of 
Rachel Whiteread, s. 184 
783 Tamże, s. 189.  
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postmodernistycznej, a szczególnie strategii appropriation. Podejście to zostanie 

następnie skonfrontowane z innego rodzaju spojrzeniem, które skupiać się będzie na 

problemach lokalnego kontekstu, zagadnieniu tradycji artystycznej jako specyficznym 

„miejscu” tożsamości i wreszcie powrocie romantyzmu zarówno jako tradycji 

artystycznej, jak i odrzuconego przez modernizm sposobu postrzegania świata.  

Hunter jednak funkcjonuje jednak przede wszystkim jako fotograf i odniesienie do 

historii brytyjskiej fotografii (szczególnie dokumentalnej) jest nie zwykle istotne. Jak 

we wstępie do katalogu poświęconego fotografii brytyjskiej festiwalu Miesiąc 

Fotografii w Krakowie, w którym Tom Hunter brał udział, pisał Karol Hordziej, 

porównanie czarno-białych fotografii tworzonych w latach siedemdziesiątych i 

osiemdziesiątych (np. Chrisa Steele-Perkinsa) i kolorowych zdjęć Toma Huntera 

ukazuje nam  
nie tylko zmianę w estetyce obrazu, ale przede wszystkim różnicę w definicji 

dokumentu. Prace Huntera są interpretowane jako przykład reakcji na stopniowy 

upadek wiary w możliwość obiektywnej rejestracji wydarzeń. Dlatego mimo 

przewagi elementów kreacyjnych nad zapisem tego, co zastane, dzieło nadal 

mieści się w nowej definicji dokumentu784. 

Co istotne, Huntera łączy z Whiteread zarówno zainteresowanie polityką społeczną i 

mieszkaniową w Londynie w samej końcówce rządów Partii Konserwatywnej, jak i 

miejsce zamieszkania – londyński East End, który w tym czasie stanowił arenę 

ścierania się tradycyjnego sposobu życia angielskich klas niższych z nową wizją 

neoliberalnej elity. Co więcej, Hunter – zajmujący się w swych pracach problemem 

opuszczonych, służących za squaty domów i zamieszkujących je osób – miał 

bezpośrednie doświadczenie związane z tym zjawiskiem, jako że sam był członkiem 

owej społeczności, a fotografowane osoby należały do grupy jego przyjaciół. Co 

najbardziej uderza w fotografiach Huntera, a czego nie znajdzie się w rzeźbach 

Whiteread, to silnie estetyzujące zabiegi formalne polegające na doborze takich 

środków (kolorów, światła, rekwizytów), które wytwarzać mają piękny obraz, 

pomimo często drastycznego czy przykrego tematu zdjęcia. Inscenizując 

fotografowane wydarzenie Hunter odwołuje się zarówno do historii, które miały 

miejsce naprawdę (opowiedzianych przez znajome osoby, czy zrelacjonowanych 

przez lokalną prasę), jak i do historii europejskiego malarstwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem malarstwa angielskiego XIX wieku.  
                                                 
784 Karol Hordziej, Wielkie nadzieje, [w:] Wielkie nadzieje. Fotografia z Wielkiej Brytanii, Miesiąc 
Fotografii w Krakowie. Maj 2010, kat. wyst., Kraków 2010, s. 8.  
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Znaczące powtórzenie 

Serie Persons Unknown [Osoby niezidentyfikowane, 1997] i Life and Death in 

Hackney [Życie i śmierć w Hackney, 2000] (il. 46., 47.) ukazują znajomych fotografa, 

często artystów zamieszkujących nielegalnie opuszczone budynki w Hackney, lub 

stanowią odtworzenie prawdziwych wydarzeń rozgrywających się w sąsiedztwie, 

stosując motywy i kompozycje zaczerpnięte z malarstwa Prerafaelitów i klasyków 

malarstwa europejskiego, takich jak Vermeer czy Pierro della Francesca.  

Odnosząc się do prób interpretowania prac Huntera jako kolejnej wersji zastosowania 

strategii appropriation, Michael Bracewell zwraca uwagę nie tyle na innego rodzaju 

cel przyświecający fotografowi (to znaczy tam, gdzie appropriation interesuje 

wskazanie na fałszywość samego gestu tworzenia „oryginalnego dzieła” i 

sformułowanie komentarza na temat zapożyczenia jako strategii zmieniającej 

pierwotne znaczenie dzieła, Hunter korzysta z tradycyjnych rozwiązań formalnych 

malarstwa, by użyczyć aury uznanego dzieła sztuki przedstawianym scenom z życia 

współczesnego, a przez to przełożyć nacisk z dokumentacji na sferę estetyki), ile 

omawia appropriation jako model sztuki nieprzystający do sztuki Huntera ze względu 

na jej silnie etyczny aspekt. Twierdzi on, że  
sztuka Huntera jest w rzeczywistości dokładnym odwróceniem ustalonego 

postmodernistycznego modelu. Raczej niż opróżniać historycznych prekursorów 

– redukując ich do obrazowych wydmuszek – przywraca ich znaczenie w 

nowoczesnym świecie. W postmodernizmie […] zawarta jest niemożliwość 

poradzenia sobie z ideą empatii […]. A to właśnie empatię […] znajdujemy w 

samym sercu fotografii Huntera. Można to określić jako XXI-wieczne użycie 

XIX-wiecznej metody, łączącej romantyzm polityczny (Goldsmitha, Shelley’a, 

Dickensa) z kulturą kom-modyfikacji785.  

Bracewell wydaje się tutaj sugerować, że zastosowanie strategii appropriation nie jest 

możliwe do pogodzenia z etycznym przekazem tworzonej pracy, co jest założeniem, z 

którym trudno się zgodzić mając w pamięci choćby strategie przywłaszczania 

stosowane przez bardzo „etycznie” zorientowanych artystów postminimalistów (np. 

Felix Gonzales-Torres, czy Mona Hatoum). Zwraca on jednak uwagę na istotną 

kwestię, jaką są priorytety, które przyświecają Hunterowi w tworzeniu nawiązujących 

do klasyki malarstwa fotografii. W mniejszym stopniu bowiem jego prace na celu 

mają skomentowanie samego sposobu konstruowania przedmiotu historii sztuki w 

opozycji do przedmiotu czy podmiotu życia społecznego (choć istotny jest dla niego 
                                                 
785 Michael Bracewell, Tom Hunter and the Modern World, [w:] Tom Hunter, London 2003, bns. 
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sposób, w jaki historia sztuki zmienia obraz nagości, przemocy czy cierpienia w 

przedmiot estetycznej kontemplacji, przez co odbiera mu istotną część znaczenia), to 

znaczy sformułowanie komentarza pozostającego w ramach samego dyskursu historii 

sztuki, ile o pozyskanie owej wytworzonej kosztem politycznego czy społecznego 

znaczenia aury celem przeniesienia jej na przedstawianą przez siebie scenę i 

wyniesienia jej na inny poziom niż dokonałaby tego tradycyjna, zazwyczaj czarno-

biała fotografia dokumentalna. Hunter ponadto stosuje nawiązania do Prerafaelitów 

dlatego, że jego cele jako osoby politycznie zaangażowanej i jako artysty chcącego 

tworzyć piękne obrazy koresponduje z ambicjami artystów należących do tej grupy, 

łączących silne polityczne zaangażowanie, estetyzację i drobiazgowy realizm. 

Kwestię estetyki i etyki w kontekście współczesnych koncepcji romantyzmu omówię 

nieco dalej, w tym miejscu powracając do kwestii relacji między „oryginałem” i 

powtórzeniem, który to problem łączy się z innym, poruszanym już przy okazji 

refleksji nad pracami Rachel Whiteread, to znaczy problemem relacji między 

przeszłością a pamięcią, aktualnością a empatią, tożsamością a potencjalnym 

wykluczeniem.  

Kwestia estetycznej formy fotografii przy jednoczesnej ambicji wyrażenia najbardziej 

nurtujących problemów rzeczywistości społecznej przywodzi na myśl dyskusję, która 

toczyła się wokół prac innego fotografa, pracującego niemal dwie dekady wcześniej, 

kiedy to problemy estetyki i odpowiedzialności społecznej, czy dokładniej stosowania 

„tradycyjnie” estetycznej formy w obliczu jej uwikłania w kapitalistyczne stosunki 

produkcji i własności, związane były z szerszą dyskusją na temat obrazu jako takiego. 

Mam tu na myśli prace Jeffa Walla i zarzuty wytoczone mu między innymi przez 

krytyków związanych z magazynem „October”. Jak przypomina Alexander 

Vasudevan, 
krytycy tacy jak Rosalind Krauss i James Elkins wytykali Wallowi przyjęcie 

skonstruowanego medium fotografii jako sposobu na rehabilitację i naturalizację 

konwencji i efektów tradycyjnego malarstwa historycznego. Zarówno dla Krauss, 

jak i Elkinsa odtworzenia przez Walla klasycznych kompozycji, między innymi 

Śmierci Sardanapala Delacroix […] było „niczym więcej niż pastiszem786. 

                                                 
786  Alexander Vasudevan, ‘The Photographer of Modern Life’: On Jeff Wall’s Photographic 
Materialism, „Cultural Geographies”, 14, 2007, s. 568. 563-590. Autor odnosi się tu do esejów Krauss, 
“And Then Turn Away?”: an Essay on James Coleman, „October”, 81 (1997), s. 5–33, s. 29;  
Reinventing the Medium, „Critical Inquiry”, 25, 1999, s. 289–305, a także Elkinsa: Critical Response: 
What Do We Want Photography to Be? A Response to Michael Fried, „Critical Inquiry”, 31, 2005, s. 
938–56.  
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Tłumacząc w wywiadach, dlaczego zdecydował się stosować w swoich obrazach 

nawiązania do klasycznego malarstwa, Hunter mówi o dwóch głównych powodach: 

po pierwsze, pragnieniu, by przedstawić znane sobie osoby i ich problemy związane z 

życiem w Hackney w sposób, który zerwałby z modelem fotografii dokumentalnej 

ukazującej swój przedmiot zainteresowania w charakterystycznej manierze 

skutkującej formułowaniem jednoznacznego przekazu – zwizualizowaniem 

„skandalu”, jakim jest istnienie osób żyjących w niekonwencjonalny sposób w 

wyniku odrzucenia przez system, którego są ofiarami; po drugie, zwróceniu uwagi na 

to, jak tradycyjny dyskurs historii sztuki i dyskurs muzealny pozbawiają arcydzieła 

malarstwa odniesienia do określonej rzeczywistości, którą przedstawiają, w wyniku 

czego obraz przemocy (np. porwania Sabinek) nie ewokuje tego, co współczesne 

obrazy przemocy. Choć drugi z tych celów stanowi interesujący zabieg o ambicjach 

bliskich tym, jakie posiada krytyka instytucjonalna, aspekt ten miej będzie mnie tu 

interesował, skupię się bowiem na tym, w jaki sposób nawiązanie do najbardziej 

znanych dzieł malarstwa angielskiego (a zatem do elementu istotnego dla wspólnoty i 

jej tożsamości) stanowić ma element walki z polityką wykluczenia i krzywdzącą 

polityką mieszkaniową787.  

W wywiadzie przeprowadzonym przez Jean Wainwright, Hunter opowiada, jak jego 

znajomi zamieszkujący opuszczone budynki w Hackney, musieli się z nich wynieść w 

wyniku rewitalizacji tej części dzielnicy, rozbiórki domów i budowie nowych 

obiektów, to znaczy kwestii poruszanej przez Whiteread w pracy House. W wyniku 

tych prac urbanistycznych squatterzy i osoby mieszkające w samochodach 

kempingowych musiały przenieść się dalej, na obrzeża Hackney, na całkowicie 

opuszczone, postindustrialne tereny788. Jednak ich sytuacji, choć w powszechnym 

odbiorze, wydaje się ona trudna, Hunter nie chciał przedstawiać w jednoznacznie 

określający ją jako tragiczną sposób. Jak powiedział we wspomnianym wyżej 

wywiadzie,  
zazwyczaj squatterzy ukazywani są na czarno-białych zdjęciach, w stylu 

dokumentacyjnym, jak ofiary. Nigdy nie postrzegałem moich przyjaciół jak 

ofiary. Po prostu prowadzimy dość alternatywny styl życia i zawsze chcieliśmy 

być częścią społeczeństwa789.  

                                                                                                                                            
 
787 Tom Hunter in Conversation with Jean Wainwright, [w:] Tom Hunter, London 2003, bns. 
788 Tamże.  
789 Tamże.  
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Choć zastosowanie nawiązań do malarstwa europejskiego ma na celu przywrócenie 

godności przedstawianym postaciom i pozbawienie ich statusu ofiar, nie znaczy to, że 

Hunter jest niezaangażowany w debatę na temat problemów mieszkaniowych w 

Hackney. Przyznaje jednak, że po tym, jak przeprowadził się do Londynu i 

zamieszkał w jednym ze squatów, debata ta, rozbudzona wtedy, w 1993 roku, 

postaniem pracy Whiteread, nie była dla niego do końca zrozumiała: „Nie 

rozumiałem wszystkich tych debat, wiedziałem tylko, że jestem bezdomny. Właśnie 

przeprowadziłem się do opuszczonego domu w Hackney, a moim przyjaciołom ciągle 

groziła eksmisja”790. W innym miejscu wyjaśniał:  
Mieszkałem wtedy w Londynie […]. Rada miasta chciała zburzyć całą ulicę i 

zbudować magazyny. […] Chciałem zrobić zdjęcia pokazujące godność życia na 

squacie, dzieło propagandowe, żeby ocalić moje sąsiedztwo. Ogromny wpływ 

miało na mnie XVII-wieczne malarstwo holenderskie z okresu jego złotego 

wieku: sposób, w jaki pozywało zwyczajnych ludzi, nie królów, królowe i 

generałów. Pomyślałem sobie, że gdybym zapożyczył ich styl, by pokazać 

travellersów i squatterów, podniosłoby to ich status791. 

Choć Hunter ocenia swoje spojrzenie jako inne od spojrzenia Whiteread, choćby 

dlatego, że jego twórczość wynika z bezpośredniego zaangażowania w sytuację, którą 

przedstawia, zgadza się on obecnie z tym, że praca Whiteread jako zwracająca uwagę 

na problem East Endu jako miejsce gentryfikacji miała zdecydowanie istotna rolę, 

mimo tego, że – jego zdaniem – reprezentowała odmienne od jego, bardzo 

teoretyczne i artystyczne podejście do tej kwestii792. W powyższych częściach tego 

rozdziału w podobny sposób odnosiłam się do jej Domu, to znaczy starałam się 

podkreślić, że choć formalnie stanowił on bardzo wstrzemięźliwy sposób mówienia o 

tożsamości, niemniej jednak był wynikiem silnego emocjonalnego zaangażowania i 

jednocześnie odbierany być mógł w podobnie silnie emocjonalny sposób: 

zredukowana forma naładowana była wielkim potencjałem, jeśli chodzi o 

wywoływanie związanych z tożsamością reakcji odbiorcy. W przypadku fotografii 

Huntera to, co praca ma komunikować, jest sformułowane bardziej otwarcie, jest tu 

nie tyle ukryty potencjał do poruszania pewnych nie zawsze uświadomionych 

elementów pamięci, ile jasno określony, polityczny w swym charakterze, komunikat. 

Jak mówi Hunter, przez cały czas trwania owej debaty mieszkaniowej on i jego 

                                                 
790 Tamże. 
791 Tom Hunter w wywiadzie z Andrew Pulverem, G2, „The Guardian”, 5 listopada 2009, s. 23, cyt. za: 
Katy Barron, Fakty z życia. Fotografia brytyjska 1974-1997, [w:] Wielkie nadzieje, s. 66.  
792 Tom Hunter in Conversation with Jean Wainwright. 
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przyjaciele określani byli  „jako ofiary i używani jako kozły ofiarne złej polityki 

mieszkaniowej. Chciałbym, abym ja i moja społeczność stała się częścią 

społeczeństwa, a nie była przez nie odrzucana. […] Nie chcę, by jakiekolwiek grupy 

były wykluczone”793. Chodzi tu zatem o prawo do prowadzenia tego rodzaju życia i 

poczucia bycia akceptowanym przez społeczeństwo w tym wyborze. Jak podkreślił 

Bracewell, sąsiedzi Huntera – squatterzy i podróżnicy – toczą swoje życie jako 

„konsekwencję wyboru odrzucenia sposobu życia w kapitalizmie: ich radykalizm 

przybiera formę działania bezpośredniego – budowania twórczej i bezpiecznej 

społeczności na całkowicie niezależnych zasadach”794.  

Szczególnie wyraźny jest ów cel przywrócenia godności członkom własnej 

społeczności w modelowanej na obrazie Vermeera van Delft fotografii pt. The Art of 

Squatting ([Sztuka squatowania] 1997). Odtwarzając kompozycję obrazu 

stanowiącego alegorię sztuki malarskiej, Hunter zastępuje poszczególne jej elementy 

rekwizytami mającymi na celu wskazanie na inwencję mieszkańców squatu, którzy 

wspólnym wysiłkiem zmienili swój przybrany dom w wielkie dzieło sztuki. Tego 

rodzaju otwarcie polityczny przekaz, jaki stanowił cel pracy Huntera, można uznać za 

pewnego rodzaju moralizatorskie zadanie, które zbliża go do dzieł Prerafaelitów, do 

których twórczości bardzo często nawiązuje. Prerafaelici zresztą, jak sam mówił, 

interesują go właśnie ze względu na to, że konstruowali moralizatorskie opowieści. 

„Interesują mnie”, mówił w wywiadzie, „takie obrazy jak The Blind Girl Millaisa. To 

dziwne, że polityka w sztuce wydaje się być odrzucana i zapomniana na korzyść 

obrazu” 795 . Jednak, jak chciałabym tu zasugerować, zastosowanie przez Huntera 

nawiązań do Prerafaelitów i innych artystów angielskich działa nie tylko jako sposób 

na dowartościowanie tych obszarów życia społecznego, które są zazwyczaj 

jednocześnie stygmatyzowane i wiktymizowane, ale także działa jako pewnego 

rodzaju asymilacja poprzez tradycję: przedstawiane postaci i wydarzenia, przez to, że 

wyglądają niemal jak dobrze znane obrazy, stają się bardziej swojskie i znajome.  

W tym sensie, co chciałabym rozwinąć niżej, tradycja artystyczna działa jako 

specyficzne miejsce tożsamości, przestrzeń symboliczna, silnie tożsamością 

naznaczona, a której przeniesienie (działające tu jak metonimia) pozwala 

przeciwdziałać procesowi wykluczania.  

                                                 
793 Tamże. 
794 Bracewell, Tom Hunter and the Modern World. 
795 Tom Hunter in Conversation with Jean Wainwright. 
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Tradycja artystyczna jako „miejsce” tożsamości 

Analizując prace rzeźbiarskie Rachel Whiteread odnosiłam się do koncepcji pamięci 

komunikacyjnej, zbiorowej i kulturowej kierując się głównie rozróżnieniami 

wprowadzonymi przez Jana Assmanna, który – by powtórzyć – określa każdą z nich 

względem przestrzennych i czasowych ram, gdzie każda kolejna koncepcja rozciąga 

się na synchronicznie i diachronicznie coraz większe grupy. Zajmując się tradycją 

malarstwa angielskiego jako nośnikiem tożsamości kulturowej będę odnosić się także 

do tego najbardziej pojemnego z pojęć, do pamięci kulturowej. W jaki sposób 

tradycja może funkcjonować jako „miejsce” tożsamości?  

W przywoływanym już opracowaniu dotyczącym przestrzeni domu David Morley 

opisuje sposób, w jaki słynne dzieła malarstwa funkcjonują jako czynniki tworzące i 

podtrzymujące angielską tożsamość. Na przykładzie obrazu Johna Constable’s The 

Cornfield Morley dowodzi, że obrazy takie stanowią ważny element angielskich 

domów, unifikując niejako ich przestrzeń i stanowiąc znak ich „tradycyjnego” 

charakteru.  
Wielu ludzi, którzy posiadają reprodukcję obrazu – pisze Morley powołując się w 

dalszej części na badaczy tego zjawiska – „wcale nie interesuje się jego 

istnieniem jako dzieła sztuki (jego tytułem, tym, kto i kiedy go namalował) i 

może nie wiedzieć, że oryginał wisi w Galerii Narodowej”.[…] „Oprawiając” go 

w ramy swojego życia lub żyjąc z jego reprodukcją na poduszkach, wcielają 

najważniejszą część narodowej mitologii angielskiej – „starego kraju” – 

bezpośrednio w symboliczną strukturę własnego domu796.  

„Angielska wieś”, to znaczy wizja jej przedstawiona na obrazie Constable’a, jest 

przestrzenią po pierwsze, znaną lepiej niż niektóre miejsca rzeczywiste, po drugie, 

jest przestrzenią, z którą identyfikuje się bardzo wiele osób. W tym sensie stanowi 

„miejsce” pamięci. Reprodukowane w nieskończoność obrazy „prawdziwych” 

przestrzeni angielskich reprodukują z kolei określoną definicję angielskości, 

sprawiając, że domy, w których taka reprodukcja się znajduje, są przez to „bardziej 

angielskie” (mocą metonimii „angielskość” obrazu przeniesiona zostaje na przestrzeń, 

w której się on znajduje). Działanie Huntera można określić zatem jako oparte na tej 

samej zasadzie, ale odwracające kierunek całego procesu: to nie obraz zostaje 

umieszczony w przestrzeni, by podzielić się z nią swą aurą angielskości, to 

ukazywane przez Huntera postacie, w oficjalnym dyskursie ukazywane jako Inni i 

                                                 
796 C., A. Painter, At Home with Constable’s Cornfield, London 1996, s. 24, cyt. za: David Morley, 
Przestrzenie domu, dz. cyt., s. 53.  
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nieprzystający do tradycyjnych definicji „angielskiego sposobu życia”, umieszczone 

zostają w paradygmatycznym „obrazie angielskości”. Co istotne, działanie pamięci 

kulturowej jest często nieuświadomione, pewne elementy rzeczywistości są tak 

oczywiste, że nie postrzega się ich jako „nasze”, „znajome”. W podobny sposób 

oddziałują znane obrazy, zatem zastosowane przez Huntera kompozycje nawet w oku 

widza nie zajmującego się sztuką zawodowo, czy specjalnie nią zainteresowanego, 

wydają się „znajome”, a tym samym przedstawione na nich postacie stają się bardziej 

„nasze”, bardziej „na miejscu”.  

Powroty romantyzmu 

Komentując sposób, w jaki Tom Hunter ukazuje bohaterów swoich fotografii, 

Bracewell zwrócił uwagę na to, że wbrew temu, jak zazwyczaj działa fotografia 

mająca na celu ukazanie życia przedstawicieli tak zwanego „marginesu społecznego”, 

nie ma tu miejsca na sensacyjność czy brutalny realizm. Jak pisze Bracewell,  
sztuka Huntera opisuje człowieczeństwo tych osób i ich domów w sposób, który 

zrywa zarówno z wojeryzmem, jak i dziennikarskim truizmem; jego tematem jest 

godność […]. W dużym stopniu tradycję romantyczną, w której pracuje Hunter, 

można postrzegać jako cykliczne odnowienie modernistycznych problemów – 

relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem797.  

Skupienie na estetycznym wymiarze przedstawianych scen, przy jednocześnie 

otwarcie politycznym charakterze, Bracewell określa jako cechę charakteryzującą 

najważniejszych przedstawicieli angielskiego romantyzmu. Jednocześnie zwraca 

uwagę na to, że rzeczywistość drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy władzę 

przejęła zreformowana Partia Pracy, charakteryzowała przemiana zmierzająca ku 

czemuś, co określa on mianem rzeczywistości „post-politycznej”798.  

Prace Huntera, jak pisze Bracewell,  
wyrażają wiarę w politykę i piękno – dwie jakości, które w swej niezawoalowanej 

formie całkowitej szczerości, zostały zdyskwalifikowane w najnowszych 

analizach kulturowych jako nieco więcej niż niepoznawalne (a nawet 

ekscentryczne) coś pomiędzy „duszą” a „prawdą” w indeksie marginalizowanego 

romantyzmu. Ale jak dowodzi wizja fotografii Huntera, istotne przearanżowanie 

                                                 
797 Bracewell, Tom Hunter and the Modern World. 
798 Tamże. Bracewell pisze dalej: „Partia Pracy wynalazła się na nowo i promowała dość ‘oficjalną’ 
ideę kultury brytyjskiej (rodzaj ersatzu realizmu społecznego wypełnionego kolorowymi postaciami i 
tkliwą nostalgią), zatem rzeczywistość w polityce […] wydawała się rozpływać”.  
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percepcji – historyczna podstawa romantyzmu – począwszy od Williama Blake’a 

[…] zawsze była nierozdzielna od politycznej wizji799.  

U Huntera następuje wiec przewrócenie zapomnianego, politycznego potencjału 

romantyzmu, który w tym przypadku działać ma jako czynnik emancypujący 

wykluczone grupy. Co istotne, następuje to w takiej sferze tematycznej i medialnej, w 

której w Wielkiej Brytanii dominowała od wielu lat zgoła inna estetyka, która w 

pewnym momencie, ze względu na swoją uprzednią wszechobecność w tego rodzaju 

przedstawieniach, zaczęła kojarzona być z tak zwanymi „niewygodnymi tematami”. 

Jak pisze Bracewell, „w okresie kiedy dominujący uprzednio w fotografii i kinie 

realizm społeczny zaczął być utożsamiany z ‘dysfunkcyjnością’”, kulturowo logiczne 

wydaje się „(nieplanowane) podjęcie przez Huntera odrodzenia wielkiego projektu 

sztuki romantycznej w celu uwolnienia bohaterów od tyranii post-politycznego 

postrzegania”800. 

2. Postkolonialna przestrzeń wiejska –  krajobraz i postpastoralizm 

W ostatnich dekadach znaczące zmiany w humanistyce, zmiana zainteresowań 

dziedzin takich jak antropologia oraz powstanie geografii kulturowej w nowoczesnej 

formie zaowocowały innego rodzaju spojrzeniem na krajobraz, a także innego rodzaju 

sztuką odnoszącą się do krajobrazu. Jak pisze Jan-Erik Lundström,  
dychotomia natura/kultura, która przez długi czas dyktowała warunki 

reprezentacji, została przezwyciężona. Krajobraz jest obecnie rozumiany i 

przedstawiany jako proces, jako nieskończona seria procesów kulturowych, gdzie 

wyrażane są nowoczesność i teraźniejszość i w którym uczestniczą zarówno 

twórca obrazów/artysta jak i widz: każdy obraz krajobrazu jest nowym 

krajobrazem801.  

W opracowaniach dotyczących krajobrazu i sposobów, w jakie jest on konstruowany 

przez człowieka, a także konstruujący jego tożsamość, podkreślana jest 

paradygmatyczna zmiana, jaka miała miejsce w postrzeganiu krajobrazu: od widzenia 

go jako neutralnego otoczenia i oferującej poczucie spokoju natury w kierunku 

zrozumienia opresyjnej i wykluczającej roli niektórych krajobrazów. Na gruncie 

literatury brytyjskiej odnaleźć można coraz częstsze próby przepisywania klasycznej 

powieści skupionej na opisie życia na wsi, w rezultacie czego powstał nurt, który 

                                                 
799 Tamże.   
800 Tamże.   
801 Jan-Erik Lundström, Introduction, [w:] The Politics of Place, Bild Museet, Umea University, Umea 
2002, s. 7.  
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określać można jako „postpastoralizm”. Powieści te, by wymienić choćby Okruchy 

dnia Kazuo Ishiguro, The Engima of Arrival V.S. Naipaula, czy Ulverton Adama 

Thorpe’a, opisują relacje pomiędzy przestrzenią wiejską i ewokowaną sielankowością 

a ciemną stroną angielskiej przestrzeni wiejskiej (kolejno: antysemityzmem i 

faszyzmem, ksenofobią i rasizmem, czy wyzyskiem i niesprawiedliwością społeczną). 

Skupiając się na innych aspektach przeszłości (nie tyle na oficjalnej historii lub tzw. 

„przeszłości historycznej”, ile na nie opisywanej w kronikach „przeszłości 

praktycznej”) niż tradycyjna powieść pastoralna, powieści te stanowią przeniesienie 

praktyki studiów postkolonialnych do „centrum”, nie jest to jednak podróż z 

„peryferii” do „metropolii”, lecz do samego serca angielskości, jaką jest angielska 

wieś. Podobne przepisania tradycyjnych przedstawień angielskiego krajobrazu 

wiejskiego omówione zostaną w tej części pracy na przykładzie twórczości Ingrid 

Pollard.  W omówieniu tym przywołam także najnowsze badania nad zagadnieniami 

przynależności i etniczności w kontekście społeczności wiejskich oraz modele 

wizualizacji przestrzeni wiejskiej w mediach.  

2.1. Artyści nie-na-miejscu 

Wykonany przez artystkę Ingrid Pollard cykl fotograficzny pt. Pastoral Interludes 

[Sielankowe przerywniki] (il. 48., 49.) z 1989 roku ukazuje widoki z Krainy Jezior – 

górzystego obszaru w północno-zachodniej Anglii, popularnego szczególnie w 

czasach romantyzmu, kiedy to zamieszkiwali go tzw. „poeci jezior”: William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, czy Robert Southey. Praca ta powstała 

niedługo po ukazaniu się tomu esejów Petera Jacksona pt. Race and Racism: Essays 

in Social Geography (1987). Była to publikacja pionierska, sygnalizująca ważny 

zwrot w studiach nad geografią społeczną „segregacji etnicznej” od badań 

ilościowych w kierunku podejścia bardziej politycznego, opartego na rozumieniu 

„rasy” jako społecznie skonstruowanego dyskursu, który wytwarza rasizm zależny od 

kontekstu historycznego i geograficznego802. Podobne badania, prowadzone od końca 

lat osiemdziesiątych, skupiały się na analizach rasy i etniczności w odniesieniu do 

specyficznych miejsc: przedmieść lub nie-miejsc znajdujących się w małych 

miastach. Równoległe analizy mające na celu analizę rasizmu na terenach wiejskich 

przeprowadzili między innymi Kye Askins w pracy The New Countryside? 

                                                 
802 Claire Dwyer, Caroline Bressey, Introduction: Island Geographies [w:] New Geographies of Race 
and Racism, red. tychże, London 2008, s. 2. 
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(zamieszczonej w tomie The New Countryside: Ethnicity, Nation and Exclusion in 

Contemporary Rural Britain, red. Julian Agyeman, Sarah Neal, Bristol 2006) czy David 

Matless w Landscape and Englishness (London 1998). Ukazują one sposób, w jaki 

idee pejzażu, etniczności i narodu przedstawiają wiejską Anglię jako przestrzeń białą.  

Prace te zostały zainspirowane między innymi fotografiami Pollard opublikowanymi 

w magazynie „Third Text” w 1989 roku 803. Celem ich publikacji, jak pisze Phil 

Kinsman, było zbadanie, dlaczego „czarne ciało” wydaje się nie pasować do 

ikonografii typowego angielskiego pejzażu804. Fotografie Pollard ukazują jej sylwetkę 

na tle ponurych widoków wzgórz i dolin sugerując poczucie wyobcowania i 

samotności. Samotna postać jest otoczona groźną przestrzenią roztaczającego się 

dookoła pustego, niezamieszkałego krajobrazu. Co istotne, dla Pollard pejzaż ten nie 

jest obcy kulturowo, nie jest ona turystką czy przybyszem do nieznanego kraju. 

Chociaż zrobione przez nią fotografie negują jej własną angielskość, odbiera ona 

Krainę Jezior za pośrednictwem poezji Williama Wordswortha i innych „poetów 

jezior”, którą zachwycał się jej ojciec 805 . Zdjęciom wykonanym przez Pollard 

towarzyszą podpisy stanowiące np. trawestację najsłynniejszej frazy z wierszy 

Wordswortha („I wandered lonely as a black face in a sea of white…” 806 ) czy 

odwołujące się do kolonialnej przeszłości Anglii („…a lot of what made England 

great is founded on the blood of slavery, the sweat of working people…”807). Jak 

wskazuje Divya p. Tolia-Kelly, kulturalne poczucie przynależności do angielskości i 

krajobrazu uobecnia się dzięki wspomnieniom z dzieciństwa w Gujanie (gdzie Pollard 

się urodziła), kiedy jej ojciec – wykształcony w ośrodkach angielskiej edukacji 

kolonialnej – recytował poezje Wordswortha. Zestawienie samotnej sylwetki Pollard 

w angielskim pejzażu z wspomnieniem recytacji poezji (w Gujanie) największego 

„poety jezior”, ukazuje nam „charakter angielskości, jaka funkcjonowała w koloniach 

i sposobu, w jaki mogła się ona przemieszczać”808. Prace Pollard wykazują, iż te 

„najbardziej angielskie” z angielskich regionów, których doskonałym przykładem jest 

właśnie Kraina Jezior, nadal pojmowane i ukazywane są przez pryzmat pojęć 

                                                 
803 Tamże, s. 6. 
804 Phil Kinsman, Landscape, Race and National Identity: the Photography of Ingrid Pollard, „Area”, 
27, 4, 1995, s. 300-310. 
805 Divya P. Tolia-Kelly, Mobility/Stability: British Asian Cultures of ‘Landscape and Englishness’, 
„Environment and Planning” 2006, nr 38, s. 342. 
806 „…sama wędrowałam, jak czarna twarz na morzu białych.” 
807 „…wielkość Anglii opłacono krwią niewolników, znojem klasy pracującej…” 
808 Tolia-Kelly, Mobility/Stability, s. 342. 
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angielskości wypracowanych w czasach romantyzmu. Wizualne reprezentacje 

angielskiej przestrzeni wiejskiej nadal zatem ukazują ją jako miejsce tradycyjne 

bardziej niż nowoczesne, miejsce spędzania wolnego czasu wśród przyrody, raczej 

niż miejsce pracy, i wreszcie jako miejsce stanowiące „naturalne” środowisko białej 

klasy średniej. Obecnie angielski pejzaż jest wciąż przywłaszczany przez 

przedstawienia „stosownej” kultury i „stosownej” estetyki, promujących obecność 

„stosownych” ciał, które do tej kultury i estetyki należą. Relacja pomiędzy naturą a 

przyjętą kulturą angielskości ujawnia się w ramach wykluczających dyskursów, 

według których ciało imigranta, czarnego czy członka diaspory znajduje się na 

pozycji Innego i nie ma dla niego miejsca w swojskim, wiejskim krajobrazie809. W 

tym sensie imigranci czy potomkowie imigrantów są w krajobrazie wiejskim 

postrzegani jako obcy ze względu na swą kulturę i swoje ciała, pomimo długoletniej 

obecności w Wielkiej Brytanii i posiadania pełni praw obywatelskich. Warto w tym 

momencie zauważyć, że sytuacja ta jest szczególna i dotyczy jedynie terenów 

wiejskich, stereotypowo łączonych z angielskością. Przestrzeń miejska nie jest 

podobnym miejscem wykluczenia, tam sylwetka Pollard nie jawi się jako sylwetka 

przybysza, obcego, kogoś „nie na miejscu”. Z tego względu budowanie tożsamości 

przez określonych rasowo mieszkańców Wielkiej Brytanii zostaje powiązane z 

geografią miejską, a zakres przestrzeni, z którą członkowie diaspory mogą się 

identyfikować jest właściwie do niej ograniczony. Jedną ze swych fotografii Pollard 

opatrzyła następującym komentarzem: „It’s as if the Black experience is only lived 

within an urban environment. I thought I liked the Lake District, where I wandered 

lonely as a Black face in a sea of white. A visit to the countryside is always 

accompanied by a feeling of unease, dread”810.  

Argument, który Pollard wysuwa w swoich pracach, znajduje potwierdzenie w 

sposobie prezentowania angielskiej scenerii wiejskiej w materiałach i tekstach 

głównej organizacji zajmującej się turystyką w Anglii (the English Tourism Council). 

Mniejszości etniczne są niemal zupełnie nieobecne w materiałach ETC, a jeśli już 

                                                 
809  J. Agyeman, R. Spooner, Ethnicity and the Rular Environment, [w:] Contested Countryside 
Cultures: Otherness, Marginalisation and Rurality, red. Paul Cloke, Jo Little, London 1997, s. 197-
217. 
810 “To tak jakby czarne doświadczenie dotyczyło tylko środowiska miejskiego. Myślałam, że lubię 
Krainę Jezior, gdzie sama wędrowałam, jak czarna twarz na morzu białych. Chodzenie po wsi zawsze 
związane jest z poczuciem strachu, zagrożenia”. Ingrid Pollard, Pastoral Interludes. 
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pojawiają się, to zawsze w kontekście scenerii miejskiej811. Co więcej, to właśnie 

przestrzeń miejska, a dokładniej przestrzeń metropolii, jest w literaturze miejscem, 

gdzie negocjowana jest angielskość mniejszości etnicznych, a szczególnie ich 

reprezentantów drugiego i trzeciego pokolenia. Londyn jest areną, na której swoją 

angielskość odgrywają bohaterowie powieści Hanifa Kureishiego, Moniki Ali, 

Salmana Rushdiego, Zadie Smith i wielu innych autorów. 

A to właśnie sceneria wiejska stanowi według owych materiałów „kwintesencję 

angielskości” i miejsce, gdzie można nadal doświadczyć „prawdziwej Anglii” i 

spotkać „prawdziwych Anglików”. Jak wskazuje Edensor, owe starannie 

wyselekcjonowane obrazy angielskości są następnie „nieustanie i na nowo 

rozpowszechniane przez kulturę popularną. Stanowią one podstawę kampanii 

turystycznych adresowanych do gości z zagranicy” 812, ale także w prospektach i 

magazynach przeznaczonych na rynek domowy. Jak pisze Edensor,  
ilustrowany magazyn „This England”, podobno najlepiej sprzedający się 

kwartalnik brytyjski, w bardzo charakterystyczny sposób wyraża konkretną wizję 

angielskiej wsi i sposoby jej ideologicznego wykorzystywania w celu 

wzmocnienia wartości narodowych. Publikacja ta umacnia wybiórczą geografię, 

bez końca powtarzając fotografie i ilustracje przedstawiające krajobraz wiejski, 

prawie całkowicie pozbawiony śladów nowoczesności (bez nowoczesnych 

budynków, prawie bez samochodów). Nie dopuszcza się tam też młodych ludzi, 

osób o innym niż biały kolorze skóry, ani tego co miejskie. Ta Anglia ulokowana 

jest w odległej przeszłości, bez śladów czasów powojennych813.  

W konsekwencji takiego działania powstaje wyobrażona przestrzeń, która niemal 

zupełnie wyczyszczona jest z wszelkich elementów niepasujących do owej wizji 

„esencji angielskości”, a nowoczesność niosąca ze sobą zmiany etniczne, klasowe i 

technologiczne wyrzucona zostaje poza nawias jako coś „akcydentalnego”, 

nieistotnego w obrazie Anglii mającym na celu przedstawienie jej „odwiecznej” i 

niezmiennej istoty 814 . Sytuacja, w jakiej znajduje się artystka możliwa jest do 

opisania jako kondycja postkolonialnego podmiotu: mimo tego, że przybyła ona do 

Londynu w wieku lat trzech, zatem Wielka Brytania stanowi dla niej środowisko, w 

którym się wychowała, jej stosunek do „ojczyzny” określić należy jako przepełniony 

poczuciem niespełnienia, tęsknotą i nostalgią.  „Krajobrazy pamięci” stworzone przez 
                                                 
811 J.Igor Prieto Arranz, Reconstructiong Englishness in Post-Colonial Britain. Evidence from ETC 
Texts, NAES 2004. [data dostępu: 06.11.2012]<http://www.hum.au.dk/engelsk/naes2004/papers.html> 
812 Edensor, Tożsamość narodowa, s. 59.  
813 Tamże, s. 61. 
814 Por. tamże, s. 62.  



 269 

Pollard, jak określa je Verker Sörlin, stanowić mają lieux de memoire, będąc 

jednocześnie „krajobrazem etnicznym i krajobrazem klasowym”, który działa za 

pomocą uruchomienia tęsknoty i nostalgii, bowiem „niejednokrotnie dystans tworzy 

większą intymność niż bliskość” 815 . Poczucie wyobcowania, o którym opowiada 

Pollard wynika z kilku powodów: po pierwsze, z jej „nieprzystającego” do otoczenia 

wyglądu, po drugie z niemożliwości pełnej identyfikacji z takim rodzajem Anglii, po 

trzecie ze świadomości, że tego rodzaju przestrzeń wiejska nadal należy wyłącznie do 

białej klasy średniej. Jak wskazuje John Taylor, rozpoznane jako funkcjonujące w 

XIX wieku, takie specjalne miejsca [beauty spots] stają się miejscami o regulowanym 

dostępie, gdzie jednak „obcy (i wiele typów Brytyjczyków) mogą się przechadzać pod 

warunkiem, że nie mają nadziei na stanie się ich częścią i nie czują, że do nich 

należą”816.  

Literatura postkolonialna, jak wskazuje Kalliney, stawia sobie za cel „kolonizację” 

Anglii, co często oznacza podróż w symboliczne centrum przestrzeni metropolii817. W 

odniesieniu do prac Pollard można powiedzieć, że kolonizuje ona niejako przestrzeń, 

którą widzieć należy jako właściwe centrum angielskości, to znaczy angielski 

krajobraz wiejski. W tym przypadku jednak jej próba ma nie tyle odzyskać przestrzeń 

dla podmiotu skolonizowanego, ile wskazać na niemożliwość odzyskania tej 

przestrzeni przez tzw. subaltern. Czy mówienie językiem zrozumiałym dla podmiotu 

dominującego (językiem krajobrazu, językiem romantycznej poezji) przy 

jednoczesnym wprowadzeniu do tego języka elementów wcześniej wypartych 

(wizualna obecność skolonizowanego, mowa o wyzysku stanowiącym podstawę 

ziemiańskiej sielanki) stanowi odpowiedź na kluczowe pytanie Gayatri Spivak?818 W 

komentarzu Pollard na temat jej podróży po Anglii mówiła ona, że jej „piesze 

wycieczki po Krainie Jezior były często mylnie postrzegane jako świadoma próba 

subwersywnego obalenia typowo białego, angielskiego krajobrazu”819, zatem – jak się 

wydaje – nie tyle nawet świadome użycie subwersywnego komentarza, ile sama 

obecność artystki odczytywana była jak prowokacja.  

                                                 
815 Verker Sörlin, Can Places Travel?, [w:] The Politics of Place, s. 25.  
816 John Taylor, Make Believe, [w:] The Politics of Place, s. 29.  
817 Kalliney, Cities of Affluence and Anger, s. 32.  
818  Por. Gayatri Chakravorti Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, przeł. Ewa 
Majewska, „Krytyka Polityczna”, nr 24-25, 2011, s. 196-240.  
819 Ingrid Pollard, Pastoral Interludes, cyt. za: L. Back, A. Nayak, Signs of the Times? Violence, 
Graffiti and Racism in the English Suburbs, [w:] Divided Europeans: Understanding Ethnicities in 
Conflict, red. T. Allen, J. Eade, The Hague 1999, s. 246. 
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Co znaczące, pod koniec lat osiemdziesiątych grupa Art & Language wyrażała 

stanowisko dużo bardziej sceptycznie nastawione do „przepisywania” przestrzeni 

wiejskiej, choć bez wątpienia występowała z zupełnie innej pozycji niż rodząca się 

nowa geografia kulturowa i podążająca równoległym torem sztuka postkolonialna. Z 

właściwym sobie bezlitosnym podejściem do wszelkiego sentymentalizmu, Art & 

Language przeanalizowała w serii prac Hostage znaczenia, jakie konotuje krajobraz. 

Powracając do wątku tzw. obrazów dla przyszłości, Baldwin i Ramsden planowali 

wykonać w 1995 roku następujący obraz: „Hostage III: Fields Near Astrop Road, olej 

i płatki złota na płótnie, 120 cm x 180 cm. Ogólny charakter tej pracy luźno powiąże 

ją z miejscem określonym w tytule: polem pszenicy w południowym 

Northamptonshire w angielskich Midlands”820. W poświęconym serii obrazów tekście 

Harrison tłumaczy, że celem ich było opowiedzenie o „mniej szacownych 

konsekwencjach nowoczesności”. Tematy podejmowane przez grupę z konieczności 

będą musiały ograniczyć się do „marginaliów”, bowiem „jest to jedyne miejsce, gdzie 

znaleźć można możliwy do namalowania kawałek ziemi (to znaczy krajobraz, który 

nie został już tak dogłębnie prze-estetyzowany, że staje się już niemożliwy do 

odzyskania dla celów krytycznie znaczącej sztuki821.  

Analizując w rozdziale trzecim jedną z prac Richarda Longa pisałam o możliwości 

spojrzenia, to znaczy o warunkach, w których Long jako biały angielski artysta może 

patrzeć na angielski krajobraz jednocześnie stanowiąc możliwy podmiot jego 

kontemplacji, jak i kontestując mechanizmy rządzące sposobami jego postrzegania. 

Wskazałam na harmonię pomiędzy fokalizatorem (podążając w swojej analizie za 

Mieke Bal) a oglądem i zasugerowałam brak napięcia, które pojawia się, kiedy 

występują pewne ograniczenia oglądu. Praca Pollard, podobnie jak praca Longa, 

analizuje sposoby widzenia krajobrazu i jego funkcjonowanie. Jednak tam, gdzie 

Long stoi z boku, ukazując ramujące spojrzenie jako (siłą rzeczy) spojrzenie artysty, 

który jako podmiot pozostaje niewidoczny (neutralizując je tym samym i 

uniwersalizując), Pollard wchodzi do obrazu jako jego przedmiot. Działanie tego, co 

Bal nazywa wolną niezapośredniczoną fokalizacją widać tu w zbiegu narratorki z 

bohaterką (także na poziomie tekstu towarzyszącego fotografiom), jednak niepokój, 

jaki odczuwa ona w krajobrazie, jej niedopasowanie i odwracanie spojrzenia od 

                                                 
820 Tekst wydrukowany na powierzchni obrazu i już nieistniejący. Cyt. za: Charles Harrison, Art & 
Language Paints a Landscape, „Critiqal Inquiry”, Vol. 21, No. 3 (Spring, 1995), s. 622.  
821 Tamże.  
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krajobrazu (dosłownie) i zwracanie się do widza (na poziomie retoryki obrazu) 

wywołuje silne napięcie, które znacznie bardziej sugestywnie ukazuje pozorność 

neutralności spojrzenia na krajobraz i obecności w nim.  

Kontrast pomiędzy krajobrazem a umieszczonym w nim Innym, wskazujący bardzo 

dobitnie, jak wykluczające działanie posiada angielska przestrzeń wiejska, zastosował 

także w swych pracach John Kippin, fotograf mieszkający i pracujący w północno-

wschodniej Anglii. Fotografie Kippina związane są tematycznie z szeroko 

rozumianym pejzażem i jego kontekstem. Łączą one przedstawienia wizualne z 

tekstem w taki sposób, by poddać w wątpliwość paradygmat realizmu, który 

tradycyjnie stanowi podstawę fotografii dokumentalnej 822 . Prace Kippina, choć 

wierne konwencjom i tradycjom malowniczego pejzażu, skupiają się przede 

wszystkim na problematyce związanej ze współczesną kulturą i polityką, ukazują 

postacie, przedmioty lub wytwory kultury na tle pejzażu wiejskiego o silnym rysie 

romantycznym. Jedną z prac, które w szczególny sposób uwidaczniają zagadnienie 

wizualnej „obcości” nie-Brytyjczyków w typowo brytyjskim pejzażu wiejskim, jest 

fotografia z serii Nostalgia for the Future (1995) zatytułowana Prayer Meeting, 

Windemere (il. 50.). Według interpretacji Paula Wombella, fotografia ukazuje grupę 

osób w czasie spotkania na modlitwę, które prawdopodobnie przybyły z Lancashire, 

by pracować w młynach823. „Nieprzystawalność” tej grupy osób i czynności, jakiej 

się oddają, do krajobrazu, na tle którego się znajdują, bardzo przypomina efekt 

fotografii Pollard. Modlitwa przedstawiona na zdjęciu odbywa się na tle jeziora 

Windermere – największego naturalnego jeziora w Anglii, znajdującego się w Krainie 

Jezior, znaczącym kulturowo miejscu, które stanowi tło także omówionych wyżej 

zdjęć Pollard. Fotografia Kippina może być odczytywana podobnie jak one – sugeruje 

wykluczający charakter kodów kulturowych, którymi zazwyczaj operuje się mówiąc o 

Krainie Jezior jako miejscu związanym z historią romantyzmu. Nacisk położony jest 

jednak na nieco inny aspekt „romantycznej” duchowości. Podczas gdy fotografie 

Pollard skupiają się przede wszystkim na wykluczeniu bazującym na różnicach 

rasowych, płciowych i klasowych, Kippin „nietypowość” ukazanej sceny zbudował w 

oparciu o różnice kulturowe, cywilizacyjne i przede wszystkim religijne.  

                                                 
822  John Kippin, bez tytułu (notka na stronie internetowej autora). Data dostępu: 20.03.2009. 
<http://johnkippin.com/> 
823  Simon Roberts, Contested Countryside, „We English”, 16.01.2009. Data dostępu: 20.03.2009.  
<http://we-english.co.uk/blog/?paged=2> 
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Krainę Jezior, odkąd pod koniec XVIII wieku stała się najpopularniejszym miejscem 

wypoczynku literatów i plenerem dla artystów (pięknem pejzażu tego regionu 

zachwycał się między innymi John Constable), łączono z popularnym w dobie 

romantyzmu pojęciem wzniosłości; stała się ona miejscem, gdzie możliwe było 

osiągnięcie duchowej jedności z panteistycznie pojmowaną przyrodą, gdzie 

samotnych wędrowców raz po raz uderzała wyrażająca się w pięknie przyrody 

wszechogarniająca potęga boskiego majestatu. Tradycyjne postrzeganie tego regionu 

wiązało się zatem w znacznym stopniu z religijnością. Niemniej jednak scena 

modlitwy społeczności muzułmańskiej zdecydowanie wydaje się w angielskim 

pejzażu „nie na miejscu,” między innymi ze względu na opozycję „orientalnego 

Islamu” i „romantycznego panteizmu,” która od końca XVIII wieku stanowiła istotny 

element postrzegania kultury muzułmańskiej przez Anglików. Fotografia Kippina 

uzmysławia widzowi, w jak wielkim stopniu ta przestrzeń, kojarzona zazwyczaj z 

wypracowanymi w okresie romantyzmu pojęciami indywidualizmu i osobistej 

wolności, jest tak naprawdę przestrzenią, która uprzywilejowuje konkretną rasę, klasę 

i płeć, jednocześnie wykluczając Innego. Uzmysławia także, iż sposoby postrzegania 

tej przestrzeni, generujące techniki wykluczenia, funkcjonują od czasów romantyzmu 

w niemal niezmienionej formie, dominując w powszechnej świadomości i w dużej 

mierze decydując o odbiorze tego pejzażu także obecnie. Jak wykazały badania 

Komisji do spraw Równości Rasowej (Commission for Racial Equality) z 2004 roku, 

w świadomości społecznej tereny wiejskie nadal są w znacznym stopniu przynależne 

do białej ludności. Choć 8% populacji Zjednoczonego Królestwa to mniejszości 

etniczne, ich reprezentanci stanowią jedynie 1% zwiedzających tereny pozamiejskie. 

Ówczesny przewodniczący Komisji, Trevor Phillips, stwierdził nawet, że na 

brytyjskiej wsi funkcjonuje coś, co można określić mianem „biernego apartheidu”824. 

2.2. Miejsca bez miejsca 

W książce Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Marc 

Augé twierdzi, iż główną cechą supernowoczesności jest nadmiar. Nadmiar 

przestrzeni związany jest z „kurczeniem się” planety i zmianą skali w wyniku wciąż 

ulepszających się środków transportu i przekazu informacji, do których szybki lub 

nawet natychmiastowy dostęp oferują samoloty, przekaz satelitarny, Internet. 

Konsekwencją tego procesu jest powstawanie przestrzeni i miejsc, które służą jedynie 
                                                 
824 Tamże.  
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przemieszczaniu się, komunikacji, konsumpcji: to autostrady widziane z samochodu, 

restauracje i stacje benzynowe znajdujące się przy autostradach, wielkie 

supermarkety, sklepy bezcłowe i poczekalnie na lotniskach. Stanowią one 

przeciwieństwo miejsc; reprezentują koniec epoki człowieka publicznego i początek 

ery człowiek zajętego sobą. Są to miejsca, które oferują wygodę i bezpieczeństwo, a 

jednocześnie samotność i alienację. Nie-miejsca Augé określa jako nieposiadające 

tożsamości, historii czy relacji typowych dla miast. Jednocześnie nie-miejsce to także 

relacja pomiędzy fizyczną przestrzenią, a zajmującym ją człowiekiem, jest to sposób 

bycia w tej przestrzeni:  
Mianem „nie-miejsc” oznaczamy dwie komplementarne, ale odrębne 

rzeczywistości: przestrzenie ustanawiane w relacji do pewnych celów (transport, 

tranzyt, handel, wypoczynek) i relacje, które jednostki utrzymują z tymi 

przestrzeniami825.  
Wbrew temu, jak działa tzw. „miejsce antropologiczne”, nie-miejsce nie jest 

wynikiem określonej tożsamości, ale miejscem tworzenia się jej:  
podczas gdy to tożsamość jednych i innych tworzyła „miejsce antropologiczne” – 

poprzez wspólnotę języka, punkty orientacyjne w krajobrazie, niepisane reguły 

savoir-vivre’u – nie-miejsce tworzy tożsamość podzielaną pasażerów, klientów i 

niedzielnych kierowców826.  

W najnowszych opracowaniach podkreśla się, że z perspektywy dwudziestu lat, które 

upłynęły od czasu publikacji książki Augégo, jego koncepcja wymaga pewnych 

przeformułowań. Marta Smagacz zaznacza, że „’Nie-miejsca’ coraz bardziej udają 

‘miejsca’: przykładem są galerie handlowe poprzez architekturę i rozmaite detale […] 

symulujące tradycyjne centrum miasta” 827 . Dariusz Czaja natomiast proponuje 

porównanie kategorii nie-miejsca z Foucaultowską heterotopią, co „rzuca nowe 

światło na kategorię nie-miejsca i stwarza możliwość jej redefinicji. A co ważniejsze, 

pozwala na wyprowadzenie jej ze ślepego zaułka jałowego moralizmu” 828. Czaja 

zauważa negatywne wartościowanie nie-miejsc przez Augégo i wskazuje na to, że 

konieczne jest inne spojrzenie, które umożliwia właśnie pojęcie heterotopii.  

                                                 
825 Tamże, s. 64.  
826 Tamże, s. 69.  
827  Marta Smagacz, Miejsca i nie-miejsca. Strategie oswajania, „Autoportret. Pismo o dobrej 
przestrzeni”, nr 2, 2008, s. 11, cyt. za: Wojciech Burszta, Samotność w świecie nadmiaru. Przedmowa 
do wydania polskiego, [w:] Augé, Nie-miejsca, s. xii. 
828 Dariusz Czaja, Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca, s. 13. 
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Wychodząc od klasycznej definicji Augégo chciałabym pokazać, w jaki sposób 

artystyczna interwencja może wejść w dyskusję z pozbawionym tożsamości nie-

miejscem, jakim jest lotnisko, stanowiące przestrzeń tymczasową, służącą budowaniu 

sieci światowych połączeń lotniczych. Traktująca o braku tożsamości nie-miejsc 

praca Juliana Opie pt. Imagine that You Are Moving [Wyobraź sobie, że jesteś w 

ruchu, 2001] (il. 51.) została zainstalowana na londyńskim lotnisku Heathrow. 

Składają się na nią cztery dużych rozmiarów, ukazujące stylizowany brytyjski pejzaż 

lightboxy, które umieszczone zostały w pomieszczeniach lotniska służących 

przemieszczeniu się pasażerów oraz w miejscach, gdzie podróżni oczekują na 

przesiadkę. Stanowiąc odnośnik do tego, co znajduje się na zewnątrz, definiuje ona 

lotnisko, które mogłoby znajdować się w każdym innym kraju, jako lotnisko 

angielskie. Co istotne, przedstawienia krajobrazów nie ukazują prawdziwej 

przestrzeni, która znajduje się na zewnątrz. Nie stanowią one reprodukcji widoku, jaki 

podróżny zobaczyłby po wyjściu z lotniska, lecz widok przestylizowany, uproszczony 

i niejako zuniwersalizowany. Przedstawienia te stają się symbolicznym ukazaniem 

typowego angielskiego krajobrazu. W ten sposób nie-miejsce zostaje umieszczone w 

konkretnym kontekście kulturowym, zdefiniowane jako stanowiące część tradycji i 

tożsamości, stając się tym samym miejscem, a nawet miejscem angielskim.  

Typowe nie-miejsca wywołują w podróżnym uczucie osamotnienia i oderwania od 

rzeczywistości przez to, że wszystkie wyglądają podobnie. Pomieszczenia lotniska, 

często pozbawione okien i jakichkolwiek dekoracji, uczucie to pogłębiają. Pasażer 

podróżujący w odległe miejsce i zatrzymujący się na lotnisku jedynie po to, by 

zmienić samolot, może w pewnym momencie czuć się zdezorientowany i zatracić 

poczucie, gdzie się znajduje. Lotnisko jako nie-miejsce, a zatem potencjalnie 

przestrzeń wysiedlenia i oddzielenia, dzięki pracy Opie staje się miejscem wiążącym 

się z konkretną przestrzenią, symboliką i tożsamością. Artysta dokonuje tej 

symbolicznej identyfikacji lotniska przy użyciu najbardziej stereotypowego (i w dużej 

mierze zdezaktualizowanego) wizerunku kojarzonego z Anglią – nie został tam 

bowiem umieszczony jakikolwiek widok przynoszący na myśl Anglię (np. wizerunek 

Big Bena), ale wiejski pejzaż nizinny charakterystyczny dla przedstawień tradycyjnej 

wiejskiej angielskości. Do nie-miejsca służącemu wyłącznie pośpiesznym 

przesiadkom Opie wprowadza element, który przywodzi na myśl powolny i 

ustabilizowany tryb życia angielskiej prowincji.  
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W pracy Imagine That You are Moving Juliana Opie przedstawienie angielskiego 

pejzażu wiejskiego umieszczone zostało w nie-miejscu, które dla przemieszczających 

się podróżnych stanowiło przestrzeń obcą. W ten sposób pejzaż ten umożliwiał 

identyfikację przestrzeni i umieszczenie jej w konkretnym kontekście, jednocześnie 

oferując pasażerom (choć nie bez ironii) poczucie tradycji i bezpieczeństwa. Praca 

Opiego miała nadać lotnisku Heathrow charakter „angielski”, dlatego artysta wybrał 

motyw wizualny pozornie najlepiej oddający charakter angielskości. I rzeczywiście 

jako praca, która pozbawia ponure lotnisko charakteru nie-miejsca i niejako 

„przybliża” je podróżnym spełnia ona swoje zadanie. Jednak analiza pejzażu 

angielskiego, jakiej dokonują Pollard i Kippin, wykazuje, że przestrzeń, która posiada 

daną tożsamość, nigdy nie jest przestrzenią neutralną. Nie-miejsce jest przestrzenią, z 

którą identyfikacja nie jest możliwa, jednak tożsamość miejsca, nawet jeśli oferuje 

identyfikację, łączy się także z wykluczeniem. 
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Zakończenie 

We wstępnym rozdziale tej pracy określiłam jej cel jako interpretację wybranych 

zjawisk w brytyjskiej sztuce powojennej w optyce pojęć takich jak tożsamość 

kulturowa, angielskość i brytyjskość. Zaznaczałam, że głównym obszarem moich 

zainteresowań będą te zjawiska w sztuce brytyjskiej, których dotychczasowe 

interpretacje pomijały tak istotny w moim odbiorze aspekt kulturowo-narodowej 

przynależności. Przedsięwzięte przeze mnie zadanie może z pewnością spotkać się z 

wieloma zarzutami, z których dwa wydają się najbardziej oczywiste. Po pierwsze, 

czytelnikowi może nasunąć się przypuszczenie, że dzieła sztuk wizualnych omówione 

w poszczególnych rozdziałach posłużyły jedynie jako bardziej lub mniej 

przypadkowo dobrany materiał, na podstawie którego starałam się udowodnić 

arbitralnie postawione tezy. Należy zatem podkreślić, że wybór ten był w dużej 

mierze subiektywny (i jak każdy wybór z natury rzeczy tworzący pewne luki), choć 

jego podstawą była decyzja, by mimo pewnej selektywności poruszać się w obrębie 

najważniejszych twórców brytyjskiej sztuki powojennej. Selektywność ta wynika 

także z próby uniknięcia sięgania do zasobów (skompromitowanego już obecnie jako 

pojęcie i jako czynnik wykluczający) tak zwanego kanonu, przy jednoczesnej 

potrzebie „przepisania” niektórych, głównych wątków w brytyjskiej historii sztuki. 

Praca ta nie miała charakteru otwarcie polemicznego i jej celem nie była krytyka 

sztuki; sądy wartościujące nie stanowić miały konkluzji wywodu, ile stały u podstawy 

dokonanych wyborów prac i artystów. Drugi zarzut, będący częściowo powiązany z 

powyższym, dotyczyć mógłby faktu pozornego potraktowania dzieł sztuki nie jako 

specjalnego rodzaju obiektów, których temat i specjalnego rodzaju odbiór (w oku 

patrzącego) stanowią główny temat pracy, ile jako symptomów zjawiska, które 

równie dobrze opisywać można na przykładzie zupełnie innych świadectw 

kulturowych, takich jak literatura czy film. W powyższych rozdziałach starałam się 

zatem zaznaczyć, że przedmiotem zainteresowania są nie tyle sposoby odbioru i 

reakcji na określone dyskursy narodowe w jakiejkolwiek dostępnej postaci, ile 

konkretne „sposoby widzenia”, gdzie „widzenie” – z naciskiem na wizualną naturę 

tego, co odbierane – stanowiło kluczowy aspekt postawionego problemu. Ponadto 

starałam się podkreślić, że interesuje mnie szczególnie moment translacji tego, co 

językowe (dyskurs) na to, co wizualne oraz wskazać na to, jak inna (potencjalnie 
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bardziej wieloznaczna niż forma tekstowa) jest natura rezultatów owego przekładu. 

Owa potencjalna wieloznaczność i często ambiwalentny charakter dzieł będących 

przedmiotem analizy w poszczególnych rozdziałach współgra niejako z podobnie 

ambiwalentną naturą wielu z omawianych tu zagadnień.  

W rozdziale wstępnym część teoretyczną, poświęconą związkom pomiędzy pojęciami 

tożsamości, kultury i tradycji artystycznej rozpoczęłam  od przeglądu 

najważniejszych teorii współczesnych dotyczących tożsamości narodowej i 

kulturowej. Większość z nich podkreślało rolę kultury wysokiej (Gellner, Hobsbawm) 

i masowej (Anderson, Edensor) w wykształceniu się specyficznego dyskursu 

narodowego, skierowanego do „wyobrażonej” społeczności. „Moment narodu”, by 

sparafrazować Kumara, wydarza się w momencie, gdy naród jest w stanie 

sformułować opowieść: swoją i o sobie829. Opowieść ta, pisana z konkretnego punktu 

widzenia, wyraża ograniczoną perspektywę i siłą rzeczy musi wykluczać wszelkie 

wersje alternatywne: historia musi być napisana tak, by przeszłość narodu była wciąż 

dla niego dostępna jako źródło tożsamości. Homi K. Bhabha określa dyskurs narodu 

jako „janusowy”, zawsze zwrócony w dwie strony, gdzie znaczenia są „częściowe, 

ponieważ są in medias res; a historia jest połowicznie dokonana, ponieważ jest w 

ciągłym procesie powstawiania […]”830. Ów „janusowy” aspekt związany jest także z 

faktem, że nacjonalizm jest zarówno „obywatelski, jak i autorytarny, przyjazny i 

wrogi” 831 .Według Andersona „narracja czasu narodowego” wytwarza „zbiorową 

identyfikację ludu”, który „pojawia się w ‘niesamowitej’ chwili swej ‘teraźniejszej’ 

historii jako ‘duchowe poświadczenie jednoczesnego trwania w jednorodnym pustym 

czasie’”832. Według Homiego K. Bhabhy działanie czasu polega tu jednak nie tyle na 

„jednoczesności”, ile na „natychmiastowości”, jako że – czyniąc poprawkę w 

Andersonowskim odczytaniu Waltera Benjamina – należy zauważyć istnienie „owej 

uprzedniej przestrzeni w ramach arbitralnego znaku, która zakłóca homogenizujący 

mit kulturowej anonimowości”833. Problem relacji pomiędzy tym, co teraz a tym, co 

                                                 
829 Por. Kumar, The Making of English National Identity, s. 175-225.  
830 Homi K. Bhabha, Introduction: Narrating the Nation, [w:] Nation and Narration, red. Homi K. 
Bhabha, London and New York 1990, s. 3.  
831 Timothy Brennan, The National Longing for Form, [w:] Nation and Narration, op. cit. S. 45.  
832 Homi K. Bhabha, DssemiNacja: czas, narracja i marginesy współczesnego narodu, przeł. Tomasz 
Dobrogoszcz, „Literatura na świecie”, 1-2, 2008, s. 225. Bhabha cytuje tu Benedicta Andersona, 
którego przytaczam  za polskim wydaniem. Por. Anderson, Wspólnoty wyobrażone, op. cit., s. 144. 
833 Homi K. Bhabha, DssemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation, [w:] 
Nation and Narration, op. cit., s. 311. Cytuję za oryginałem, ponieważ tłumacz tekstu Bhabhy, do 
którego się odwołuję, z niezrozumiałych powodów pominął to zdanie w swoim tekście.  
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kiedyś w odniesieniu do narodu i sposobów jego opowiadania poruszałam w ostatnim 

rozdziale, gdzie zajmowałam się dodatkowo zagadnieniem pamięci kulturowej. 

Lektura Benjamina i Bhabhy (by wymienić choćby te dwa nazwiska spośród wielu 

możliwych problematyzacji owej aporetycznej, jak by się wydawało, sytuacji) 

wskazuje na trudność, czy wręcz niemożliwość właściwego uchwycenia sposobu 

istnienia narodu jako opowieści, a tym bardziej – idąc dalej tym tropem – 

jakichkolwiek wizualnych reprezentacji owych opowieści. Dlatego też interpretacje, 

które zawarte były w poszczególnych rozdziałach, należy rozumieć nie tyle jako 

wiążące obietnice takiego uchwycenia, ile jako propozycje ujęcia problemu przy 

pełnej świadomości ich niekompletnego statusu.  

Kolejną istotną kategorią, wokół której budowałam swoje analizy wybranych dzieł 

sztuk wizualnych, były kategorie miejsca i przestrzeni. W rozdziale wstępnym, a 

następnie w kolejnych rozdziałach poświęconych wybranym artystom i artystkom 

przybliżałam najpopularniejsze koncepcje teoretyczne ułatwiające zrozumienie owych 

pojęć. To, co łączyło przytaczanych przeze mnie autorów, określić można (ponownie) 

jako rozumienie przestrzeni i miejsca w odniesieniu nie tylko do geograficznych 

lokalizacji, to znaczy nie ograniczanie analizy do pytania: „gdzie”, lecz dostrzeżenie 

czasowego ich charakteru. Mówienie o miejscu i przestrzeni w odniesieniu do kwestii 

narodowych wymaga zdecydowanie uwzględnienia problemu czasowości narodu. Jak 

przekonująco wskazuje Bhabha, „ambiwalentne czasowości przestrzeni narodowej” 

powstają jako rezultat „problematycznych granic nowoczesności”, a „język kultury i 

społeczności znajduje się na pęknięciach teraźniejszości, które stają się figurami 

retorycznymi narodowej przeszłości”834. Owe podwójne, można powiedzieć, istnienie 

narodu w uczasowionej, lecz jednocześnie bezczasowej przestrzeni „jednorodnego 

czasu pustego” napotyka na kolejną komplikację w momencie próby określenia jego 

tożsamości właśnie w odniesieniu do czasu (trwania teraźniejszości w przeszłości) i 

przestrzeni (znajdującej się zarówno teraz, jak i stanowiącej byt silnie związany z 

czasem). Komplikacja ta polega, jak starałam się wykazać zarówno na podstawie 

przytaczanych ujęć teoretycznych, jak i omawianych prac artystycznych, na pewnego 

rodzaju czasowym i przestrzennym rozdarciu dyskursu angielskości: na jego 

nowoczesnej, metropolitalnej genezie przy jednoczesnym odniesieniu do zamierzchłej 

przeszłości i odwiecznej przestrzeni wiejskiej. Bruce King wskazał na to, że 

                                                 
834 Bhabha, DssemiNacja, s. 200. 
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„nacjonalizm stanowi ruch miejski, który identyfikuje się z przestrzenią wiejską jako 

źródłem autentyczności, odnajdując w ‘ludowych’ postawach, wierzeniach, 

zwyczajach i językach podstawę do stworzenia poczucia narodowej jedności wśród 

osób, które posiadają różnorodne identyfikacje”835. Jednak tożsamość narodowa jako 

dyskurs miejski i metropolitalny, choć odnajduje źródło swojej identyfikacji w 

przestrzeni wiejskiej, związana jest także bezpośrednio z innego rodzaju przestrzenią: 

mianowicie przestrzenią kolonii. Jak wskazuje Brennan, państwo narodowe „jest nie 

tylko produktem ubocznym warunków stworzonych w wyniku europejskiej 

kolonizacji; został on mniej więcej od samych swych początków wytworzony w akcie 

oddzielenia od europejskich centrów, jakimi były Madryt i Londyn” i dlatego właśnie 

pierwszymi nacjonalistami byli przedstawiciele „klasy średniej Nowego Świata”836. 

W kolejnych rozdziałach tej pracy starałam się ukazać angielski dyskurs tożsamości i 

jego wizualne reprezentacje biorąc pod uwagą owe skomplikowane relacje metropolii 

z przestrzenią wiejską oraz relacje centrum z kolonialnym, a także społecznym 

Innym.  

W związku z powyższym pojawia się pytanie o zasadność mówienia o „angielskości 

sztuki angielskiej” w obliczu pułapki, jaką na badacza zastawiają owe wysoce 

ambiwalentne sposoby działania narodowych opowieści i obrazów narodowej 

tożsamości. Podkreślając, że znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje w ogóle 

coś takiego jak angielskość sztuki angielskiej, nie stanowi jego głównego zadania 

teoretycznego, John Barrell stawia problem angielskości w sztuce w następujący 

sposób: „Traktuję zadanie odkrycia cech kultury narodowej w obrazie jako część 

procesu opisywania jego znaczenia – czy odbywa się to poprzez rozpoznanie 

znaczenia jako immanentnie w nim zawartego, czy poprzez przypisanie mu znaczenia 

jest w tym [miejscu] nieistotne. Postrzegam to także jako aksjomat, że opisanie przez 

nas znaczenia obrazu […] wymaga istnienia dyskursu, w ramach którego znaczenie to 

może być opisane”837. Rozwiązanie, które proponuje Barrell, wydawać się może nieco 

zbyt uproszczone, czy zbyt gładko unikające zarzutu o zajmowanie się czymś, co nie 

istnieje lub czego powołanie do życia skutkuje niebezpiecznym esencjalizmem. W 

pracy tej starałam się wykazać, że unikanie odpowiedzi na pytanie „czym jest 

                                                 
835 Bruce King, The New English Literatures, London 1980, s. 42; cyt. za: Brennan, The National 
Longing for Form, s. 53.  
836 Brennan, The National Longing for Form, s. 58.  
837 John Barrell, Sir Joshua Reynolds and the Englishness of English Art, [w:] Nation and Narration, s. 
154.  
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angielskość” prowadzić może z jednej strony do pomijania ważnych aspektów 

funkcjonowania dzieła sztuki w kulturze, z drugiej niekoniecznie musi się wiązać z 

całkowitym porzuceniem samego problemu. Moją odpowiedzią, co starałam się 

wykazać poprzez interpretacje wybranych prac artystycznych, było wyznaczenie 

innego rodzaju zadania, a zatem nie tyle postawienie pytania czym jest, ile jak działa 

angielskość. 

W rozdziale drugim, wychodząc od XIX-wiecznych i XX-wiecznych koncepcji 

angielskości, wskazałam na trwałość określonych reprezentacji angielskiej tożsamości 

kulturowej, w związku z czym odwoływanie się do nich w kontekście brytyjskiej 

sztuki powojennej okazywało się o tyle zasadne, że poza trwałością wcześniejszych 

modeli nie zostały sformułowane nowe wizje, które lepiej oddawałyby rzeczywistość 

powojenną i postkolonialną. Moment artykulacji angielskości odnalazłam w sporze 

pomiędzy romantyzmem a modernizmem, dominującym problemie brytyjskiej sztuki 

międzywojennej aż po późne lata czterdzieste, którego swoiste powtórzenie 

dostrzegłam w relacji brytyjskich pop artystów w latach pięćdziesiątych wobec ich 

neoromantycznych poprzedników. Idąc śladem Nikolausa Pevsnera starałam się 

dokonać przepisania twórczości artystów związanych z Independent Group, by 

pomimo ich deklarowanej niechęci wobec wszystkiego, co romantyczne i 

zaściankowo angielskie, dostrzec w ich sposobie opisu życia miejskiego ślad 

Hogarthowskiej tradycji „obserwowanego życia”, którą Pevsner określał jako 

najbardziej angielską: epicką raczej niż poetycką, realistyczną raczej niż 

idealistyczną, wreszcie narracyjną raczej niż symboliczną. Potwierdzenie takiego 

rozumienia angielskości w sztuce odnalazłam w krytyce pisanej w początkach XX 

wieku (szczególnie przez Fry’a i Bella), wyjaśniającej niechęć do angielskiej tradycji 

właśnie jej narracyjnym, niemalarskim charakterem, tak odległym od „prawdziwej” 

sztuki francuskiej skupionej na analizie problemów w ramach samej sztuki. Pewnemu 

przewartościowaniu starałam się także poddać twórczość neoromantyków, nie 

będących w swych artystycznych ambicjach zupełnie w opozycji do zadań stawianych 

sobie przez modernistów. Ich twórczość proponowałam widzieć jako fuzję obu 

tendencji, objawiającą się najpełniej w sztuce artystów z St Ives, fuzję 

przeciwstawnych cech, którą Pevsner określał jako mechanizm angielskości.  

Rozdział trzeci stanowił propozycję odczytania dzieł brytyjskiego land artu (na 

przykładzie twórczości Richarda Longa) w kontekście angielskiej tradycji myślenia o 

krajobrazie oraz malowniczości jako „sposobu widzenia”. Wychodząc od 
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budowanych w krytyce artystycznej opozycji pomiędzy land artem brytyjskim a jego 

wersją amerykańską, starałam się wskazać na to, że angielskość sztuki ziemi w 

Wielkiej Brytanii w mniejszym stopniu charakteryzowałaby mniejsza skala i większa 

intymność, ile owo specyficznie angielskie spojrzenie na krajobraz, wywodzące się z 

dyskursu malowniczości, który programowo określał siebie jako „typowo” angielski. 

Wpisując sztukę Longa nie tyle w tradycję pejzażu, ile w tradycję myślenia o 

krajobrazie, wskazywałam na możliwość odczytania jej jako części tej tradycji i 

jednocześnie konstruowany na jej temat wizualny komentarz.  

W kolejnym rozdziale, poświęconym twórczości Gilberta i George’a, powracałam do 

tematyki obserwacji życia miejskiego. Najważniejszą kwestią było tu „odczarowanie” 

londyńskiego East Endu, miejsca zamieszkania i przedmiotu twórczości artystów, 

jako wewnętrznego Orientu i ukazanie go jako centrum angielskości. Wizja 

angielskości jako związanej z przestrzenią miejską, płynnością ją charakteryzującą, 

heteronomicznym charakterem napływającej ludności i miejską kulturą ludową 

zaczerpnięta została od Petera Ackroyda, postrzegającego jako typowo angielskich 

artystów żyjących w mieście i traktujących je jako swoisty mikrokosmos. Widzianą z 

tej perspektywy, stanowiącą artystyczną wizję miejskiej angielskości twórczość 

Gilberta i George’a starałam się w późniejszej części zestawić z obecnym w sztuce 

dekady lat dziewięćdziesiątych oficjalnym dyskursem brytyjskości, promującym 

sztukę tak zwanych Young British Artists.  

Ostatnia część pracy, skupiona na postkolonialnych przestrzeniach miejskich i 

wiejskich, stanowiła interpretację różnorodnych propozycji komentowania i 

kontestowania przestrzeni w późnej nowoczesności wraz z jej problemami 

społecznego i etnicznego wykluczenia. Wybór kliku artystów w tym rozdziale miał na 

celu zaprezentowanie szerokiego spektrum problemów poruszanych współcześnie na 

gruncie humanistyki, nauk społecznych i politycznych, znajdujących oddźwięk w 

sztukach wizualnych. W sztuce Rachel Whiteread, której poświęcone zostało 

najwięcej miejsca, splatają się najważniejsze współczesne problemy dotyczące 

przestrzeni miejskiej, tożsamości, pamięci i przemian społecznych. Jej rzeźby, 

wystawiane w przestrzeniach galeryjnych, jak i umieszczone w przestrzeni 

publicznej, są – można powiedzieć – kwintesencją owej wspominanej na początku 

ambiwalencji przestrzeni narodowej: przestrzeni domu, jak i przestrzeni wykluczenia, 

obecności i nieobecności, bezpieczeństwa i zagrożenia. Fotografia Toma Huntera z 

kolei, łącząca tradycję angielskiej fotografii dokumentalnej z tradycją romantyczną, 
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ukazywała problem wykluczenia jako problem w dużej mierze estetyczny, a 

„angielskość” niektórych obrazów zaangażowana była w zadanie przywrócenia 

godności marginalizowanym grupom. U Huntera, jak starałam się pokazać, następuje 

przeniesienie tradycji romantycznego przedstawiania (kojarzonego głównie z 

malarstwem pejzażowym) w przestrzeń miejskiego marginesu, którego reprezentacja 

zdradzała tradycyjnie aspiracje realistyczne. Innego rodzaju przeniesienie, polegające 

na umieszczeniu podmiotu skolonizowanego w samym centrum angielskości, stanowi 

omawiany przeze mnie cykl fotografii Ingrid Pollard. Jej prace odczytywałam nie 

tylko jako komentarz na temat „nie-dopasowania” odczuwanego przez imigrantów w 

wybitnie białej przestrzeni wiejskiej, lecz także jako wyraz potrzeby sformułowania 

pytania: „can the subaltern see?”, to znaczy wizualnego odpowiednika słynnego 

pytania Gayatri Chakravorti Spivak. Problem pozornej jedynie neutralności 

przestrzeni podkreślić miało omówienie koncepcji „nie-miejsca” i artystycznej próby 

nadania mu tożsamości, który to cel stawiał przed sobą Julian Opie. Tym, co różni 

artystów omówionych w tym rozdziale od ich poprzedników jest, jak starałam się 

pokazać, świadomość istnienia związanych z przestrzenią i tożsamością problemów 

oraz próba skonfrontowania się z nimi poprzez twórczość artystyczną.  

Choć artyści pojawiający się w kolejnych rozdziałach w większej lub mniejszej 

mierze świadomie odnosili się do problemu „angielskości” (rzadziej „brytyjskości”) 

tworzonej przez siebie sztuki – czy to starając się kontynuować tradycję, czy 

obierając postawę wobec niej opozycyjną – koniec XX wieku stanowi moment, kiedy 

świadomość ta jest najbardziej widoczna i najsilniej wpływa zarówno na treść dzieła, 

jak i jego formę, dobór medium i środków wyrazu. Jeśli podążanie śladami Pevsnera i 

próba poszukiwania cech sztuki, które określał on jako typowo angielskie, w dziełach 

powstałych w pierwszych dekadach po drugiej wojnie światowej może przynieść dość 

interesujące wnioski, sztuka ostatnich dekad XX wieku – co starałam się zaznaczyć w 

swych interpretacjach – czerpie z niezwykle rozwiniętych badań nad reprezentacjami 

tożsamości kulturowej i nie tylko tworzy kolejne reprezentacje, ile przede wszystkim 

wykazuje silne zainteresowanie komentowaniem samego sposobu ich powstawania, 

stąd wymaga innego rodzaju podejścia.  Jeśli zaraz po drugiej wojnie historyk sztuki 

taki jak Pevsner mógł podjąć się zadania napisania „geografii sztuki”, obecnie musi 

dopuścić do głosu artystów, którzy zadanie to podjęli na własną rękę. Z konieczności 

wielu z nich – by wymienić  choćby Rasheeda Araeena, Sonię Boyce czy Yinkę 

Shonibare – zmuszona byłam pominąć, kierując się w swym wyborze przede 
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wszystkim kwestią związków tożsamości kulturowej z przestrzenią. Co więcej, 

przemiany społeczno-polityczne i kulturowe w Wielkiej Brytanii w początkach XXI 

wieku już teraz sygnalizują, jak złożona jest kwestia kulturowej identyfikacji z 

przestrzenią narodową i prawdopodobnie sprawią, że inaczej spojrzymy także na 

poruszone w tej pracy zagadnienia reprezentacji tożsamości w drugiej połowie wieku 

XX. Już teraz nowy kierunek migracji wewnątrz samej Unii Europejskiej wskazuje na 

innego rodzaju problemy i relacje (np. czy konieczne będzie wzięcie pod uwagę nie 

tylko postkolonialnych, ale także postzależnościowych dyskursów?), które naświetlą 

starsze kwestie w nowy sposób. Ponadto, duże i wciąż rosnące zainteresowanie 

tożsamością kulturową i jej reprezentacjami skutkuje pojawianiem się nowych 

wystaw, publikacji i wydarzeń stanowiących rewizję sztuki XX wieku i 

proponujących nowe możliwości interpretacyjne. Pomimo zmieniającego się stanu 

wiedzy, sytuacji geopolitycznej oraz podkreślanego przeze mnie wysoce 

problematycznego charakteru podejmowanych zagadnień, sztuka w drugiej połowie 

XX wieku musi być postrzegana w wybranej, lecz dostępnej dla nas obecnie optyce. 

Obrana przeze mnie perspektywa miała na celu wskazanie, dlaczego nadal – mimo 

wysoce umiędzynarodowionego rynku i obiegu sztuki – nadal mówi się i trzeba 

mówić o sztuce używając kategorii narodowych, dlaczego lokalne często nadal 

łatwiej zrozumieć w odniesieniu do narodowego niż globalnego i wreszcie, dlaczego 

brytyjscy artyści często są w Wielkiej Brytanii „na swojej”, a jeszcze częściej „nie na 

swojej” ziemi.  
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