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Sztuczne Fiołki – gest obrazoburczy 
czy popularyzowanie wiedzy?

Streszczenie: Refleksji został poddany fenomen fanpage’u Sztuczne Fiołki, funkcjo-
nującego w ramach portalu Facebook. Przez jednych treści tam zamieszczane odczy-
tywane są jedynie jako gesty obrazoburcze wobec arcydzieł malarstwa, kwestii religii, 
moralności i tym podobnych, dla innych jednak jest to forma krytycznego komentarza 
wobec zjawisk współczesnych, przy wykorzystaniu swoistego recyclingu kulturowego 
polegającego na umieszczaniu w nowych kontekstach arcydzieł malarstwa światowego 
oraz rzeźby. Niezwykle istotną kwestią wydaje się tutaj też forma, którą ów komen-
tarz przybiera: za każdym razem są to reprodukcje oryginalnych dzieł, zatem obrazy, 
w które wpisany jest element dyskursywny – komiksowy „dymek”. Refleksja będzie 
prowadzić do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy działalność Sztucznych Fioł-
ków można by potraktować jako pewną formę popularyzowania wiedzy – dotyczącej 
nie tylko historii sztuki, ale i diagnoz odnoszących się do współczesnego świata i jakie 
wynikają z tego konsekwencje.

Kiedy 14 czerwca 2014 roku na stronie internetowej „Wprost” opublikowa-
no fragmenty nagrań czołowych graczy polskiej sceny politycznej, media 
zawrzały od komentarzy. Wydarzenia nazwane polską aferą podsłuchową 
zelektryzowały dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i oczywi-
ście Internet. Wypowiadali się w tej sprawie politycy różnych opcji, eksperci 
i specjaliści, autorytety oraz zwykli obywatele. Wśród komentarzy pojawiały 
się emocjonalne opinie, poważne analizy owej sytuacji, ale także dowcipne, 
ironiczne, niekiedy niezwykle trafne memy internetowe. Swoje stanowisko za-
znaczyły również Sztuczne Fiołki. Dnia 18 czerwca na wspomnianym profilu 
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została zamieszczona reprodukcja ryciny Francisca Goi z cyklu Kaprysy, jed-
nak zamiast tytułowego ostrzeżenia „Kiedy rozum śpi, budzą się upiory”, znaj-
dziemy inną przestrogę: „Na podsłuchu budzą się upiory”, która jest oczywi-
ście pośrednim nawiązaniem do politycznego zamieszania ostatnich dni.

Kilka dni wcześniej, od 12 do 16 czerwca, prace Sztucznych Fiołków 
były wystawiane podczas III edycji Królewskiego Festiwalu Artystycznego 
w Gnieźnie1. Tym razem obeszło się bez większych kontrowersji i nie po-
wtórzyła się sytuacja z września 2013 roku, kiedy podczas pierwszej nocy 
festiwalu ART.eria w Częstochowie skradziono ekspozycję, żeby po dziesięciu 
dniach obrazy odnalazły się w budynku kurii biskupiej2. Jedni, jak na przykład 
historyk sztuki Dorota Łagodzka, zaznaczają, że prace te można „[...] uznać 
za rodzaj sztuki internetowej, sztuki hurtowego tworzenia memów, robienia 
sobie żartów pomieszanych z konstruktywną krytyką i komentarzem społecz-
nym za pomocą dzieł sztuki”3. Inni zaś kategorycznie sprzeciwiają się takim 
praktykom: 

Działania Sztucznych Fiołków, podobnie jak anonimowych autorów innych memów, 
dokonują przemieszania mediów, nie respektują zasad odpowiedniości, odbierając 
dziełom sztuki godność i autorytet. Potwierdzają, że sztuka uległa demokratyzacji 
i każdy z nas może ją użytkować i nadawać jej własne znaczenie. 

Martwe obrazy powstają z martwych i pojawiają się we współczesnym wirtualnym 
świecie niczym widma. Bo przecież nie są żywe, a więc materialne; istnieją jedynie 
widmowo, a w dodatku przetworzone tak, aby obumarły też ich pierwotne znaczenia. 
I niczym zombie atakują świat żywych, a dokładnie nasze utarte wyobrażenia o tym, 
czym jest lub być powinna sztuka4. 

Zastanawiające jest zatem, dlaczego w przypadku Sztucznych Fiołków opi-
nie są tak skrajne, a prowadzą do tego, że z jednej strony portal ma 90 000 fa-
nów, których nieustannie przybywa, twórca został w 2012 roku nominowany 
do Paszportu „Polityki” w kategorii sztuki wizualne, a „Duży Format” regu-
larnie publikuje prace Fiołków jako stały element dodatku „Gazety Wybor-
czej”, a z drugiej ocenia się je jako zagrożenie zarówno na polu sztuki, jak 

1 http://www.gniezno24.com/kultura/item/1904-krolewski-festiwal-artystyczny-2014-
-program [dostęp: 20 września 2014].

2 T. Piersiak, Kuria częstochowska „aresztuje” Sztuczne Fiołki. Bo były telefony, „Gazeta 
Wyborcza”, 23 września 2013, http://wyborcza.pl/1,75478,14651166,Kuria_czestochowska__
aresztuje___Sztuczne_Fiolki__.html [dostęp: 20 września 2014].

3 http://www.krytykapolityczna.pl/wydarzenia/kp-na-3-krolewskim-festiwalu-artystycz-
nym [dostęp: 20 września 2014].

4 I. Kowalczyk, Obrazy w internecie jak zombie, http://strasznasztuka.blox.pl/2012/11/
Obrazy-w-internecie-jak-zombie.html [dostęp: 20 września 2014].
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i w kontekście obyczajowym, skoro – jak twierdzi rzecznik częstochowskiej 
kurii, ks. Piotr Zaborski – „do kurii zaczęły docierać głosy częstochowian: 
telefonicznie i bezpośrednio, że niektóre z dzieł eksponowanych na planszach 
w alei urażają ich uczucia religijne. Cztery obrazy zostały więc zdjęte i złożone 
w portierni”5. Należałoby zadać pytanie, czy Sztuczne Fiołki deprawują, czy 
uczą, a jeśli uczą, to czego. I czy faktycznie są aż tak wyjątkowe na tle podob-
nych portali w sieci?

Sztuczne Fiołki to właściwie funpage funkcjonujący w ramach portalu 
społecznościowego Facebook. Prowadzone są prawdopodobnie przez jedną 
osobę. Z deklaracji założyciela wynika, że jest on nauczycielem języka angiel-
skiego i pochodzi z Białegostoku, ale nie chce ujawniać swojej tożsamości ze 
względu na ewentualne nieprzyjemne konsekwencje, które mogłyby go spot-
kać ze strony pracodawcy. Obawa może się wydać uzasadniona, gdyż treści 
zamieszczanych dzieł dla wielu są zbyt kontrowersyjne.

Sztuczne Fiołki są zbiorem obrazków, które moglibyśmy zaliczyć do gra-
ficznych makr, „dzięki którym przez połączenie grafiki z krótkim tekstem 
możliwe jest wyrażanie treści w sposób bardzo skondensowany, a zarazem 
kreatywny”6. Grafiki te najbardziej przypominają demotywatory, czyli taką 
formę, która przez wykorzystanie zdjęcia i podpisu – najczęściej z sobą skon-
trastowanych – ma wywołać efekt komiczny bądź szokujący. Tworzenie demo-
tywatorów zaczęło się od parodii plakatów motywacyjnych, które wyśmiewały 
poważne, pozytywne hasła, będące często jedynie pustymi bon motami. O ile 
jedne demotywatory miały bawić i wyszydzać, inne bywały o wiele ostrzej-
sze w swojej wymowie i szokowały, nierzadko przekraczając granice dobrego 
smaku i normy społeczne. Przykład taki podaje Marcin Sieńko7, wspomina-
jąc o słynnym zdjęciu Kevina Cartera, zrobionym podczas pobytu fotografa 
w Sudanie w 1993 roku, kiedy dokumentował klęskę głodu. W grafice de-
motywacyjnej pod zdjęciem pojawia się napis: „Cierpliwość. Dobre rzeczy 
przychodzą do tych, którzy czekają”. Szokujący efekt uzyskany jest przez 
zbudowanie napięcia między niewinnym hasłem motywacyjnym a zdjęciem, 
które przedstawia sępa czyhającego na umierające z głodu dziecko. W tym 
kontekście slogan wychwalający pokorę i cierpliwość, mające być źródłem 
przyszłej nagrody, zyskuje zupełnie inny wydźwięk i staje się punktem wyjścia 

5 T. Piersiak, Kuria częstochowska „aresztuje” Sztuczne Fiołki..., http://wyborcza.
pl/1,75478,14651166,Kuria_czestochowska__aresztuje___Sztuczne_Fiolki__.html [dostęp: 
20 września 2014].

6 M. Sieńko, Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze, [w:] M. Filiciak, 
G. Ptaszek (red.), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 127.

7 Ibidem, s. 133.
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do gorzkiej refleksji na temat etyki pracy 
fotoreporterów w ogóle.  

Sztuczne Fiołki będą się posługiwać 
podobnym zestawieniem elementów gra-
ficznego i werbalnego w celu wzbudzenia 
dyskusji na konkretny temat. W swojej 
formie są połączeniem tradycyjnych ele-
mentów komiksu (obrazek plus podpis 
w „chmurce”) i internetowego memu (do-
wolnej porcji informacji [frazes, koncep-
cja, grafika czy film], rozprzestrzeniającej 
się pomiędzy powielającymi ją osobami 
za pośrednictwem sieci społecznościo-
wych, komunikatorów czy forów interne-
towych). Rycina Goi jest jedną z niewielu, 
które przełamują konsekwentnie stosowa-
ną metodę komiksowej „chmurki”. Naj-
częściej podpisy są kwestiami wypowia-
danymi przez postaci przedstawione na 
obrazie. W sferze wizualnej jednak twórcy 

konsekwentnie sięgają wyłącznie po dzieła malarskie: najczęściej historyczne, 
figuratywne, rzadziej – współczesne i abstrakcyjne, ale opowiadające o współ-
czesności. Zabieg łączenia tego, co poważne i w powszechnej opinii należące 
do tak zwanej kultury wysokiej, z tym, co trywialne, codzienne i „niskie”, 
pojawia się też często w reklamach, gdzie również wywołuje skrajne oceny 
i emocje. Warto przywołać tutaj choćby reklamę papieru toaletowego, w której 
twórcy robią z produktu niezbędny element pracy twórczej młodego Amade-
usza Mozarta, zapisującego notację na rozwijającej się rolce. Efekt komiczny, 
podobnie jak w wielu „fiołkach”, osiąga się tu przez zderzenie „góry” z „do-
łem” – karnawalizacyjne przemieszanie generujące śmiech. 

Jeden z memów przedstawia portret kadżarskiego władcy ubranego w ty-
powy dla perskiej dynastii strój: zdobną szatę przypominającą suknię oraz 
buty na wysokim obcasie. Sam władca zaś z długą, czarną brodą i zdecydo-
wanym spojrzeniem skierowanym w stronę oglądającego zachęca: „Opowiedz 
mi raz jeszcze o tym, jak to twoja normatywność jest tą naturalną”. Na innym 
obrazie, autorstwa Giotta di Bondone (prekursora malarstwa renesansowego), 
Chrystus zasiada na tronie otoczonym tęczą, a jeden z aniołów komentuje: 
„Zobaczysz, w Polsce spalą mu tę tęczę”. Uciekająca święta rodzina z obra-
zu Bondone odprowadzana jest głosami gawiedzi: „Może bym im i pomógł, 
ale klauzula sumienia mi zabrania”. W scence rodzajowej z dzieła Johanna 
Josepha Zoffany’ego chłopiec chwali się: „A mój tatuś nie wie, co to wstyd”, 
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na co towarzysząca dzieciom kobieta pyta: „A co? Jest szefem polskiego rzą-
du?”. Kilka przywołanych przykładów pokazuje metodę, którą stosuje twórca 
Sztucznych Fiołków: sięgając po malarstwo historyczne, dopisuje postaciom 
z obrazów kwestie, które dotyczą spraw aktualnych, dyskutowanych i nierzad-
ko wywołujących mnóstwo kontrowersji w opinii publicznej. Będą to zarówno 
kwestie związane z życiem społecznym, politycznym, jak i obyczajowym czy 
religijnym. Dowcipny, ale zarazem gorzki komentarz wynika z nałożenia na 
siebie zupełnie odległych czasowo i historycznie przestrzeni: świata dawnych 
mistrzów malarskich i problemów otaczającego nas świata. Wśród memów 
znajdujemy też takie, jakie dla wielu pozostaną wręcz hermetyczne i niezro-
zumiałe, gdyż odnoszą się do specjalistycznej wiedzy literaturoznawczej czy 
– szerzej – humanistycznej. Dystyngowany mężczyzna z portretu autorstwa 
Arthura Devisa na kwestię z offu (tu zaznaczoną po prostu przez zapisanie jej 
w nawiasie i umieszczeniu chmurki w nieznaczącej przestrzeni obrazu): „Pan 
Godot do jaśnie wielmożnego pana”, odpowiada: „Niech poczeka”. Z kolei po-
stać z pejzażu pewnego brytyjskiego malarza, naśladowcy Richarda Wilsona, 
wskazując na duży akwen wodny przed sobą, objaśnia: „O, a tutaj to ta, płynna 
nowoczesność”. „Fiołki” tego typu będą spełniały swoją humorystyczną funk-
cję tylko pod warunkiem, że odbiorca dysponuje wystarczającą wiedzą, aby 
wytropić znaczenia wynikające z tak przedstawionych treści. Nie każdy prze-
cież skojarzy Czekając na Godota Samuela Becketta czy Płynną nowoczesność 
Zygmunta Baumana.

Działalność funpage’u wpisuje się w wiele podobnych przedsięwzięć zwią-
zanych z kulturą alternatywną, będącą odpowiedzią na treści rozpowszechnia-
ne w głównych mediach. Są one rozpatrywane najczęściej w opozycji do głów-
nego nurtu, tworzonego – w odczuciu odbiorców – na zamówienie. Istnieje 
tu zatem duże ryzyko wpływu i manipulacji. Kultura alternatywna z kolei jest 
postrzegana jako inicjatywna oddolna, mogąca się pokusić o propagowanie 
treści pomijanych z wielu względów w mediach mainstreamowych. Jej twórcy 
nie silą się na obiektywizm, ale jest to zawsze skrajnie subiektywna perspek-
tywa, nierzadko anarchizująca. Sam założyciel Sztucznych Fiołków także nie 
ukrywa swoich przekonań i w informacjach o funpage’u doprecyzowuje, że 
jest to: „sztuczno-historyczny magazyn komiczno-tragiczny / głos wolny wol-
ność ubezpieczający [ukryta opcja lewacka]”8.

I choć twórca funpage’u deklaruje, że jego działalność ma popularyzować 
wiedzę dotyczącą różnych aspektów kultury, zachęcać do zgłębiania arcy-
dzieł malarstwa światowego i poznawania ciekawych muzycznych dokonań, 
to znajdzie on wielu oponentów i przeciwników, sugerujących, że działania 
te są bezwartościowe albo nawet obrazoburcze. Wiele analiz dotyczących 

8 https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/info [dostęp: 20 września 2014].
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współczesnej kultury wciąż zwraca uwagę na to, że preferowaną dzisiaj formą 
komunikacji jest obraz, często wzbogacony jedynie krótkim tekstem, zamiast 
klasycznego, długiego i dogłębnego. Można nad takim stanem rzeczy ubole-
wać, ale jest on faktem. 

Być może należałoby Sztuczne Fiołki rozpatrywać raczej w kontekście edu-
tainmentu czy w spolszczonej wersji – edurozrywki. Małgorzata Lisowska-
-Magdziarz uważa, że w przypadku edutainmentu tematem jest wiedza, nauka 
i edukacja, ale dobór treści, ich selekcja i stosowane rozwiązania formalne 
wskazują na zabawę, grę, atrakcje i tym podobne. Przy tym „edutainment 
rzadko stawia sobie za cel popularyzację wiedzy. Celem jest przede wszystkim 
zapewnienie odbiorcy przyjemności i stymulacji emocjonalnej, dopiero zaś 
w drugim rzędzie, niejako przy okazji, dostarczenie podniet intelektualnych”9. 
Należałoby się zastanowić, czy użytkownicy wspomnianego funpage’u fak-
tycznie poznają arcydzieła malarstwa światowego, czy przede wszystkim 
skupiają się na proponowanych treściach wynikających ze zderzenia obrazu 
i elementu słownego. Czy faktycznie zwracają uwagę na podpisy pod dziełami 
malarskimi i utrwalają wiedzę dotyczącą historii sztuki? Łatwo można zarzu-
cić Sztucznym Fiołkom, że treści te nie są uporządkowane i wpisane w kon-
tekst historyczny, ale wyrywkowe, przypadkowe i selekcjonujące fakty oraz 
opinie. Najostrzejsi krytycy będą zwracać uwagę na wręcz obrazoburczy cha-
rakter takiego wykorzystania arcydzieł malarstwa. Faktycznie, niektóre memy 
mogą się wydać szokujące, szczególnie jeśli będą oscylować wokół kwestii 
ideologicznych. Czy Sztuczne Fiołki mają zatem jakiś charakter edukacyjno-
-dydaktyczny? Skoro zainteresowanie malarstwem nie będzie dotyczyło duże-
go grona odbiorców i może się wydać wątpliwe, czy znajdziemy tu jakieś inne 
walory propagowania wiedzy? 

Metoda łączenia istniejących już dzieł, po które sięga autor funpage’u, i do-
pisywanie do nich treści dotyczących współczesności, a przez to tworzenie 
odrębnego dzieła, jakkolwiek oceniać jego walory, realizuje strategię remiksu, 
o której z wielkim entuzjazmem pisał Lawrence Lessig10. Efekty remiksowania 
odczytuje on jako autonomiczne, pełnowartościowe dzieła, które funkcjonują 
w sieci, tworząc społeczności odbiorców/wytwórców. Każdy z użytkowników 
kultury cyfrowej może dzięki nowoczesnym technologiom nie tylko bardzo 
szybko znajdować interesujące go treści, ale także przetwarzać je na własny 
użytek i dzielić się nimi bądź wymieniać z innymi, podobnymi sobie odbior-
cami. Lessig taki typ kultury nazywa kulturą zapisu i odczytu – „RW” (Read/

9 M. Lisowska-Magdziarz, Medialne reprezentacje wiedzy, [w:] M. Filiciak, G. Ptaszek 
(red.), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, Wydawni-
ctwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 190.

10 L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. Próch-
niak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
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Write). Według niego jej niezwykle istotnym aspektem jest wzajemna wymia-
na między użytkownikami, którzy dzielą się z sobą wiedzą dotyczącą metod 
– „[...] tak samo jak dzieci na deskorolkach pokazują znajomym swoje nowe 
sztuczki. Ta wymiana jest wartościowa, nawet jeśli sama twórczość wartościo-
wa nie jest”11. Łatwość, z jaką możliwe jest dzielenie się produktami własnych 
remiksów – zdaniem Lessiga – zachęca do udziału większą społeczność, co 
może być wykorzystane jako „strategia pobudzania do uczenia się w opar-
ciu o zainteresowania”12. W tym sensie Sztuczne Fiołki uczyłyby krytycznego 
myślenia przez zachętę do wejścia w dialog z treściami, które proponują. Tym 
bardziej że twórca zgadza się na korzystanie z zasobów Sztucznych Fiołków 
na zasadzie Licencji Wolnej Sztuki – przyznającej odbiorcy prawo „do swo-
bodnego kopiowania, rozpowszechniania i przekształcania twórczości bez 
naruszania praw autorskich”13. 

Sam termin remiksu jest oczywiście późniejszy niż praktyka. Dzisiaj wiąże-
my go przede wszystkim z kontekstem mediów cyfrowych, ale – jak wskazuje 
wielu badaczy – w historii kultury moglibyśmy znaleźć wiele protoremiksów, 
będących jednak pojedynczymi przypadkami zastosowania owej strategii, 
które nie zapowiadały jeszcze zmian w kulturze na większą skalę. Ewa Wój-
towicz wskazuje na fotomontaże dadaistów, zwłaszcza berlińskich, jako na 
te, które realizowałyby remiks na gruncie sztuk wizualnych14. Poszczególne 
dzieła Sztucznych Fiołków są właściwie kontynuacją praktyk dadaistów: ko-
laży i fotomontaży – ingerowaniem w konkretne reprodukcje dzieł malarskich 
przez wzbogacanie o kwestie przypisywane postaciom czy elementom świata 
przedstawionego na obrazie w formie komiksowej chmurki. Przez zgodę na 
przetwarzanie prac na zasadzie Licencji Wolnej Sztuki zakłada się tu, że już 
w momencie powstania obliczone są na ponowne ich zremiksowanie, cze-
mu wyraz dają odbiorcy. W komentarzach pod wieloma fiołkami znajdziemy 
remiksy-odpowiedzi, powstające czy to przez użycie tego samego dzieła ma-
larskiego, ale z innym elementem dyskursywnym, czy to przez zapożyczenie 
tej samej kwestii, ale wkomponowanie jej w odmienny obraz.

Memy analizowanego funpage’u mogłyby być przykładami remiksów, któ-
re Eduardo Navas nazywa „refleksyjnymi”. W jednym ze swoich tekstów doko-
nuje on podziału na remiksy rozszerzone, selektywne i refleksyjne właśnie15. 

11 Ibidem, s. 84.
12 Ibidem, s. 87.
13 Licencja Wolnej Sztuki 3.1, http://artlibre.org/lal/pl [dostęp: 20 września 2014].
14 Por. E. Wójtowicz, Twórca jako postproducent – między postmedialnym remiksem a re-

produkowaniem kultury, [w:] M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Hub 
Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2011, s. 16–30. 

15 Por. E. Navas, Remix Defined, http://remixtheory.net/?page_id=3 [dostęp: 20 września 
2014].
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Navas wychodzi od zdefiniowania remiksu na gruncie muzyki, gdyż to daje 
mu podstawy do rozważania owej kategorii jako fenomenu kulturowego. 
Pierwszy typ – remiks rozszerzony – jest dłuższą wersją oryginalnego utwo-
ru, wzbogaconą o sekcje instrumentalne, kolejny – selektywny – będzie się 
zasadzał na dodaniu lub ujęciu pewnych elementów z oryginalnego utworu, 
ostatni zaś – refleksyjny – wychodzi od wersji pierwotnej, ale rozszerza i ale-
goryzuje jej estetykę. W konsekwencji powstaje utwór autonomiczny, któ-
ry stanowi osobne dzieło. Jako przykład na gruncie sztuk wizualnych Navas 
przywołuje prace Johna Heartfielda czy Hannah Höch. 

O ile dla entuzjastów analizowania strategii remiksu jako narzędzia do 
badania cyrkulacji tekstów w dobie mediów cyfrowych pozostaje on zjawi-
skiem przynoszącym zdecydowanie więcej zysków i korzyści, o tyle krytycy 
będą wskazywać na niebezpieczeństwa wynikające z tego rodzaju praktyk. Do 
skrajnych oponentów pomysłów Lessiga należy Andrew Keen, który zauważa: 
„Rewolucja cyfrowa umożliwia powstanie pokolenia cyfrowych złodziei, któ-
rzy myślą, że ich zdolność do wycinania i wklejania dobrze ujętych w słowa 
myśli lub opinii zamienia je w ich własne przemyślenia”16. 

Fala plagiatów, coraz częściej dotycząca nie tylko pokolenia najmłodszych 
użytkowników kultury – uczniów i studentów – ale także pracowników na-
ukowych, jest zaledwie jedną stroną medalu. Trudno zaryzykować opinię, że to 
jedynie konsekwencja przyzwyczajeń wynikających z funkcjonowania w śro-
dowisku mediów cyfrowych, które dostarczają narzędzi do korzystania z ist-
niejących już treści, do których z kolei mamy łatwiejszy niż dotychczas dostęp. 

[...] wielu dorosłych – pisze Henry Jenkins – martwi się, że dzieci kopiują istniejącą już 
treść mediów, zamiast tworzyć oryginalne działa. Powinno się jednak myśleć o tych 
zawłaszczeniach jako swego rodzaju stażu. W przeszłości młodzi artyści uczyli się 
od uznanych mistrzów, czasem wnosili swój wkład w pracę swojego mentora, czę-
sto naśladując jego dzieła, zanim rozwinęli własny styl i technikę. Nasze współczesne 
wymagania dotyczące oryginalnych środków wyrazu stanowią nie lada problem już 
na samym początku kariery młodego twórcy. Uczą się więc, czego mogą, z historii 
i motywów, które są im najlepiej znane. Budowanie na fundamencie istniejących już 
tekstów kultury pozwala im skierować wysiłki w inną stronę, pracować nad warszta-
tem, doskonalić umiejętności, artykułować własne pomysły17. 

16 A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy naszą kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. To-
polska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 43. 

17 H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Berna-
towicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 177–178. 
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Remiksy Sztucznych Fiołków, jak i remiksy w ogóle, nie mają na celu spla-
giatowania treści i sugerowania, że prace, z którymi mamy do czynienia, zbu-
dowane są z elementów, których autorstwo przypisuje sobie twórca remiksu. 
Funpage za każdym razem, kiedy publikuje nową pracę, konsekwentnie po-
daje informacje dotyczące autora pierwotnego dzieła. Najczęściej jest to imię 
i nazwisko, przydomek, daty życia, niekiedy dodatkowe wzmianki na przykład 
dookreślające kierunek malarski, z którym powinniśmy wiązać twórcę, a jeśli 
dzieło zostało namalowane przez żyjącego dziś artystę, co jest raczej rzadkie, 
krótki biogram:

James („Jamie”) Wyeth (ur. 1946) – malarz amerykański, realista.
Claude Monet (1840–1926) – francuski malarz, jeden z twórców impresjonizmu.
Aleksandra Waliszewska (ur. 1976 w Warszawie) – polska malarka, rysowniczka i ilu-
stratorka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. / fanpejdż artystki: 
Aleksandra Waliszewska
Peter Paul Rubens (1577–1640) – malarz flamandzki, jeden z najwybitniejszych arty-
stów epoki baroku. 

Być może w bardzo krytycznym podejściu części odbiorców remiksów, 
takich jak choćby wspomniany Andrew Keen, ujawnia się ciągle klasyczne 
podejście do kwestii kopii/oryginału, powtórzenia/oryginalności. W epoce 
nowych mediów wielokrotnie bardzo trudno mówić o kopii, a z pewnością 
nadawać jej pejoratywne znaczenie w kontekście klasycznych definicji prawdy 
i pozorów/imitacji. Inną kwestią, która może tu budzić sprzeciw, jest ukrywa-
nie tożsamości twórcy. Nie jest to przecież sock puppet (fałszywa tożsamość), 
ale wykorzystanie możliwości, które daje takie medium jak Internet. Złośliwi 
pytają, czy wymowa fiołków byłaby tak samo odważna, gdyby twórca ujawnił 
swoją tożsamość i podpisywał poszczególne prace swoim nazwiskiem. Keen 
właśnie takie praktyki uznaje za niestosowne. W rozmowie z Alanem Sara-
cevicem, dziennikarzem z „San Francisco Chronicle”, usłyszał: „W Ameryce 
twórcy blogów nie mogą pójść do więzienia za swoją pracę. Taka jest różnica 
pomiędzy profesjonalistami a amatorami”18.

Keena przerażeniem napawa amator, który dyskredytuje autorytet eksper-
ta. Z jednej strony zalew niesprawdzonych, nierzetelnych i nieredagowanych 
treści wypełnia sieć, z drugiej jednak demokratyzacja mediów cyfrowych daje 
szansę na zaistnienie krytycznym, niewygodnym i polemicznym wypowie-
dziom dotyczącym bulwersujących faktów, nieprawidłowości w działaniu 
sytemu państwowego czy bezboleśnie rozładowujących frustracje społeczne, 
przy czym niekoniecznie muszą one być niewarte uwagi. Jak pisze Keen, w ich 

18 A. Keen, Kult amatora..., s. 64. 
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obliczu „[...] nie pozostanie nam nic innego, jak tylko samodzielnie prze-
glądać je krytycznym okiem. [...] Bezpłatne informacje tak naprawdę nie są 
bezpłatne; w końcu będziemy musieli za nie zapłacić naszym największym 
bogactwem – czasem”19. Z tej konstatacji w równym stopniu można uczynić 
zarzut, co zaletę – ostatecznie konieczność krytycznego, samodzielnego my-
ślenia, bez względu na utarte autorytety i opinie eksperckie, jest też pewną 
formą edukacji społeczeństwa i może warto zapłacić za nią tą najcenniejszą 
obecnie walutą, jaką jest w kulturze instant czas?

Podobnie dwuznacznie brzmi zastrzeżenie Keena dotyczące funkcjonowa-
nia i celu tworzenia się formalnych grup sieciowych: 

W dzisiejszych czasach blogerzy tworzą zbiorowe społeczności dziennikarzy amatorów 
o podobnym sposobie myślenia [...]. To cyfrowy odpowiednik zamkniętych społecz-
ności internetowych, których użytkownicy mają identyczne opinie, a podobieństwo 
ich rozmów zapewnia pokrzepiające uczucie wspólnoty. Jest to niebezpieczna forma 
cyfrowego narcyzmu – jedyne rozmowy, jakie nas interesują, to te, które prowadzimy 
sami i z osobami takimi jak my20. 

Lessig w tym samym zjawisku będzie dostrzegał szansę na uczestnictwo 
w kulturze, które odbywa się wraz z innymi, tworzenie społeczności, która 
jest samowystarczalna21. Czy fani Sztucznych Fiołków tworzą jakąś wspól-
notę? O tym, kim są odbiorcy treści funpage’u, mogą świadczyć jedynie ko-
mentarze i deklaracje, które w nich się pojawiają. Wskazywałyby one na to, 
iż w znakomitej większości są to ludzie młodzi, ale swoją aprobatę i uczest-
nictwo zdeklarowali też między innymi Piotr Siemion, polski prozaik i tłu-
macz22, czy Jerzy Bralczyk23. Po metodę pracy Sztucznych Fiołków sięgnęła też 
grupa nauczycieli gimnazjalnych, którzy postanowili w ten sposób walczyć 

19 Ibidem, s. 60. 
20 Ibidem, s. 68. 
21 L. Lessig, Remiks..., s. 86–87. 
22 Jak sam pisze: „Wyrastają na gnoju, jakim zasypuje nas masowa rozrywka, telewizja, 

internet, reklamy. My, czyli zaskakująco duża liczba osób, które wciąż, mimo prania mózgów, 
rozpoznają oryginały obrazów, potrafią nazwać postaci i sytuacje na płótnach, jednocześnie 
znamy do bólu współczesne treści i zwroty dopisywane przez autora. Sztuczne Fiołki pomagają 
nam pogodzić marginalny, a dla nas tym bardziej wartościowy świat kultury wysokiej z naszym 
oczywistym, lecz ironicznym uczestnictwem w dyskursie dnia dzisiejszego. To taki obrazkowy 
Kabaret Starszych Panów z XXI wieku: tkwimy po uszy w czymś nieprzyjemnym, lecz nadal 
intelektualnie wierzgamy”. Cyt. za: J. Tomczuk, Sztuczne Fiołki – następca Kabaretu Starszych 
Panów?, „Newsweek”, http://polska.newsweek.pl/sztuczne-fiolki-fan-page-facebook-satyra-
-kabaret-newsweek-pl,artykuly,271383,1,2.html [dostęp: 20 września 2014].

23 Por. J. Bralczyk, J. Miodek, A. Markowski w rozmowie z J. Sosnowskim, Wszystko zależy 
od przyimka, Agora SA, Warszawa 2014.
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z tendencją uczniów do obojętności względem arcydzieł omawianych na lek-
cjach24. Być może z tworzenia takich społeczności wynika jednak coś więcej 
niż „pokrzepiające uczucie wspólnoty”, ale w ten sposób tworzy się grunt do 
negocjowania nowego kanonu, który przez wspólnotę znaczeń staje się bazą 
do powstania jakiejś wspólnoty komunikacyjnej.

[...] wydaje się – zauważa Wojciech Burszta – że w czasach, czasach ponowoczesnej 
niepewności, rodzenia się i błyskawicznego zanikania przekazów, zmienności ideałów, 
braku Benjaminowskich oryginałów, doświadczanej przez coraz większe rzesze ludzi 
kompresji pojęć czasu i przestrzeni, kryzysu państwa narodowego, czasach detradycjo-
nalizacji i formowania się globalnej »ekumeny wyobraźni«, idea kanonu uległa zasad-
niczej transformacji. Wszelako jednak nie zanika, jak się powszechnie sądzi. Zanika 
wyłącznie pojęcie kanonu zamkniętego, ograniczonego do ram terytorialnych danej 
grupy ideologicznej25. 

Reasumując, być może w kwestii kontrowersji wokół Sztucznych Fioł-
ków należałoby się skupić jednak na tym, w jaki sposób i co komunikują ten 
i jemu podobne funpage’e, a nie usilnie starać się, jak to robią niektórzy, wska-
zywać na bezzasadność używania reprodukcji obrazów malarskich starych 
mistrzów. Nie o gest obrazoburczy tu przecież chodzi, nie na sprofanowa-
niu arcydzieł zależy twórcy, a na uwspółcześnionej wersji dyskusji na temat 
nieprawidłowości działania mechanizmów społecznych, mediów, instytucji 
kulturalnych, systemu państwowego, problemów mniejszości narodowych, 
rasowych, etnicznych, seksualnych i tak dalej. Podważanie zastanego ładu, 
prowokowanie przez zadawanie niewygodnych pytań, buńczuczne hasła, 
często zawierające wyrażenia niecenzuralne czy wręcz wulgarne, mają za-
chęcić odbiorcę do aktywnego udziału w dyskusji, czyniąc go rzeczywistym 
bądź pozornym podmiotem komunikacji społecznej. Można podejrzewać, że 

24 Jeden z nauczycieli zauważa: „Akurat omawiam z pierwszoklasistami sztukę baroku. 
Koncept, dynamizm, sensualizm, specyficzny kanon urody kobiecej – czego chcieć więcej? 
Cudowna pożywka dla kreatywności uczniów, którym Fiołki przypadły do gustu. Dobrym 
sposobem na skupienie uwagi młodszych dzieci na sztukę jest tworzenie wariacji, czyli twórcze 
przetwarzanie dzieła. Mona Lisa Leonarda da Vinci funkcjonuje już w internecie jako ludzik 
Lego, zombie, pirat czy lalka Barbie (kto nie wierzy, niech wpisze tytuł dzieła do wyszuki-
warki grafik). Czemu więc nie pozwolić wyszaleć się artystycznie dzieciakom, które zrobią 
z Giocondy – SpongeBoba Kanciastoportego, postać z Minecraft’u albo Terminatora – czyli to, 
do czego podchodzą emocjonalnie? Od lekcji o Leonardo da Vinci minęło już parę miesięcy, 
a uczniowie jakoś nie mogą zapomnieć, że jest on autorem portretu Mona Lisa”. Cyt. za: http://
www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/sztuczne-fiolki-jako-sposob-na-sztuke/ [dostęp:
20 września 2014].

25 W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, s. 132–133. 
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przeszło dziewięćdziesięciotysięczna grupa fanów Sztucznych Fiołków, z któ-
rych znakomita większość to ludzie młodzi, interesuje się treściami tam za-
mieszczanymi z kilku powodów. Po pierwsze, choć nie najważniejsze, Internet 
jest platformą, która w naturalny sposób stała się miejscem nowej sytuacji 
komunikacyjnej. Jak pisze Jerzy Jastrzębski: 

Na naszych oczach, na naszej niezbyt przytomnej obecności powstaje nowa sytua-
cja komunikacyjna i kulturowa. To już nie – jak niegdyś – rodzina, a później szkoła, 
lecz przede wszystkim media współtworzą i transmitują wzorce kultury. Mogą to ro-
bić z większym powodzeniem, ponieważ są wszechobecne – nieograniczone czasem 
i przestrzenią, tak jak szkoła. Oddziałują swoją atrakcyjnością, a nie na zasadzie zin-
stytucjonalizowanego przymusu. Autorytet mediów jest nieformalny, dobrowolnie 
i naturalnie akceptowany26. 

Po drugie, problemy prowokujące dyskusję przez zamieszczanie kolejnych 
memów są bliskie tej grupie odbiorczej, która widzi w takich funpage’ach krea-
tora debaty publicznej nieskrępowanej przez cenzuralne obostrzenia i sytu-
ującego się w opozycji wobec konwencji i reprezentacji mediów mainstrea-
mowych. Po trzecie zaś, dzięki odwołaniu się do strategii remiksu i oparciu 
swojej działalności na zasadzie Licencji Wolnej Sztuki odbiorca może się też 
stać wytwórcą, co daje mu poczucie podmiotowej sprawczości, dzięki której 
sam może negocjować znaczenia i tożsamości. 

Stawanie się aktywnym uczestnikiem komunikacji medialnej – pisze dalej Jastrzębski, 
komentując prace Clemencia Rodrigueza – jest wstępem do budowania współczes-
nej wersji społeczeństwa obywatelskiego, do kreowania poczucia przynależności do 
wspólnoty i tożsamości politycznej w sferze codziennych praktyk życiowych. Bycie 
producentem jest bowiem ważniejsze niż to, co jest produkowane27. 
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Sztuczne Fiołki – Iconoclastic Gesture or Spreading Knowledge?
The chapter offers reflections on the phenomenon of unsual popularity of Sztuczne Fiołki, 
a Facebook fanpage, which is a specific example of cultural recycling involving the recall 
of classic paintings in new contexts. Sztuczne Fiołki oscillate between a risky provocation 
and an apt commentary on the present day, becoming at the same time the object of 
worship by some recipients as well as the subject of harassment by others. An interesting 
issue seems to be the strategy of combining the image and a discursive element in the form 
of a comic book “bubble “ with a specific signature and its consequences. Reflection will 
lead to attempts to answer the question of whether the activities of Sztuczne Fiołki can be 
treated as a form of spreading knowledge - not only about art history, but also as a form 
of modern world diagnosis. 
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