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I’ve been spending my money 
In the old town 

It’s not the same honey 
With you not around

 
I’ve been spending my time 

In the old town 
I sure miss you honey 

Now you’re not around
 

You’re not around 
This old town

Old Town (The Corrs, 2005)





Chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania Profesorowi Bogusła-
wowi Nierenbergowi i Profesor Monice Kosterze, którzy nieustannie inspi-
rują mnie i wspierają w mojej pracy naukowej.

Dziękuję Dziekanowi Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 
Profesorowi Jackowi Ostaszewskiemu, a także Dyrektorowi Instytutu Kultu-
ry UJ, Profesorowi Romanowi Batko, dzięki których zaufaniu ta książka nie 
mogłaby się ukazać.

Ogromne wyrazy wdzięczności należą się także moim Bohaterom, których 
historie zmieniły mnie na lepsze.

*

Książka powstała na podstawie pracy magisterskiej pt. „Kontrolowana (?) 
kultura: Etnografia krakowskich występów ulicznych”, obronionej w lipcu 
2015 roku w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.





1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

Książka ta stanowi swoisty raport z badań terenowych, napisany w stylu 
opowieści impresjonistycznych (Van Maanen, 1988, w: Konecki, 2000). 
Poprzez opowieści impresjonistyczne chciałabym pokazać Czytelnikom 
świat artystów ulicznych, jaki sama ujrzałam, prowadząc badania nauko-
we. W tekście odniosłam się do wielu sytuacji, których byłam świadkiem, 
zgłębiając kulturę nieformalnej organizacji krakowskich artystów ulicznych. 
Starałam się wiernie ukazać przeprowadzone badania etnograficzne: sylwet-
ki rozmówców, ich historie, spojrzenia i poglądy, zaś przede wszystkim moje 
wrażenia – nie tylko z perspektywy badacza, ale także osoby prywatnej, zwy-
kłego przechodnia. Jak przyjęto w opowieściach impresjonistycznych, tekst 
dostarcza Czytelnikowi inspiracji i angażuje w samodzielną obserwację, po-
zostawiając przy tym swobodę w interpretacji (Konecki, 2000).

Niniejsza książka jest rezultatem badań etnograficznych prowadzonych 
przeze mnie na obszarze krakowskiego Starego Miasta przez okres dwóch 
lat: od lipca 2012 do sierpnia 2014 roku. W ich wyniku przedstawiłam kul-
turę organizacyjną artystów (grajków, mimów, rysowników, performerów) 
występujących na ulicach stolicy Małopolski. Tytuł Kontrolowana (?) kul-
tura nawiązuje do działalności artystów ulicznych w kontekście wprowa-
dzenia regulacji prawnych wynikających z uchwały o Parku Kulturowym 
Stare Miasto1 w Krakowie. Przepisy te po raz pierwszy w historii krakow-
skich występów ulicznych kompleksowo objęły również samych artystów, 
dla których cała sytuacja przybrała charakter „małej rewolucji” z istotnymi 

1 Odwołując się do „uchwały”, domyślnie mam na myśli uchwałę nr CXV/1547/10 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod na-
zwą Park Kulturowy Stare Miasto.
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konsekwencjami dla dalszego ciągu wykonywanego przez nich zajęcia. Co 
warte podkreślenia, początek moich badań zbiegł się z wejściem w życie 
wspomnianych regulacji. Dzięki temu udało mi się uzyskać chronologiczny 
obraz ich oddziaływania: efektów, prezentowanych opinii i przyjmowanych 
postaw – w przeważającej mierze przez artystów, ale także przez pozostałe 
osoby stykające się z Parkiem Kulturowym: mieszkańców Krakowa, tury-
stów oraz urzędników.

W przeprowadzonych badaniach zastosowałam triangulację danych, 
a więc czerpanie informacji z różnorodnych źródeł, jak również triangula-
cję metodologiczną, czyli użycie więcej niż jednej metody badawczej w celu 
uwiarygodnienia wyników badań (Denzin, 1978, w: Konecki, 2000). Jako 
etnografowi udało mi się nawiązać prawdziwie bliski i bezpośredni kontakt 
z wieloma artystami ulicznymi, których poznałam. Z tego powodu, patrząc 
na prezentowane występy, reprezentuję przede wszystkim ich perspektywę. 
Przytaczając opinie odbiorców sztuki ulicznej i urzędników, w znacznym 
stopniu korzystałam z innych źródeł niż badania etnograficzne, takich jak: 
analiza dokumentów i różnorodnych materiałów, a także dyskursu środków 
masowego przekazu.

Spośród czterech paradygmatów Burrella i Morgana (1979, w: Kostera, 
2010): funkcjonalizmu, radykalnego strukturalizmu, radykalnego huma-
nizmu oraz paradygmatu interpretatywnego, moja praca badawcza repre-
zentuje ostatni z nich. W paradygmacie interpretatywnym rola nauki jest 
subiektywna, zaś natura badanej organizacji nie powinna być radykalnie 
zmieniona, lecz jedynie regulowana. Rolą badacza jest interpretacja zja-
wisk społecznych, a rolą nauki – poszukiwanie sposobów rozwiązywania 
problemów społecznych poprzez opis zjawisk i ich zrozumienie (ibidem). 
Podejmując się tego rodzaju badań, chciałam nie tylko spróbować spojrzeć 
na działalność artystów ulicznych na krakowskim Starym Mieście w ujęciu 
organizacyjnym, ale także w ujęciu problemowym, jako na zjawisko spo-
łeczne – tworzone, postrzegane i odbierane przez bliższe i dalsze otoczenie 
organizacji. Jestem przekonana, że historie artystów ulicznych, które pozna-
łam na potrzeby tej pracy, zawierają w sobie rozwiązania różnych zagadnień 
społecznych – może nawet bardziej uniwersalnych niż problemy związane 
jedynie z prowadzeniem działalności kulturalno-rozrywkowej i występami 
w przestrzeni miejskiej. Jako etnograf w licznych fragmentach tej książki 
„oddaję głos terenowi”, który – w mojej opinii – powinien z należytą uwagą 
zostać wysłuchany.
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1.2. Sformułowanie problemu badawczego

Celem badań było ukazanie działalności artystów ulicznych na krakow-
skim Starym Mieście od strony humanistycznej i z punktu widzenia ludzi: 
znaczeń nadawanych ich aktywności, istniejących wyobrażeń na jej temat, 
czy też przebiegu łączących uczestników relacji i zależności między nimi. 
Przyjęte przeze mnie etnograficzne metody w połączeniu z organizacyj-
nym podmiotem badań składają się na metodologię zwaną etnografią or-
ganizacji, służącą badaniu organizacji widzianych jako kultury (Kostera, 
2010). Postawiony przeze mnie problem badawczy brzmiał: W jaki sposób 
krakowscy artyści uliczni organizują się w swojej działalności? Pytanie to 
w znacznym stopniu odnosiło się do kultury organizacyjnej, która badana 
przez dłuższy okres, została przedstawiona w ujęciu dynamicznym – jako 
proces. Postrzegając organizację samą w sobie jako kulturę, wykorzystałam 
rozumienie kultury jako metafory rdzennej (Smircich, 1983, w: Kostera, 
2010) – widzianej jako ludzka strona organizacji, której uczestnicy nadają 
sens poprzez swoje wyobrażenia, zwyczaje, zasady, rytuały, sposoby two-
rzenia znaczeń czy wyznawane ideały. Badana rzeczywistość jest taka, jaką 
kreują ludzie i jak ją postrzegają (założenie ontologiczne), zaś poznać ją 
można poprzez zrozumienie stworzonej przez nich kultury (założenie epi-
stemologiczne).

Szczegółowe pytania badawcze wiązały się z tym wszystkim, co doty-
czy kultury organizacyjnej artystów występujących na krakowskim Starym 
Mieście. Na potrzeby badań przyjęłam rozumienie kultury organizacyjnej 
jako „sposobu życia w organizacji” (Hatch, 2002), który zazwyczaj wiąże się 
z: wyznawanymi ideałami; respektowanymi bądź odrzucanymi zasadami; 
źródłami motywacji oraz niechęci; chwilami wartymi wspominania, a także 
tymi, które okazały się cenną lekcją na przyszłość. Interesowało mnie zna-
czenie otoczenia fizycznego (tak przecież wyjątkowego w przypadku kra-
kowskiego Starego Miasta!) oraz artefaktów używanych w wykonywanym 
przez artystów ulicznych zajęciu. Rozmówcy opisywali i przedstawiali mi 
procesy, które prowadziły do stworzenia ulicznego występu oraz kreowania 
ich wizerunku. Najczęściej podkreślanym wątkiem w przeprowadzonych 
rozmowach był kontakt z ludźmi, z którego narodziły się kolejne pytania ba-
dawcze: Jaką postać przyjmują relacje z odbiorcami sztuki ulicznej? W jaki 
sposób przebiegają kontakty z pozostałymi performerami, przedstawicie-
lami mediów czy urzędnikami? Co jest cenione w byciu artystą ulicznym? 
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Powyższe pytania należy zwieńczyć ostatnim, dotyczącym kultury organi-
zacyjnej: W jaki sposób artyści uliczni widzą swój świat, jakie są ich wyob-
rażenia na temat postrzeganej rzeczywistości i jak ją stwarzają?

1.3. Kontekst badań – jak zostałam etnografem?

Parafrazując słowa Paula Rabinowa (1977), wyruszającego na badania tere-
nowe do Maroka, „miałam dość bycia studentką, odczuwałam zmęczenie 
Warszawą i zamierzałam wyjechać do Krakowa, aby zostać antropologiem”2.

W trakcie pracy nad tą książką, w swoich badaniach naukowych działal-
nością artystów ulicznych zajmowałam się już trzeci rok. Postanowiłam raz 
jeszcze zadać sobie pytanie, skąd wzięła się moja chęć poznania występów 
w przestrzeni miejskiej. Tak jak „większość naukowych dociekań zaczyna 
się przecież od nieokreślonego zainteresowania jakimś obszarem wiedzy” 
(Barley, 1997, s. 12), tak i ja nie wiedziałam, dlaczego moja dociekliwość 
narodziła się ze zjawiska dla mnie raczej obcego: sztuki tworzonej i przed-
stawianej w przestrzeni miejskiej.

Uświadomiłam sobie, że chociaż żyjąc w moim rodzinnym mieście3, 
raczej nie spotykałam artystów ulicznych, to jednak miałam z nimi kon-
takt. Przypominam sobie cygańskie kapele grające na podwórku przed 
moim blokiem. Niedawno zorientowałam się, że występ podwórkowych 
artystów-akrobatów jest jedną z początkowych scen filmu Juliusza Machul-
skiego Vabank (1981), który oglądałam wielokrotnie. Pamiętam również 
cyrkowe namioty przez pewien czas zajmujące przestrzeń miejską nieopo-
dal mojego domu. Pierwszy raz bezpośrednio zetknęłam się z artystami 
ulicznymi w szkole podstawowej, gdy zaproszeni szczudlarze mieli uatrak-
cyjnić uroczystość rozdania nagród na zakończenie konkursu plastyczne-
go, w którym uczestniczyłam. Wtedy z nimi rozmawiałam i w nagrodę za 
udział w grze od jednego z nich dostałam kredki do rysowania, co ogrom-
nie mnie ucieszyło.

Gdy zaczęłam studiować antropologię, jeden z wykładowców szczegól-
nie uwrażliwił mnie na kontakt z innymi ludźmi, sens przebywania z nimi, 
uważnego słuchania i skoncentrowania się na drugiej osobie, obserwowania 

2 W oryginale: „I left America with a sense of giddy release. I was sick of being a student, 
tired of the city, and felt politically impotent. I was going to Morocco to become an anthropo-
logist” (Rabinow, 1977, s. 1).

3 W średniej wielkości mieście w centralnej Polsce.
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oraz kojarzenia faktów. Kiedy miałam przeprowadzić swoją pierwszą antro-
pologiczną obserwację, na początku maja 2011 roku zupełnie spontanicz-
nie postanowiłam pojechać do Krakowa, który już wcześniej odwiedzałam 
i wyjątkowo polubiłam. Celem było spostrzeżenie i porównanie, co przy-
ciąga uwagę ludzi przebywających na Rynku Głównym oraz na ulicy Flo-
riańskiej. Obserwowałam wiele rzeczy, których mogłabym się spodziewać 
po ludziach znajdujących się w tak obleganym przez turystów miejscu, jak 
serce Krakowa. Napotkane przeze mnie osoby głównie spacerowały, robiły 
zdjęcia, korzystały z przejażdżek dorożkami, przesiadywały w restauracjach 
oraz zwiedzały. Jedyne zjawisko, które zupełnie mnie zaskoczyło i tym sa-
mym niezwykle zainteresowało, to właśnie występy uliczne. Najciekawszy 
w moim spostrzeżeniu wydał się fakt, jak wielu ludzi przyciągnęli artyści. 
Ich obecność rzeczywiście była czymś, co zwracało uwagę zgromadzonych 
i sprawiało, że „coś” się tam działo. Ogromnie spodobała mi się zasłyszana 
gra na gitarze, którą tak opisałam w mojej pracy zaliczeniowej:

Słyszę słowa znanej piosenki: „w życiu piękne są tylko chwile”, śpiewanej 
przez dwudziestokilkuletniego chłopaka z długimi, kręconymi włosami. 
Gra na gitarze akustycznej i śpiewa z uczuciem, niezwykle przekonująco. 
Słuchając go, przez chwilę zaczynam wierzyć, że w jego życiu pojedyncze 
chwile bywają tak piękne, iż dla nich właśnie warto żyć. Wielu przechodniów 
– młoda dziewczyna, starsza pani, chłopiec – wrzuca mu do futerału monety. 
On odkrzykuje w pauzie śpiewanych wersów: „dzięki!” i gra dalej, napawając 
chociażby mnie samą entuzjazmem. Echo jego jasnego i donośnego głosu to-
warzyszy mi jeszcze przez parę chwil, nawet wtedy, gdy się odwracam i tracę 
go z oczu (Połeć, 2011)4.

O moich początkach w badaniach etnograficznych artystów ulicznych 
przypomniałam sobie dopiero w roku 2013. Przeszukałam skrzynkę pocz-
ty elektronicznej, w której znalazłam pracę zaliczeniową wysłaną do wy-
kładowcy. To było dla mnie dość emocjonujące przeżycie móc wrócić do 
swoich pierwszych, skrupulatnie utrwalonych wrażeń na temat występów 
ulicznych. W tych wspomnieniach przeczytałam o dwóch mimach wystę-
pujących przed kościołem Mariackim na Rynku Głównym. Czułam się dość 
dziwnie, gdy pomimo zmienionych strojów jakiś czas później udało mi się 

4 Fragmenty eseju zaliczeniowego z przedmiotu „Metodyka badań terenowych”, IEiAK 
UW, nieopublikowanego.
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odnaleźć ich dokładnie w tym samym miejscu. Pamiętam, że byłam z sie-
bie bardzo dumna, kiedy w poniższym opisie rozpoznałam jednego z nich 
i poszłam mu obwieścić, że pamiętam jego występ jeszcze z 2011 roku. Za-
pamiętałam ich właśnie tak:

(...) mijam po drodze dwóch ulicznych artystów, przebranych i pomalowa-
nych farbą. Jeden z nich to srebrny Rycerz, zaś drugi – Śmierć w odcieniach 
szarości i grafitu. Często podobni do nich stoją w bezruchu – teraz wcielają 
się w role niemych aktorów. Być może przez długi czas już dziś zastygali 
w pozach, dlatego w ramach odpoczynku dla mięśni zachowują się bardziej 
dynamicznie. Poruszają się gwałtownie, w najmniej spodziewanym przez 
publiczność momencie, strasząc tych, którzy stoją najbliżej, często niczego 
się niespodziewających.

Do Kostuchy podchodzi młoda dziewczyna, trochę zaniepokojo-
na, a potem zaskoczona, gdy straszna postać podaje jej przyjacielsko swą 
mroczną dłoń. Wrzuca do leżącego na bruku kosza drobne i gdy już chce 
odejść z wyrazem ulgi na twarzy, obrywa od Śmierci kijem. Zebrani reagują 
śmiechem na tak niespodziewane zakończenie. Następnie zbliża się kilku-
letnie dziecko, dość zmieszane po scenie, której przed chwilą było świad-
kiem. Śmierć podaje mu dłoń i przez parę sekund ciągnie do góry, nim 
puszcza. Chłopiec z mieszanymi uczuciami na twarzy cofa się i najwyraźniej 
chce wrócić do rodziców. Śmierć jednak ponownie pokazuje swe przyja-
zne oblicze i wyciąga w stronę małego towarzysza dłoń ściśniętą w pięść, 
zachęcając do zrobienia „żółwika”. Dziecko wystawia swoją małą piąstkę, 
uśmiecha się spontanicznie, następnie wrzuca monetę do koszyka i nurkuje 
w tłum, w którym ginie.

Zebrany tłum żywiołowo reaguje śmiechem na obserwowane sceny 
z udziałem dziecka, jednak Śmierć musi wzbudzać ambiwalentne uczucia, 
skoro tymczasem wśród zebranych nie ma więcej chętnych, którzy choć 
przez chwilę chcieliby poczuć „uścisk śmierci” (Połeć, 2011).

Już wkrótce nadarzyła się kolejna okazja do kontynuowania mojego te-
matu badań. Pisząc pracę dyplomową z zarządzania na Uniwersytecie War-
szawskim, zainspirowałam się pracą magisterską zatytułowaną Stare Mia-
sto jako biznes (Kozak-Śmieciuch i Wawer, 2011). W niezwykle oryginalny 
i bezpośredni sposób przedstawiono w niej postawy przedsiębiorcze na 
obszarze Starego Miasta w Warszawie. Dlatego też postanowiłam zająć się 
czymś podobnym, lecz tym razem w Krakowie.
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W roku 2012 przyjechałam do stolicy Małopolski na dwa pobyty badaw-
cze o łącznym czasie jednego miesiąca. Po raz pierwszy – na przełomie lip-
ca i sierpnia, a po raz drugi – w pierwszej połowie września. W rezultacie 
powstała praca licencjacka pt. Sprzedawcy marzeń: etnografia działalności 
ulicznych artystów i sprzedawców na Rynku Głównym w Krakowie (Połeć, 
2013a), w której opisałam działalność ludzi pracujących na Rynku. Wśród 
moich bohaterów znaleźli się: Kwiaciarka, Rysownik, Hejnalista, Żywa 
Rzeźba, dwóch aktorów ulicznych w strojach historycznych, Kramarka, 
Iluzjonista, Dorożkarka oraz były uliczny grajek. Dziś, z perspektywy cza-
su uważam, że moje spostrzeżenia były dobrym, lecz dość ogólnym wpro-
wadzeniem w świat przedsiębiorczości na obszarze krakowskiego Starego 
Miasta. Kontynuując oraz pogłębiając wywiady w ciągu następnych dwóch 
lat, zmieniłam poglądy odnośnie do różnych kwestii, szczególnie dotyczą-
cych ulicznych występów. Uświadomiłam sobie, że nie dostrzegałam wielu 
podstawowych spraw związanych z tego rodzaju działalnością. Traktowałam 
moich rozmówców jako pojedynczych przedsiębiorców, natomiast później 
zaczęłam postrzegać ludzi występujących na obszarze krakowskiego Starego 
Miasta jako organizację. W mojej analizie zupełnie pominęłam Park Kultu-
rowy Stare Miasto, którego przepisy wtedy dopiero zaczynały obowiązywać. 
Później zaś nie potrafiłam myśleć o działalności artystów, nie uwzględniając 
chronionego przez władze miasta obszaru i związanych z tym formalności.

Mam wrażenie, że początkowo widziałam świat artystów ulicznych ocza-
mi turystki i tak też wtedy się czułam. Po powrocie do domu, przypominając 
sobie spotkania z artystami, myśli wracały do mnie niczym wspomnienia 
z wakacji. W 2013 roku wyjechałam do Krakowa na wymianę studencką 
i już wtedy moje nastawienie do artystów zmieniło się. Nadal byłam ogrom-
nie zaangażowana i zainteresowana moimi badaniami. Odkrywałam nowe, 
ciekawe wątki i naprawdę miałam poczucie, że jako osoba spoza wspólnoty 
(Tönnies, 1988) artystów ulicznych zostałam dopuszczona do spraw, które 
dla innych pozostają tajemnicą. Od tamtej pory jednak nasze kontakty sta-
ły się elementem mojej codzienności i odczułam, że artyści w stosunku do 
mnie zachowywali się bardziej neutralnie. Od początku uważałam ich za 
bezpośrednich ludzi, ale chociaż nasze pierwsze spotkania zdecydowanie 
nie były „oficjalne”, to na pewno w jakiś sposób artyści chcieli się przede 
mną zaprezentować i pokazać z dobrej strony. Moje nastawienie z początko-
wo niezwykle emocjonalnego i pozytywnego stało się bardziej realistyczne, 
a także zdystansowane. Choć nadal patrzyłam na występy uliczne, widząc 
je jako wyjątkowo barwne, dostrzegałam w nich znacznie więcej odcieni 
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szarości. Poznałam realia występów ulicznych i te problemy artystów, które 
wcześniej bagatelizowałam.

Podkreślając znaczenie swojej pracy, artyści uliczni wielokrotnie przyta-
czali początek art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997), którego 
dalsza część w kontekście moich badań wydała mi się szczególnie bliska:

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych 
oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzysta-
nia z dóbr kultury.

Okres od lipca 2012, a więc od samego początku mojej ulicznej etnogra-
fii, aż do września 2014 roku, zanim zaczęłam prowadzić badania w ramach 
Diamentowego Grantu5, był swobodnym i radosnym czasem mojej twórczo-
ści. Czułam się niezależna, sama mogłam decydować o wyborze rozmówców 
oraz czasie, który przeznaczałam na badania. Jedyne poglądy, które miałam 
reprezentować, to przekonania środowiska artystów ulicznych, naukowców 
z różnych dyscyplin oraz moje własne. Co prawda przez cały ten okres ba-
dania miały czemuś służyć, na przykład zebraniu materiałów do napisania 
artykułu naukowego lub pracy magisterskiej czy zwyczajnie zaspokojeniu 
mojej ciekawości badaczki, jednak świadomość, że w dużej mierze prowadzi-
łam je dla własnej satysfakcji, sprawiła, iż miałam większą swobodę w moich 
naukowych poczynaniach, która wraz z decyzją o otrzymaniu grantu nieco 
zmalała. Poczułam, że reprezentuję już nie tylko swoją uczelnię, ale w dodat-
ku muszę się rozliczać z mojej pracy, a w związku z tym pojawiło się mnó-
stwo nieistniejących dla mnie wcześniej formalności. Z drugiej strony finan-
sowanie badań otworzyło przede mną wiele nowych możliwości. Studiując 
i prowadząc czasochłonne badania etnograficzne, nie miałam już czasu na 
podjęcie pracy zarobkowej, a brak środków finansowych uniemożliwiał mi 
na przykład poszerzenie terenu badawczego, chociażby o inne miasta w Pol-
sce. Grant otworzył przede mną nowe perspektywy i sprawił, że ograniczone 
środki finansowe przestały być dla mnie problemem w kontynuacji badań. 
Świadomość, że najbliższe cztery lata swojego życia dalej będę poświęcać na 
poznawanie ulicznych występów, wiązała się dla mnie z poważnymi i dość 
długimi planami na przyszłość.

5 Grant przyznawany uzdolnionym studentom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/ (dostęp: 2.04.2015).
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Hatch (...) traktuje organizację jako splot czterech równie ważnych wymia-
rów: kultury, struktury społecznej, struktury fizycznej i technologii, pozo-
stających z sobą w skomplikowanych i stałych związkach. Są także ściśle 
powiązane z otoczeniem, w które cały ten wzorzec jest wbudowany (Glinka 
i Kostera, 2012, s. 17).

Aby opisać i przeanalizować badaną przeze mnie organizację, postano-
wiłam na jej przykładzie przedstawić powyżej wymienione sfery: strukturę 
fizyczną, technologię, strukturę społeczną i kulturę, a także zarysować jej 
otoczenie. Jak słusznie wskazano, wymiary te łączą się ze sobą i przenika-
ją, dlatego też wyodrębnione przeze mnie granice między nimi są umowne 
i częściowo przejrzyste.

Pisząc o strukturze fizycznej, przedstawiłam przestrzeń fizyczną (a więc 
Stare Miasto widziane z perspektywy osoby prowadzącej występy ulicz-
ne) oraz wykorzystywane przedmioty i ich znaczenie. Opisując sferę tech-
niczną, ukazałam procesy zachodzące w celu wytworzenia usługi, jaką jest 
udany występ uliczny. Omawiając strukturę społeczną, wyznaczyłam miej-
sce jednostek w organizacji i łączące ich relacje: artystów, odbiorców oraz 
urzędników. Kultura organizacyjna, stanowiąca w mojej pracy zwieńczenie 
i uzupełnienie struktury fizycznej, społecznej oraz technologii, została za-
prezentowana na podstawie modelu dynamiki kulturowej Mary Jo Hatch 
(1993, w: Kostera, 2003), w którym założenia, wartości, artefakty i symbole 
są wzajemnie połączone dwustronnymi procesami.
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2.1. Literatura

Moja książka jest efektem balansowania na styku dwóch dziedzin nauki: 
antropologii oraz szeroko pojętych nauk o organizacji. Nawiązanie do an-
tropologii przejawia się w przyjętych przeze mnie etnograficznych meto-
dach badań, jak również w oscylowaniu wokół zagadnień dotyczących an-
tropologii miasta – rozpatrywaniu wyjątkowej przestrzeni miejskiej, jaką 
jest obszar Starego Miasta w Krakowie, w kontekście badanego przeze mnie 
zjawiska społecznego. Tym zjawiskiem był sposób organizowania się osób 
prowadzących występy uliczne, tworzący swoistą kulturę organizacyjną tej 
społeczności. Wykorzystana przeze mnie literatura obejmuje w większości 
prace z zakresu antropologii, a także zarządzania. Znaczącą część przeana-
lizowanych przeze mnie danych stanowią również informacje pozyskane 
ze środków przekazu medialnego, przede wszystkim z Internetu. Decyzję 
tę uzasadniam koniecznością rozpatrywania rzeczywistości badanej przeze 
mnie społeczności w dynamicznym kontekście, jaki oferują narzędzia inter-
netowe, biorąc przy tym pod uwagę nie tylko udział osób przedstawiających 
informacje, jak autorzy zamieszczanych artykułów, blogerzy czy sami artyści 
za pomocą portali społecznościowych, ale również zaangażowanie odbior-
ców – w postaci komentarzy i ocen.

Pisząc o kulturze organizacyjnej, powołuję się na definicję Mary Jo Hatch 
(2002), która określiła ją jako „sposób życia w organizacji”. Do opracowań 
związanych bezpośrednio z tematem organizacji oraz kultury organizacyj-
nej należą wykorzystane przeze mnie prace: Hatch (ibidem), Kostery (2010) 
i Krzyworzeki (2012). Nieocenione wsparcie metodologiczne stanowiły dla 
mnie książki autorów relacjonujących swoje badania etnograficzne oraz wy-
niesione z nich doświadczenia: Koneckiego (2000), Kostery (2003), Rabino-
wa (1977) oraz Sztumskiego (1995). Opracowania uzupełniające to: licznie 
przytaczane artykuły internetowe dotyczące tematyki ulicznych występów, 
między innymi Weingartena (2007) oraz Warszawskiego (2012), a także li-
teratura związana z działalnością w sferze miejskiej: Bukowskiej-Floreńskiej 
(2000) czy Rożka (1991).

2.1.1. Stan badań

Aleksandra Niżyńska w swojej pracy (2011) przedstawiającej street art jako 
formę debaty publicznej w przestrzeni miejskiej dokonuje podziału na 
street art wizualny oraz performatywny. To właśnie ta druga kategoria jest 
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najbardziej zbliżona do badanego przeze mnie zjawiska różnorodnych wy-
stępów i przedstawień ulicznych, choć spośród wymienionych form (flash 
mob, guerrilla gardening, reclaim the streets, radical cheerleading, street ballet) 
żadna nie definiuje w pełni działań artystycznych w sferze miejskiej, takich 
jak: występy mimów i ulicznych grajków, pokazy tańca breakdance czy ry-
sowanie portretów i karykatur. Podzielam wiele zawartych w tej publikacji 
spostrzeżeń na temat twórczości w przestrzeni miejskiej, będącej rodzajem 
alternatywnej dyskusji w sferze zurbanizowanej, postępującego zjawiska in-
stytucjonalizacji sztuki ulicznej, czy też wspólnotowości tego rodzaju twór-
czości (tj. community arts).

W ostatnich latach powstało wiele polskich opracowań na temat wizu-
alnej sztuki ulicznej. Praca zbiorowa pod redakcją Duchowskiego i Seku-
ły (2011), zawierająca teksty specjalistów z różnych dziedzin społecznych, 
porusza istotne dla mnie zagadnienia twórczości w sferze zurbanizowanej, 
a także problem jej instytucjonalizacji. Wydano również albumy, jak na przy-
kład Dymnej i Rutkiewicza (2012), jednak nie znam pozycji, która przed-
stawiałaby przede wszystkim rodzimą sztukę uliczną w performatywnej 
odsłonie, jak chociażby zagraniczna praca amerykańskiego artysty – Marka 
Jenkinsa (2012) – ukazująca instalacje w przestrzeni miejskiej (jedynie kilka 
z nich zostało zrealizowanych w Polsce).

Autorką opracowań najbardziej pokrewnych moim badaniom, zarów-
no ze względu na wykorzystanie etnograficznych metod badawczych, jak 
i tematykę występów w przestrzeni miejskiej, jest posiadająca etnologiczne 
i muzyczne wykształcenie doktorantka w Instytucie Sztuki PAN Ewelina 
Grygier6. W publikacjach na temat sztuki ulicznej Grygier (2011; 2012a; 
2012b) ogranicza się do muzycznej odsłony ulicznych występów, które 
z punktu widzenia profesjonalnego muzyka jest w stanie kompetentnie oce-
nić. Porusza zagadnienia dotyczące aspektów społecznych, próbuje umiej-
scowić zajęcie ulicznego muzyka pomiędzy pojęciami dotyczącymi: pracy, 
hobby i żebractwa. Ten naukowy (a więc wciąż jeszcze bardzo odosobniony) 
głos wydaje się istotny w społecznej debacie na temat występów ulicznych. 
Z uwagi na nieraz diametralnie odmienne spostrzeżenia od moich włas-
nych, przede wszystkim dla mnie samej jest ważnym motywem do nawią-
zania dyskusji.

6 Informacje zamieszczone przez autorkę na jej stronie internetowej: http://www.ewelina-
grygier.art.pl/bio/ (dostęp: 12.03.2015).
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Stan badań należy zamknąć moimi własnymi publikacjami (Połeć, 2013a; 
2013b; 2014a; 2014b), stanowiącymi relację z początkowych etapów badań, 
zbiór pierwszych ważnych wniosków, a także idealne wprowadzenie w zja-
wisko występów ulicznych w Krakowie. Innowacyjność pracy polega więc 
na wykorzystaniu długotrwałych badań nietypowej i oryginalnej organiza-
cji, jaką są artyści uliczni, w miejscu bogatym, wielowymiarowym, budzą-
cym zainteresowanie tak wielu osób i badaczy, jak krakowskie Stare Miasto 
(Komorowski i Sudacka, 2008). Zajęcie artystów ulicznych jest uniwersalne, 
swoją obecnością naznaczają oni każdą większą (turystyczną) miejscowość, 
zaś połączenie bliskości i zaangażowania etnografa, uwzględnienia dyskursu 
medialnego i osadzenia całości w kontekście nauk o organizacji może stano-
wić istotne źródło wiedzy oraz inspirację w tak aktualnym temacie debaty 
społecznej, jakim jest możliwość korzystania z przestrzeni publicznej.

2.2. Metodyka i metodologia badań

Zgodnie z moimi zainteresowaniami naukowymi, bliskimi ludzkiej stronie 
organizacji (Kostera, 2010), zdecydowałam się przeprowadzić badania ja-
kościowe – ukazujące sposób myślenia o stwarzanej rzeczywistości organi-
zacyjnej artystów ulicznych, znaczeniach nadawanych ich zajęciu, wykony-
wanym zadaniom oraz relacjom łączącym ich z innymi ludźmi. Aby dostrzec 
powyższe zależności, wybrałam badania terenowe typu etnologicznego,

(...) w których przypadku badający uczestniczy w codziennym życiu inte-
resującej go zbiorowości i na podstawie poczynionych obserwacji stara się 
wyjaśniać interesujące go zjawiska społeczne, pomijając ilościowe aspekty 
(Sztumski, 1995, s. 106).

Egzotyka przedmiotu oraz geograficzny i kulturowy dystans przez długi 
czas definiowały etnologię (Kuligowski, 2011). W przypadku moich badań 
swoistą miejską egzotykę stanowiło zajęcie wykonywane przez moich roz-
mówców, zaś Kraków, do którego przyjechałam z Warszawy, zapewniał mi 
odmienny krajobraz zarówno w sensie geografii, jak i kultury. Niezwykły 
i niezgłębiony teren badawczy, zgodnie z „romantyzmem pracy antropologa” 
(Nowicka, 2009, s. 160), pozwolił mi przeprowadzić własne studium tereno-
we, dostarczając przy tym nowej wiedzy o życiu społecznym w zakresie kultu-
ralnej przedsiębiorczości w przestrzeni miejskiej Starego Miasta w Krakowie.
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Etnograficzne metody badawcze cieszą się coraz większą popularnością 
w zgłębianiu rzeczywistości niecodziennych organizacji zajmujących się 
działalnością kulturalną i rozrywkową, jak na przykład cyrk (Kruk i Kłos, 
2011) lub zespół muzyczny (Zawadzki, 2013). Ze względu na badanie dzia-
łalności artystów ulicznych w ujęciu organizacyjnym można stwierdzić, że 
zajmowałam się etnografią organizacji, a więc korzystałam z metodologii 
służącej do „badania kultury tych szczególnych form działalności ludzkiej, 
które nazywamy organizowaniem lub organizacjami” (Kostera, 2003, s. 12). 
Choć moim głównym celem było rzeczywiście zbadanie kultury organiza-
cyjnej, uzupełniłabym go jednak o kontekst przestrzeni miejskiej (który jest 
tradycyjnym zagadnieniem w badaniach dotyczących antropologii miasta), 
a także etnografii publicznej (Tedlock, 2009) – zaangażowanej (mającej na 
celu poruszanie ważnych problemów społecznych i upowszechnianie wie-
dzy na ich temat). Również z uwagi na moje etnologiczne wykształcenie bar-
dziej czuję się etnografem kultury niż etnografem organizacji, czego efek-
tem jest przyjęta przeze mnie zaangażowana rola badawcza oraz znacznie 
dłuższy czas badań niż w zazwyczaj powierzchownej etnografii organizacji 
(Kostera, 2003).

Poszukiwanie różnych źródeł informacji, podążanie za moimi rozmów-
cami w organizacji, wykraczanie poza jej fizyczną przestrzeń i korzystanie 
z zasobów Internetu, a także poznawanie opinii różnorodnych osób związa-
nych ze środowiskiem artystów ulicznych (samych artystów oraz ich rodzin 
i znajomych, odbiorców bezpośrednich, odbiorców pośrednich – np. inter-
nautów, członków komisji oceniającej uliczne występy i urzędników) sytuuje 
moje badania w koncepcji etnografii wielostanowiskowej George’a Marcusa 
(Krzyworzeka, 2012). Jak podkreśla Krzyworzeka, postulaty Marcusa ozna-
czają nie tylko „dosłowne podążanie za ludźmi, przedmiotami i ideami, 
czyli prowadzenie badań terenowych w wielu miejscach” (ibidem, s. 195), 
ale przede wszystkim zanurzenie w kontekście wielostanowiskowym, na 
przykład przedstawiającym organizację z różnych miejsc hierarchii władzy.

2.2.1. Obserwacja

Z powodu przyjaznego usposobienia badanych oraz ich bezpośredniego sto-
sunku do mnie za najbardziej odpowiednią uznałam obserwację uczestniczą-
cą, a więc prowadzoną wewnątrz organizacji, najbliżej rozmówców, określa-
ną jako face-to-face relationship (Kopczyńska-Jaworska, 1971). Obserwując 
fakty zmienne, skoncentrowałam się na zachowaniach kontrolowanych: 
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znormalizowanych, a także ukierunkowanych (ibidem). Prowadzona przeze 
mnie obserwacja w większym stopniu dotyczyła zachowań znormalizowa-
nych, podlegających obowiązującym regułom, kodeksom bądź tradycyjnym 
autorytetom, natomiast w mniejszym stopniu koncentrowałam się na zacho-
waniach ukierunkowanych – słabiej regulowanych, często z przypadkowymi 
rezultatami, mocniej uzależnionych od inwencji indywidualnej, składają-
cych się właśnie na twórczość artystyczną.

Kopczyńska-Jaworska (ibidem) ze względu na proces poznania wyróż-
nia obserwację bezpośrednią i pośrednią. Do tej pierwszej zalicza między 
innymi obserwację uczestniczącą, która zajęła większą część moich poby-
tów terenowych. Najważniejsze wnioski z obserwacji notowałam (dodając 
krótkie informacje o jej okolicznościach), prowadziłam również dokumen-
tację fotograficzną. Jeśli nie miałam wystarczająco dużo czasu na sporzą-
dzenie notatki w terenie, używałam w tym celu aparatu typu smartfon – za 
jego pomocą mogłam nie tylko zrobić zdjęcie i skomentować je (dla siebie 
samej), ale też, korzystając z połączenia internetowego, w tym samym mo-
mencie przesłać je na skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Takie noto-
wanie, które wyglądało jak pisanie zwykłego esemesa, nie wzbudzało zbyt 
wielkiego zainteresowania ani podejrzeń, choć oczywiście starałam się nie 
robić tego, będąc blisko rozmówców. Obserwację bezpośrednią prowadzi-
łam przede wszystkim w przestrzeni miejskiej, gdzie występowali artyści, 
a także na terenie Urzędu Miasta Krakowa – spotykając się z osobami od-
powiedzialnymi za proces wydawania pozwoleń na uliczne występy. Ob-
serwacja ta była uzupełniona obserwacją pośrednią (ibidem), a więc nie-
pochodzącą bezpośrednio z terenu, ale już wcześniej utrwaloną. W tym 
przypadku korzystałam w dużej mierze z zasobów internetowych: filmów 
wideo, fotografii, artykułów, forów internetowych oraz informacji (zazwy-
czaj oficjalnych i ogólnodostępnych) zamieszczanych przez rozmówców na 
portalach społecznościowych.

Moja analiza opierała się również na aktach prawnych i materiałach pry-
watnych, które udostępniali mi sami artyści. Zarówno moje własne wspo-
mnienia (w postaci notatek, wywiadów, fotografii, korespondencji), jak 
i dane pozyskane z Internetu (blogi, portale społecznościowe, dokumenty) 
zaliczyłabym do dokumentów osobistych, czyli dokumentów pisanych, któ-
re powstały z inicjatywy autora i zawierają opis jego wewnętrznych przeżyć 
(Zys, 2011). Jestem przekonana, że w znaczącym stopniu właśnie te źródła 
badawcze, choć nie miały jedynie naukowej wartości, ale przede wszystkim 
emocjonalną, wyrażającą osobiste opinie różnych przecież osób (badaczki, 
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artystów ulicznych, ich odbiorców, dziennikarzy, a także urzędników) na 
podobne zagadnienia, pozwoliły mi uzyskać wieloaspektowe i zróżnicowane 
spojrzenie na organizację krakowskich artystów ulicznych.

2.2.2. Wywiad

Wywiad jest pewną formą „społecznego istnienia co najmniej dwóch osób” 
(Konecki, 2000, s. 176) – w przypadku etnografa istnienia osób z innych 
światów, odmiennych kultur, będących dla siebie jeszcze obcymi. Dla mnie 
wywiad stanowi jakiś magiczny rytuał pojednania oraz zjednywania sym-
patii, gdy interlokutor potrafi powierzyć badaczowi nieraz istotne i bardzo 
osobiste szczegóły ze swojego życia. Najprawdopodobniej kilkadziesiąt minut 
rozmowy nie wystarczy, by nawiązać przyjaźń, i chociaż rozmówca w sensie 
kulturowym dalej jest obcym, to w sensie ludzkim ta obcość potrafi zaniknąć.

Wszystkie spośród przeprowadzonych przeze mnie wywiadów miały 
charakter ustny. Najczęściej wybierałam formę wywiadu nieskategoryzo-
wanego (Sztumski, 1995), pozwalającego uzyskać dane jakościowe poprzez 
swobodny dobór pytań, w zależności od celu badań. Charakter badanej spo-
łeczności, jak również przychylne nastawienie jej członków spowodowały, że 
nie musiałam prowadzić wywiadu ukrytego. Wręcz przeciwnie – uważam, 
że ujawnienie mojej roli badawczej było dobrze widziane i pozytywnie ode-
brane przez rozmówców. W tym kontekście moje częste pobyty w terenie 
i ciekawość badacza spotykały się ze zrozumieniem i akceptacją ze strony 
badanej społeczności. Najczęściej prowadzone przeze mnie rozmowy miały 
charakter jawnego wywiadu nieformalnego (Kopczyńska-Jaworska, 1971) 
– badani ogólnie orientowali się w celu badania i wiedzieli, że chcę pozy-
skać od nich informacje, lecz ze względu na prywatny charakter rozmów 
decydowałam się nie nagrywać wypowiedzi, a jedynie notować ich najważ-
niejsze fragmenty, będące podsumowaniem rozmowy. Zdając sobie sprawę 
z wybiórczości pamięci, a także możliwości zniekształcenia usłyszanych wy-
powiedzi, równie wielką wagę przywiązywałam do jawnego wywiadu sfor-
malizowanego (ibidem), w trakcie którego osoba badana miała świadomość 
(zazwyczaj cyfrowego) zapisu rozmowy. Wywiad jawny niesformalizowany 
najczęściej przeprowadzałam krótko po poznaniu rozmówcy (przedstawia-
jąc się każdemu z artystów, mówiłam o badaniach prowadzonych przeze 
mnie na potrzeby pracy naukowej). Zdarzało się, że proponowałam wywiad 
już w trakcie pierwszej rozmowy i jeśli osoba badana wyraziła chęć, wywiad 
mógł być udzielony spontanicznie, jeszcze tego samego dnia.
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Z wieloma artystami utrzymywałam częste kontakty przez przeważający 
okres badań. Kilkukrotnie, wspólnie z rozmówcami, zdecydowałam się na 
ponowne przeprowadzenie wywiadu sformalizowanego – gdy w życiu spo-
łeczności artystów pojawiały się istotne zmiany lub następowały wydarzenia 
przełomowe. W takich przypadkach nie tylko ja czułam potrzebę usłyszenia 
uporządkowanej, „oficjalnej” wypowiedzi. Również moi rozmówcy docho-
dzili do wniosku, że badana przeze mnie rzeczywistość zmienia się na tyle, 
iż przekazane w poprzednim wywiadzie treści w pewnym stopniu się prze-
dawniły i należałoby na nowo skomentować sytuację. Wówczas czułam, że 
z powodu braku formalnego przywódcy artyści stają się swoistymi „rzecz-
nikami” organizacji – przedstawiając punkt widzenia z wewnątrz społecz-
ności, podsumowując prowadzone wzajemnie rozmowy, a często również 
prezentując efekty sporów toczonych między sobą.

Biorąc pod uwagę takie cechy ulicznych artystów, jakimi są mocna in-
dywidualność i oryginalność, zdecydowałam, że wywiad indywidualny bę-
dzie najdogodniejszą formą rozmowy, zapewniającą intymny nastrój oraz 
pełną koncentrację na rozmówcy. Każdy wywiad zaczynał się od prześle-
dzenia „rozwoju postaci” danego artysty, a więc historii pracy na ulicy: jej 
początków, kolejno zmieniających się form występów i rodzajów kreacji. 
Nie rozerwalnie wiązał się też z uczuciowymi relacjami artystów na temat 
różnorakich sytuacji, które spotykały ich w pracy. Te zagadnienia były dla 
mnie istotne w dalszej interpretacji faktów i oczywiście stanowiły osobisty 
wątek w wypowiedzi każdego artysty – jego własną opowieść, która, moim 
zdaniem, mogła zostać przedstawiona jedynie w formie monologu, a w żad-
nym razie w dyskusji z innymi artystami. Taka znajomość początków wy-
stępów ulicznych moich rozmówców stała się mocnym punktem w dalszej 
części badań. Okazało się, że te szczegółowe, osobiste historie nie zawsze 
były wzajemnie znane nawet w przypadku artystów przyjaźniących się ze 
sobą czy też utrzymujących bliskie relacje. Po udzieleniu mi wywiadów ar-
tyści nieraz kwitowali je uwagą, że teraz już „wszystko” o nich wiem.

Zdecydowanie rzadziej niż wywiad indywidualny prowadziłam wywiad 
zbiorowy. Najczęściej działo się to w przypadku artystów pracujących w ze-
spole (np. wykonujących lewitację), dobrych znajomych (którzy potrafili 
dołączyć do rozmowy nawet wtedy, gdy widzieli mnie z dyktafonem, ponie-
waż z góry wiedzieli, że temat jak zwykle dotyczy sztuki ulicznej), a także 
z osobami niewystępującymi na ulicy, ale należącymi do otoczenia artystów 
ulicznych (jak na przykład pracujący na Rynku Głównym kwiaciarze). Ten 
rodzaj wywiadu był równie cenny i bogaty w informacje, miał jednak o wiele 
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mniej intymny charakter. Czułam, że prowadzę go ze znacznie mniejszym 
stopniem kontroli, gdyż rozmówcy sami narzucali sobie tempo rozmowy 
i swobodnie poruszali kolejne zagadnienia. Uważam również, że udany wy-
wiad zbiorowy byłam w stanie przeprowadzić tylko wtedy, gdy już wystar-
czająco dobrze znałam rozmówców i mniej więcej orientowałam się w po-
dejmowanych przez nich wątkach.

Z kilkoma artystami, jak też z pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa 
przeprowadziłam wywiady zdecydowanie bliższe dziennikarstwu niż etno-
grafii. Rozmowy zostały nagrane na potrzeby materiału pt. Regulacje doty-
czące występów na rynku w Krakowie7, przygotowanego przeze mnie dla tele-
wizji studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Przystanek Student”. W ich 
trakcie towarzyszyła mi operatorka lub operator kamery, zaś zadawane prze-
ze mnie pytania koncentrowały się głównie wokół regulacji prawnych w pra-
cy artysty ulicznego. Ze względu na rolę dziennikarki, którą przybrałam, 
prowadzone przeze mnie badania zaliczyłabym do etnografii publicznej. 
Jako badaczka czułam się bezpośrednio zaangażowana nie tylko w zagad-
nienia ściśle związane z moimi pytaniami badawczymi, ale także w doty-
czące współczesnych problemów społecznych: praw człowieka, przemocy, 
biedy czy sprawiedliwości. Artyści chętnie przystali na udział w nagraniu. 
Sami wielokrotnie podkreślali, że społeczeństwo ma niewielkie pojęcie na 
temat ich pracy, zaś kwestia kontrowersyjnych według nich przepisów praw-
nych powinna zostać jeszcze bardziej nagłośniona. Myślę, że według moich 
rozmówców wiele sytuacji z Rynku mogło się wydawać pouczających dla 
społeczeństwa, jak na przykład uświadomienie o prowadzonej przez władze 
Krakowa polityce dotyczącej wykorzystania obszaru Starego Miasta, czy też 
walki o prawa człowieka, szczególnie w kwestii wolności twórczej. Ponie-
waż zdawali sobie sprawę z anonimowości w moich badaniach, podkreślali, 
że nie mają nic przeciwko wykorzystaniu zebranych przeze mnie danych, 
nawet bez kamuflowania ich tożsamości, w sposób umożliwiający udostęp-
nienie ich szerszemu gronu, a nie jedynie środowisku naukowemu. W pod-
rozdziale 2.4.2 Instytucjonalizacja sztuki ulicznej przytoczyłam kilka historii, 
w których zdecydowałam się nie kamuflować nazwisk niektórych artystów. 
Postąpiłam tak ze względu na ich rozpoznawalność oraz fakt, iż opisane 
wydarzenia zostały nagłośnione w środkach masowego przekazu, dlatego 
też ukrywanie tożsamości performerów byłoby bezzasadne. Spis wszystkich 
nagranych i transkrybowanych przeze mnie wywiadów, zawierający nadane 

7 https://www.youtube.com/watch?v=Ydx-cfJceHI (dostęp: 3.03.2015).



Tabela 1. Spis wywiadów

Lp. Postać Rodzaj występu Data Czas trwania

1 RYSOWNIK Rysownik wystawiający swoje prace 
na stoisku przed Sukiennicami 30.07.2012 1 h 45 min

2
ANIOŁ

Żywa rzeźba (Anioł Serafin – różne 
stroje, ale zawsze w anielskiej  

stylistyce)

31.07.2012 48 min
3 1.08.2012 1 h 39 min
4 13.06.2013 26 min

5
SZLACHCIC

oraz BYŁY 
MIM

Aktor uliczny (w stroju historycz-
nym XVII-wiecznego szlachcica) 

oraz były mim (Mefistofeles  
i Stańczyk)

31.07.2012 20 min

6
TATAR

Aktor uliczny (w stroju historycz-
nym XIV-wiecznego wojownika 

tatarskiego)

31.07.2012 52 min

7 6.08.2012 10 min

8 MUZYK Były grajek (grał na gitarze i śpiewał) 18.09.2012 43 min
9

WRÓŻKA Wróżka (jej praca na Rynku to etat 
z Teatru Bagatela)

19.09.2012 1 h
10 25.09.2012 30 min

11
ILUZJONIŚCI 

(osoba lewitują-
ca + asystent)

Lewitacja (pojedyncza, siedząca) 21.09.2012 42 min

12 HUSARZ
Aktor uliczny (w stroju historycz-
nym stylizowanym na XVII-wiecz-

nego husarza)
9.05.2013 1 h 24 min

13
DIABEŁ oraz 
BYŁY MIM 

(M.)

Dwaj mimowie (jeden aktualny 
i jeden były) 6.07.2013 1 h 4 min

14
ZŁOTA DAMA Mim (lalka)

9.08.2013 58 min
15 17.08.2013 19 min

16 ŚMIERĆ Mim (Śmierć, Ufoludek, Spartanin, 
Żołnierz napoleoński) 11.08.2013 1 h 4 min

17 BIZNESMEN Żywa rzeźba (Biznesmen z rozwia-
nym krawatem) 24.08.2013 36 min

18
DIABEŁ

Mim (Diabeł, Szalony Kapelusznik, 
Joker, Pirat z Karaibów, Rycerz, 

Czarna Dama)

1.09.2013 21 min

19 18.01.2014 37 min

20 GANDALF Żywa rzeźba (Czarodziej) 18.01.2014 19 min

21 ZŁOTY  
OFICER Żywa rzeźba (Oficer) 18.01.2014 23 min

22 URZĘDNIK
Urzędnik (Wydział Informacji, Pro-
mocji i Turystyki Miasta ds. Infor-

macji, Urząd Miasta Krakowa)
28.02.2014 22 min

23 GITARZYSTA Gra na gitarze z podkładem mu-
zycznym 19.07.2014 1 h 5 min

Łącznie: 19 rozmówców 30.07.2012–
19.07.2014 16 h 52 min

Źródło: opracowanie własne.
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przeze mnie pseudonimy rozmówców wraz z krótkim opisem przedstawia-
nych przez nich postaci, datami nagrań oraz czasem trwania przeprowadzo-
nych rozmów, przedstawia Tabela 1. 

Z wyjątkiem jednej rozmowy, którą na prośbę badanego notowałam, 
wszystkie wywiady sformalizowane zostały nagrane na cyfrowy nośnik 
danych (za pomocą dyktafonu lub kamery), a następnie wiernie transkry-
bowane z wykorzystaniem programu komputerowego o nazwie „f4”. Ich 
zapis tekstowy został opatrzony metryką zawierającą podstawowe dane: 
imię (bądź pseudonim), datę i miejsce, a także krótką notkę prezentującą 
okoliczności rozmowy (np. jej powód i cel, nastrój oraz uczucia okazywane 
w trakcie wywiadu zarówno przez osobę badaną, jak i przez samą badaczkę).

Cytowane przeze mnie wypowiedzi rozmówców, zgodnie z zasadami 
przyjętymi w etnografii, przedstawione są w formie wiernego zapisu. Aby 
można było właściwie odczytać sens wypowiedzi oraz intencje rozmów-
ców, w razie potrzeby zdecydowałam się dodać moje uwagi odnośnie do 
kontekstu rozmowy lub wyrażanych emocji. Jedynie w przypadkach, gdy 
dosłowny cytat nie był dostatecznie zrozumiały ze względu na wielokrotne 
powtórzenia w wypowiedzi lub jej wielowątkowość, dokonałam minimalnej 
ingerencji w tekst, by umożliwić jego właściwy odczyt.

2.2.3. Postawa badawcza

Sztumski (1995, s. 110) przedstawia typologię postaw badawczych Raymon-
da Golda: wyłączny uczestnik, uczestnik-obserwator, obserwator-uczestnik, 
a także wyłączny obserwator. Przyjęta przeze mnie postawa uczestnika- 
-obserwatora polegała na ujawnieniu faktu prowadzenia badań oraz wzię-
ciu pełnego udziału w życiu społeczności artystów ulicznych, po uzyskaniu 
ich zgody. Wybór ten był nie tyle moją świadomą decyzją, ile zwyczajnie 
wynikiem potrzeby oraz reakcją na zastaną rzeczywistość badawczą. Posta-
wa wyłącznego uczestnika zachodziłaby wtedy, gdybym nie ujawniała faktu 
prowadzenia badań, a na ulicy sama pojawiała się w roli artystki ulicznej 
bądź osoby ze ścisłego otoczenia społeczności. Jako obserwator-uczestnik 
pojawiałam się w początkowym etapie moich badań, kiedy jeszcze nie na-
wiązałam zbyt wielu kontaktów z ludźmi występującymi na ulicy i głównie 
przyglądałam się ich pracy, aby mieć ogólne pojęcie na jej temat. Rola wy-
łącznego obserwatora wydaje mi się niemożliwa do przyjęcia w tego rodzaju 
badaniach, ponieważ trudno byłoby prowadzić obserwację z dystansu na 
tyle dużego, abym pozostała niezauważona, a z drugiej strony być na tyle 
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blisko badanych, by uzyskać dostęp do najistotniejszych informacji. Zatem 
od roli dość zdystansowanego obserwatora-uczestnika przeszłam do roli 
uczestnika-obserwatora, będącego w centrum wydarzeń, słyszącego ko-
mentarze badanych i widzącego ich reakcje. Na życie społeczności mogłam 
patrzeć zarówno z dystansu, jak i z perspektywy samego aktora, będąc tuż 
obok niego.

2.2.4. Rola badacza – „mój przyjaciel, antropolog”

(...) jest też w pracy terenowej coś, co podstępnie naraża człowieka na po-
padanie w nawyki. Kac etnograficzny nie jest skuteczniejszym sposobem 
obrzydzenia nałogu niż jakikolwiek inny rodzaj kaca. W parę tygodni po 
powrocie zatelefonowałem do przyjaciela, za którego sprawą wyjechałem 
w teren.
– Wróciłeś!
– Tak.
– Nudno było?
– Tak.
– Bardzo chorowałeś?
– Tak.
– Przywiozłeś notatki, których nie możesz zrozumieć? Zapomniałeś zadać 
najważniejsze pytania?
– Tak.
– Kiedy jedziesz z powrotem?
Kiepski żart. A jednak w sześć miesięcy później wróciłem do kraju Dowayów 
(Barley, 1997, s. 211).

Czytając po raz pierwszy przytoczony wyżej fragment, uznałam go za 
niezwykle zabawny, choć jednocześnie wyjątkowo prawdziwy. Praca etno-
grafa potrafi być ekscytująca i pełna wyzwań, chociaż nader często zdarzają 
się momenty zwątpienia, a nawet znudzenia. Wtedy jedyną rzeczą, o której 
się marzy, jest zakończenie tej dziwnej przygody i powrót do „swojego” świa-
ta. Jak się okazuje, teren badawczy, niczym najsilniejsze uzależnienie, może 
prędzej czy później ponownie przyciągnąć badacza. Etnografia pozwoliła 
mi spełniać moje naukowe marzenia i poznać nową, fascynującą rzeczy-
wistość. Bywało jednak i tak, że odczuwałam znużenie tym zajęciem, roz-
mówcy mnie irytowali, zaś moje nastawienie miało niewiele wspólnego z za-
chowaniem maksymalnej cierpliwości i brakiem okazywania „zaangażowań 
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uczuciowych w odniesieniu do określonych opinii, postaw czy występują-
cych konfliktów”, o których pisał Sztumski (1995, s. 109). Opuszczając teren 
badawczy, z radością odpoczywałam od badanej rzeczywistości, ale podob-
nie jak Nigel Barley – wracałam.

Badania terenowe dla antropologa są jedną z bardziej drastycznych me-
tod uczenia się o innych, gdyż wymagają miesięcy, a nawet lat intensyw-
nego zaangażowania w życie obcych ludzi (Peacock, 2001). Dla mnie stały 
się niezwykle osobistym i kształcącym doświadczeniem. Rozpoczynając je, 
przypuszczałam, że wśród osób badanych spotkam wiele oryginalnych oso-
bowości o barwnych życiorysach – o których można by napisać nie pracę 
naukową, ale raczej powieść: biograficzną (np. o Białej Damie, o której krą-
żyło więcej legend, niż było znanych faktów), sensacyjną (w życiu artysty 
ulicznego licznie występują nieoczekiwane zbiegi okoliczności oraz drama-
tyczne zwroty akcji, zaś zazwyczaj pierwszym z nich jest debiutancki występ 
na ulicy) czy przygodową (moi rozmówcy często podróżowali po świecie, 
a ich pokazy przynosiły widzom tyle rozrywki, ile mi refleksji dostarczały ich 
opowieści). Nie zdawałam sobie jednak sprawy, jak duże wrażenie wywrą na 
mnie uliczni artyści poprzez swoje występy; że odnajdę wśród nich osoby 
szczególnie godne naśladowania w życiu społecznym i obywatelskim; ani 
tym bardziej, że niektórzy staną się dla mnie pokrewnymi duszami, a nasze 
rozmowy będą nieraz daleko odbiegać od „ulicy”. Moi bohaterowie niezwy-
kle mnie sobą zainteresowali – ciekawiła mnie przede wszystkim ich praca, 
ale także życie codzienne. Moje zaangażowanie w sprawy badanych czasem 
doprowadzało do tego, że czułam natłok myśli oraz zderzenie sprzecznych 
emocji. Równocześnie jednak to doświadczenie sprawiało, iż miałam wra-
żenie, że osiągam jakiś nowy poziom dojrzałości (Peacock, 2001), ucząc się 
na opowieściach swych rozmówców.

Patrząc wstecz, nie mogę nie podkreślić znaczenia, jakie w prowadzo-
nych badaniach odegrało życzliwe nastawienie artystów do mojej pracy. To 
oni ciepło mnie powitali i przygarnęli do swojego grona, w którym zawsze 
byłam mile widziana. Choć zdarzało się, że dociekali sensu moich badań, 
to jednak nigdy go nie podważali. Z całym przekonaniem i wdzięcznością 
mogę stwierdzić, że artyści obdarzyli mnie koleżeńskimi i przyjacielskimi 
uczuciami. Niektórzy, znacznie starsi ode mnie, żartobliwie nazywali mnie 
„córką”, inni zaś określali jako „opiekunkę artystów” – często będącą w po-
bliżu, gotową do pomocy i uważnej rozmowy. Myślę, że okazywany mi sza-
cunek i pozytywne nastawienie z ich strony składały się na pewien kredyt 
zaufania, który z góry został mi udzielony. Artyści byli przekonani co do 
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moich dobrych zamiarów. Zdarzało się, że liczyli na moją drobną pomoc. 
Poza rolą badaczki potrafili dostrzec we mnie koleżankę, w związku z czym 
również prywatnie spędzaliśmy wspólnie czas. Artyści zapraszali mnie na 
wydarzenia, w których brali udział, jak na przykład koncerty lub różnego 
rodzaju eventy. Wspólnie uczestniczyliśmy w życiu kulturalnym Krakowa: 
zwiedzaliśmy muzea, oglądaliśmy przedstawienia teatralne i wystawy ar-
tystyczne. Wydaje mi się, że najbardziej o znaczeniu roli, jaką odegrałam 
w społeczności artystów, świadczyły momenty, gdy wzajemnie poznawali-
śmy swoich znajomych i rodziny. Kiedy z powodów zdrowotnych przeby-
wałam w szpitalu, artyści nie tylko dzwonili i dopytywali, jak się czuję, ale 
również odwiedzili mnie na oddziale.

Nastawienie badanych i kwestia relacji są prawdopodobnie największymi 
obawami przy prowadzeniu badań etnograficznych w nieznanym terenie. 
Chociaż moje obawy szybko zostały rozwiane, ani przez chwilę nie przypusz-
czałam, że poznane osoby staną się też częścią „mojego” świata. Wiele z nich 
początkowo wydawało mi się ekscentrykami – ludźmi, których sposób życia 
w swojej nieprzewidywalności i niepewności diametralnie różnił się od tego, 
który sama prowadziłam. Gdy z perspektywy czasu ponownie analizowałam 
wywiady, zaskoczyło mnie, że ich kontemplacyjne fragmenty, dotyczące hie-
rarchii wartości czy wzorców postępowania, naprawdę wynikły z rozmowy 
na temat czegoś uznawanego za tak przyziemne, nieraz męczące i zniechęca-
jące, jak ludzka praca. Pomimo dzielących nas różnic rozmowy z artystami 
pozwoliły mi znaleźć z nimi płaszczyznę porozumienia. Sprawiały, że z nie-
mal anonimowych osób stawali się dla mnie mentalnie bliższymi ludźmi. 
Dziś już wiem, że w każdym kolejnym wywiadzie rozmówcy obdarowali 
mnie swoimi złotymi myślami i refleksyjnymi, uczuciowymi zwierzeniami, 
które były swego rodzaju przesłaniem ulicznych artystów:

To, co będziesz miała w sercu, w wyobraźni, (...) z tym pójdziesz, za przepro-
szeniem, do grobu. To ci zostanie. (Złota Dama)



3. Część empiryczna

3.1. Portrety rozmówców

Każdy z artystów wyróżniał się i każdego spotykały inne sytuacje, do któ-
rych chciałabym nawiązać w mojej pracy. Wybranym postanowiłam nadać 
pseudonimy (związane z kreowanymi przez nich postaciami) oraz krótko 
ich opisać. Rozmówcy zostali przedstawieni w porządku chronologicznym, 
tak jak poznawałam się z nimi na przestrzeni moich badań etnograficz-
nych poczynając od lipca 2012 roku. W opisach zawarłam najważniejsze 
informacje na temat postaci, a także ujawniłam mój stosunek do każdego 
z rozmówców. Postanowiłam opisać, jakie emocje wzbudzali we mnie po-
szczególni artyści, ponieważ uważam to za znaczący fakt w dalszym opisie 
i interpretacji zdarzeń.

Na Starym Mieście w Krakowie spotykałam artystów prezentujących 
różnorodne sztuki: taniec, pokaz ogniowy, sztuki plastyczne, sztuki cyrkowe 
czy aktorskie. Wśród moich rozmówców w przeważającej większości zna-
leźli się: mimowie, żywe rzeźby, uliczni aktorzy, a także: rysownik, osoby 
przedstawiające lewitację, muzycy oraz wróżka.

Spośród dziewiętnastu moich rozmówców tylko czterech towarzyszyło 
mi przez cały okres badań, od 2012 do 2014 roku. Byli to: Rysownik, mim 
Anioł, aktor uliczny Szlachcic oraz Iluzjonista. Z biegiem czasu część z ar-
tystów przestała występować na ulicy, zaś kolejni z nich dopiero pojawiali 
się na Rynku. W ostatnich latach udało mi się również dotrzeć do artystów, 
którzy pracowali na ulicy nieco rzadziej i nawiązanie z nimi kontaktu wyma-
gało znacznie więcej czasu. Spotkałam też trzech byłych artystów ulicznych: 
dwóch mimów i jednego grajka, którzy zechcieli opowiedzieć mi o swoich 
doświadczeniach.
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***

Rysownik był pogodnym, ciekawym świata rozmówcą. Przygnębiało go, że 
ludzie oglądali jego prace, ale rzadko kiedy kupowali. Twierdził, że zain-
teresowanie sztuką było niewielkie. Uważał, że sztuka powinna być łatwo 
dostępna ludziom i dlatego ze swoją twórczością wychodził na ulicę. Jako 
jedyny z badanych nie zgodził się na użycie dyktafonu, lecz pozwolił mi no-
tować i cierpliwie odpowiadał na wszystkie moje pytania. Za każdym razem, 
gdy do niego przychodziłam, pokazywał mi swoje nowe prace. Na Rynku 
pracował od kilkunastu lat. Do Krakowa przyjechał z Gdańska.

Anioł był mimem niezwykle przywiązanym do swojego wizerunku. 
Kilku krotnie zmieniał stroje, każdy z nich przedstawiał jednak anielską po-
stać, był utrzymany w złoto-miedzianej kolorystyce i zazwyczaj wykonany 
w wyjątkowo pomysłowy sposób (z wykorzystaniem mało wartościowych 
materiałów, jak: papier, folie, ptasie pióra czy znalezione w domu stare, nie-
przydatne przedmioty). Zmiany najczęściej dotyczyły wyglądu szaty, a także 
konstrukcji skrzydeł, ich rozmiaru oraz liczby (jedna lub trzy pary). Począt-
kowo Anioł stał się jednym z moich ulubionych rozmówców, co z pewnością 
zawdzięczał umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów. Do pewnego 
czasu cieszył się ogromną sympatią wśród ludzi pracujących na ulicy, lecz 
stopniowo jego relacje z pozostałymi performerami zaczęły się pogarszać. 
Ja też z przykrością musiałam podać w wątpliwość kilka jego wypowiedzi, 
obserwując rozbieżność słów z czynami. Jeden z pozostałych rozmówców 
przyznał, że Anioła „bardzo łatwo jest polubić, ale jeszcze szybciej można 
przestać go lubić”.

Szlachcic był ulicznym aktorem i wielkim miłośnikiem historii. Przyjaź-
nił się z Tatarem i razem z nim należał do Małopolskiej Zgrai Sarmackiej8. 
Zawsze dbał o elegancki strój, do którego przywiązywał ogromną uwagę. 
Potrafił się obrazić, gdy nie zauważyłam jakiegoś nowego nabytku i nie obej-
rzałam go starannie. Szlachcic nie lubił zbyt dużo mówić, chociaż zawsze 
chętnie zagadywał przechodniów. Często opowiadał żarty i rzucał cięte ri-
posty, po czym pomimo swojej potężnej postury niepostrzeżenie znikał, tak 
samo jak się pojawiał. Na Rynku pracował od kilku lat. Dawniej chodził 
przebrany w strój legendarnego smoka (z tym stworzeniem wiązało się rów-
nież nazwisko aktora). Pochodził z Lubelszczyzny.

8 http://www.zgrajasarmacka.com/ (dostęp: 7.05.2014).
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Szlachcica na Rynku często odwiedzali jego koledzy, jak na przykład 
Stańczyk, który okazał się byłym mimem. Przyznał, że praca artysty uliczne-
go przestała go interesować. Przewartościował swoje życie i występy na Ryn-
ku uważał za etap zamknięty. Podczas każdego naszego spotkania uprzedzał 
mnie, że jest trudnym rozmówcą, co przyznawali nawet jego bliscy koledzy. 
Mówili o nim również, że na ulicy prezentował naprawdę wysoki poziom. 
Stańczyk interesował się psychologią, religią oraz fotografią. Mieszkał w Za-
kopanem, a co jakiś czas przyjeżdżał do Krakowa. Zawsze wtedy zjawiał się 
na Rynku i robił zdjęcia swoim kolegom, którzy nadal występowali na ulicy. 
Chociaż nie miałam już okazji osobiście zobaczyć go w przebraniu, jego 
zdjęcie znalazłam w moim przewodniku po Krakowie9, na którym pozostali 
artyści rozpoznali go bez trudu.

Tatar był jednym z przeciwników Parku Kulturowego istniejącego w ów-
czesnej postaci. Chociaż nie miał nic przeciwko pozwoleniom i chciał pra-
cować legalnie, jak mówił, denerwował go „brak jakichkolwiek przysługują-
cych mu z tej racji praw”. Twierdził, że władze miasta nie doceniają artystów 
ulicznych i mają niewielkie pojęcie o tym, jak wygląda ich praca. Uważał, że 
w związku z podpisaną umową turyści robiący zdjęcia bez zapłaty „okrada-
ją” go, a „miasto na to pozwala”. Z rozgoryczeniem opowiedział mi, że jeden 
z urzędników odpowiedzialny za zawieranie umów dotyczących występów 
na Starym Mieście nazywa artystów ulicznych „lepiej wyglądającymi żebra-
kami”. Tatar był wierny swoim zasadom i wybuchowemu temperamentowi. 
Był to pierwszy performer, z którym nawiązałam bezpośrednią interakcję – 
w grudniu 2011 roku próbowałam mu zrobić z ukrycia zdjęcie, za co głośno 
na mnie nakrzyczał i na przyszłość skutecznie oduczył fotografowania arty-
stów ulicznych bez zapłaty czy chociażby bez pytania. Gdy spotkaliśmy się 
rok później, sam do mnie podszedł i chętnie udzielił mi wywiadu. Pomimo 
nie najlepszego początku naszej znajomości stał się jednym z moich ulubio-
nych rozmówców, chociaż jego negatywne podejście potrafiło mnie mocno 
zniechęcić do dalszych rozmów. Później przyznałam mu się do popełnione-
go przewinienia, na co zareagował z wyrozumiałością, jednak upewnił się, 
czy wówczas rzeczywiście na mnie nakrzyczał.

Praca na Rynku, wcielanie się w postać Tatara i kontakty z ludźmi dawały 
mu wiele radości, jednak myśl o nastawieniu urzędników przygnębiała go 
i choć inni artyści mieli z tego powodu większe kłopoty, w walce o ideały 
sztuki ulicznej był tak zagorzały, że czuł się niczym samotny wojownik na 

9 Michalec, 2009, s. 134.
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polu bitwy. W 2012 roku zrezygnował z wykonywania na placu Mariackim 
inscenizacji, podczas której celował z łuku do grającego hejnał strażaka, 
ograniczając się jedynie do pozowania do zdjęć, zaś w 2013 całkowicie za-
przestał ulicznych występów. Do Krakowa przyjechał z nadbałtyckiej miej-
scowości.

Złoty Oficer był weteranem wśród krakowskich performerów. Pracował 
na Rynku jeszcze w tych samych czasach, kiedy można tam było spotkać 
Białą Damę (czyli w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku). 
Poznałam go na placu Mariackim, gdy rozmawiałam z Tatarem. Kiedy przy-
witał się ze mną, był w swoim codziennym stroju. Ujął moją dłoń i podniósł 
ją do ust, po czym w ostatniej chwili odwrócił ją i pocałował swoją rękę. Był 
awangardową postacią, a jego spojrzenie zawsze wydawało mi się odrobinę 
szalone. Na Rynku rozmawiał ze mną z dużym zaangażowaniem, ale czasem 
wydawał się zupełnie nieobecny i nie zwracał na mnie większej uwagi, co 
pozostali mimowie tłumaczyli jego zakręconą osobowością. Pojawienie się 
przepisów o Parku Kulturowym uznał za początek końca epoki prawdziwej 
sztuki ulicznej. Wyznawał jej własne zasady, jak niezależność od organów 
władzy, własnoręcznie wykonywane stroje czy robienie makijażu zamiast 
zakładania maski. Zawsze chętnie brał udział w protestach i głośno wyrażał 
swą opinię na temat polityki, praw obywatelskich oraz sztuki, a przy tym 
głęboko wierzył w swoje racje. Podczas jednej z naszych ostatnich rozmów 
przemawiał przez niego żal z powodu podporządkowania się pozostałych 
artystów i kierunku, w jakim zmierzała polityka miasta odnośnie do regula-
cji ulicznych występów. Myślę, że jako krakowski artysta uliczny z najdłuż-
szym stażem niezwykle mocno przeżywał wprowadzane zmiany. Jako nie-
liczny z poznanych przeze mnie artystów był krakowianinem.

Muzyk był rozmówcą przełomowym z kilku względów – to jedyna osoba, 
której nie spotkałam nigdy więcej po naszym wywiadzie. Minęło kilka lat, 
od kiedy ostatni raz występował na ulicy, więc jego relacja była retrospekcją 
i odzwierciedleniem refleksyjnych wspomnień z tamtego czasu. Na moje 
pytania odpowiadał z głębokim zastanowieniem. Podzielił się ze mną nie-
zwykle ciekawymi poglądami na uliczną wolność artysty oraz tego rodzaju 
styl życia. W trakcie występów grał na gitarze i śpiewał polskie szlagiery z lat 
osiemdziesiątych. Występował samotnie lub z kolegą. Pochodził z Krakowa. 
Muzyka również poznałam dzięki Szlachcicowi.

Wróżka z dumą przedstawiła mi się jako dobiegająca osiemdziesiąt-
ki wnuczka jednego z najsłynniejszych polskich aktorów. Jak przystało na 
wróżkę, wydała mi się zagadkową postacią. Z jej opowieści wynikało, że ma 



39Część empiryczna

niezwykle bogaty życiorys i wielu znajomych z artystycznych kręgów. Chęt-
nie krytykowała najlepszych polskich aktorów i ogólnie wydawała się osobą 
dość krytyczną. Mimo to oceniła, że jestem „niegłupia”, gdyż inaczej w ogó-
le nie chciałaby ze mną rozmawiać. Wypytała mnie o najważniejsze fakty 
z mojego życia i później często odwoływała się do tego, co na ich podstawie 
„zobaczyła w kartach”. Podczas naszego ostatniego spotkania stwierdziła na 
przykład, że wie, iż jeszcze do niej przyjdę, gdyż to właśnie karty powiedziały 
jej, że szukam kontaktu z ludźmi sztuki. Wróżka miała żywy umysł i znako-
mitą pamięć. Ogromnie mnie zaskoczyło, że potrafiła snuć długie opowie-
ści i przy okazji poruszać mnóstwo różnych wątków, ale nigdy nie gubiła 
głównego z nich. Spośród pozostałych badanych Wróżka wyróżniała się 
nietypowym sposobem zatrudnienia. Jako jedyna nie musiała występować 
przed komisją, ponieważ jej pracę na Rynku regulował etat z teatru. Wnęka 
w Sukiennicach, gdzie zawsze przesiadywała, została zrobiona specjalnie dla 
niej w czasie remontu zakończonego w 2010 roku10. Przez większość życia 
była mocno związana z Krakowem.

Iluzjoniści byli parą z Wrocławia zafascynowaną Rynkiem i stylem życia, 
który razem poznali w sercu Krakowa. Wspólnie przedstawiali pojedynczą 
siedzącą lewitację: podczas gdy jedna osoba lewitowała, druga jej asystowa-
ła. Zdarzało się, że zamieniali się rolami, jednak zazwyczaj osobą lewitującą 
była kobieta. Iluzjonista wcześniej był plastykiem, zaś Iluzjonistka pracowa-
ła w służbie zdrowia. Jak przyznała, trudno było jej pogodzić się z odcho-
dzeniem pacjentów, do których szybko się przywiązywała. Iluzjoniści byli 
jedyną parą performerów na Rynku i zawsze pojawiali się razem. Sprawiali 
wrażenie towarzyskich, życzliwie odnosili się do innych artystów i wspierali 
Diabła, gdy odebrano mu pozwolenie, gościnnie występując w jego manife-
stacyjnych przedstawieniach.

Diabeł był jednym z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie rozmów-
ców. Pozostali mimowie byli pod wrażeniem jego barwnej osobowości i krea-
tywności. Wielu mi o nim opowiadało i czułam, że jego postać sporo wniesie 
do moich badań. Nie pomyliłam się, Diabeł okazał się przebojowym artystą, 
miał szerokie grono równie oryginalnych znajomych, nie lubił przeciętności, 
biernej postawy i konformizmu. Choć w życiu napotkał wiele przeciwności 
losu, zawsze szukał dla nich jakiegoś rozwiązania i – jak mi się wydawa-
ło – starał się patrzeć na sytuacje z różnych perspektyw. Często rozmyślał 
o przemianach, jakim współcześnie podlega społeczeństwo, i podkreślał, 

10 http://www.wkrakowie.pl/czytaj/sukiennice-po-remoncie (dostęp: 7.03.2015).
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że chce żyć na swój własny sposób. Osobiście podziwiałam Diabła przede 
wszystkim za to, jakim był człowiekiem. Zdarzało się jednak, że jego arty-
styczna odsłona nie zawsze mi się podobała. Gdy podeszłam do niego po raz 
pierwszy, zanim zdążyłam powiedzieć cokolwiek poza „cześć”, używając dia-
belskiego głosu, zapytał, jaki jest kolor mojej bielizny. Na szczęście kontakty 
z artystami nie zawstydzały mnie i pozwoliły mi nauczyć się dystansu do 
własnej osoby. Zdawałam sobie sprawę, że na ulicy spotka mnie jeszcze wiele 
niecodziennych sytuacji, a sami artyści wielokrotnie wciągali mnie do od-
grywanych przez siebie sytuacji. Diabeł zdecydowanie był moim ulubionym 
mimem i najbardziej życzliwym spośród rozmówców. Mogłam obserwować, 
jak zmienia się jego postać, on sam zaś chętnie dzielił się ze mną swoim 
doświadczeniem i materiałami, które mogłabym wykorzystać w badaniach.

Husarz był mężczyzną o wzroście około 190 centymetrów, przez co 
w zbroi husarskiej ze skrzydłami oraz swoimi zamaszystymi krokami wy-
różniał się na Rynku. Jego postać cieszyła się dużą popularnością głównie 
wśród płci pięknej, co sam wielokrotnie podkreślał. Czasem twierdził, że 
zdaniem spotykanych ludzi jest najbardziej interesujący spośród krakow-
skich artystów ulicznych. Potrafił jednak lekceważąco odnosić się do swoich 
kolegów (mówiąc, że to nie jest towarzystwo dla niego), jak i do pracy na uli-
cy w ogóle (z wykształcenia był architektem, co uważał za znacznie bardziej 
prestiżowy zawód). Husarz w swojej pracy aktora ulicznego był dla mnie 
przykładem wielu nieetycznych zachowań, a także skrajnej ignorancji. Gdy 
go poznałam, chociaż chodził w zbroi husarza już od kilku miesięcy, przed-
stawił mi się niepoprawnie jako „Huzar”. Do Krakowa przyjechał z Biesz-
czad, kiedy został przyjęty na studia.

Złota Dama przeprowadziła się do Krakowa z Rzeszowa. Z wykształcenia 
była plastyczką, a jej córka aktorką. Złota Dama od początku była zafascy-
nowana sztuką uliczną i często wspominała swoją słynną poprzedniczkę – 
Białą Damę. Odebrałam ją jako romantyczną duszę. Lubiła starocie i hob-
bystycznie zajmowała się renowacją antyków. Czasem była roztargniona 
i zamyślona, potrafiła przekręcać moje imię. Często zwierzała mi się oraz 
relacjonowała sytuacje zachodzące na Rynku, gdy siedziałyśmy przy jej ulu-
bionej fontannie w kształcie piramidy. Pomimo różnicy wieku miałyśmy 
naprawdę koleżeńskie relacje. Złota Dama była najbliższa mi spośród ulicz-
nych artystek i to właśnie przez jej pryzmat patrzyłam na problemy, które 
spotykały kobiety występujące na ulicy.

Kolejny z moich bohaterów na wizytówce przedstawił się swoim ar-
tystycznym pseudonimem – Paco Yuppie Estress – który w wolnym 
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przekładzie oznaczał: „lansujący i stresujący się, dobrze zarabiający przed-
stawiciel klasy średniej”. Biznesmen okazał się Czechem. Zadebiutował na 
ulicy w Hiszpanii, gdzie występował przez sześć lat. Od początku fascyno-
wała go postać wędrowca, zatrzymanego w kadrze człowieka w ruchu, którą 
kilkukrotnie zmieniał. Performer miał duże poczucie humoru, którego od-
biór był spotęgowany również przekręcaniem polskich nazw na czeskie. Gdy 
pewnego razu siedziałam pod kościołem Mariackim z Aniołem, pomacha-
łam do Biznesmena, który zawahał się, czy do nas podejść. Ponieważ byłam 
w nie najlepszym humorze, Anioł zapytał mnie: „Czy coś się dzieje?”, na co 
Biznesmen mistrzowsko wyręczył mnie, mówiąc: „Zawsze się coś dzieje”. 
Performer był towarzyskim człowiekiem, zawsze przed rozpoczęciem pracy 
witał się z pozostałymi artystami, ucinając sobie z każdym z nich pogawęd-
kę. Ponieważ Biznesmen był ode mnie starszy o osiemnaście lat i nie miał 
dzieci, symbolicznie uznał mnie za swoją córkę i żartobliwie tak się do mnie 
zwracał. Świetnie radził sobie z wyszukiwaniem informacji na swój temat 
w Internecie, które zamieszczał na swoim publicznym profilu na portalu 
społecznościowym. Jako pierwszy z artystów dotarł do mojej internetowej 
publikacji o przedsiębiorcach na Rynku Głównym w Krakowie, których na-
zwałam „sprzedawcami marzeń”. Pewnego dnia, ściskając mi dłoń na po-
witanie, doprowadził mnie do śmiechu, enigmatycznie oznajmiając swoje 
odkrycie słowami: „Jestem sprzedawcą marzeń!”.

Postać Śmierci przedstawiał mim, wobec którego trudno było pozostać 
obojętnym – nie tylko ze względu na charakter postaci, ale przede wszystkim 
na sposób, w jaki się w nią wcielał. Zdecydowanie starał się robić mroczne 
wrażenie, jego ruchy były dynamiczne, a zachowanie postaci całkowicie nie-
przewidywalne. Początkowo ten artysta został przeze mnie trochę zignoro-
wany i dziwiło mnie, gdy inni mimowie uznawali go za bezkonkurencyjne-
go. Musiałam jednak przyznać sama przed sobą, że wśród turystów żaden 
mim nie wywoływał tak skrajnych i żywych emocji jak on – od głośnego 
rozbawienia aż po przerażenie. Śmierć okazała się kuzynem Diabła, a dla 
mnie obaj stali się niezwykle sentymentalnym duetem. Śmierć, w nieco ina-
czej wyglądającej postaci, to pierwszy mim, którego opisałam w pracy zali-
czeniowej z przedmiotu „metodyka badań terenowych” na początku mojej 
drogi etnografa. Śmierć i Diabeł pochodzili ze Śląska, występowali na Rynku 
od ośmiu lat.

Gandalfa określiłabym jako „sennego mima”. Jego strój, kreowana po-
stać, a także dobroduszny, monotonny sposób mówienia i zachowania 
(czarodziejskie kręcenie kijkiem, ukłony) nie przyciągały mojej uwagi na 
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dłużej. Sam Gandalf twierdził, że nie ma zbyt wielu ciekawych rzeczy do 
opowiedzenia. Wydawał się pogrążony we własnych myślach i stojąc na 
podeście, często słuchał muzyki przez słuchawki. Najbardziej doceniałam 
go za obecność – był jednym z mimów o najwyższej frekwencji na Rynku. 
Potrafił samotnie stać na podeście w środku zimy, co jeszcze bardziej potę-
gowało szarość jego postaci. Gandalf przyjechał do Krakowa z Zakopanego, 
ponieważ w związku ze zmianą przepisów nie mógł dłużej pojawiać się na 
Krupówkach.

Z Filipem Szatanikiem z Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa spotkałam się jako dziennikarka studenckiej te-
lewizji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdy przygotowywałam materiał o re-
gulacjach prawnych dotyczących występów ulicznych na Starym Mieście11. 
O ile wywiady z artystami często wyglądały jak koleżeńskie rozmowy, ta 
okazała się najbardziej formalna ze wszystkich. Wypowiedzi urzędnika spra-
wiły, że mój obszar badań przestał być Rynkiem, a stał się Parkiem Kulturo-
wym. Miejsce, gdzie spędziłam setki godzin obserwacji, spotkań i rozmów 
(w wyniku których zbierałam swoje własne doświadczenia, ugruntowane 
długim czasem pobytu w terenie), miało jednak niewiele wspólnego z „upo-
rządkowaną i zmienioną na lepsze przestrzenią miejską”, o której usłyszałam 
w trakcie wywiadu.

Gitarzysta był z wykształcenia muzykiem jazzowym. Pochodził z Algierii, 
a do stolicy Małopolski przyjechał z Paryża, w którym studiował. Jak twier-
dził, zakochał się w Krakowie od pierwszej chwili. Swój debiut uliczny miał 
na ulicy Floriańskiej. Pozytywne reakcje ludzi oszołomiły go, zmotywowały 
do nagrania płyty i sprawiły, że postanowił zostać w Polsce na stałe oraz na-
uczyć się języka polskiego. Był konsekwentny i pracowity – nasz wywiad od-
był się w języku polskim, Gitarzysta miał już na swoim koncie pierwszą płytę 
z własnymi kompozycjami i pracował nad kolejną. Gdy usłyszałam go po raz 
pierwszy, wydał mi się bardzo kontrastowym i niepasującym do Krakowa 
artystą. O ile mimowie korzystali z klimatu Krakowa i tworzyli postaci w ja-
kiś sposób do niego nawiązujące, Gitarzysta ze swoją śródziemnomorską 
muzyką zdecydowanie się wyróżniał. Miał wierne grono fanów, którzy moc-
no go wspierali. Podczas wywiadu zwierzał mi się, iż martwi go nastawienie 
urzędników, którym nie podobało się, że (tak jak pozostali uliczni muzycy) 
sprzedawał na ulicy swoje płyty. Dwa dni po naszej rozmowie dowiedział się 

11 https://www.youtube.com/watch?v=Ydx-cfJceHI&list=PL6AwEjX0hgIYORvktjHzDI5
ap_YlacDMx&index=2 (dostęp: 17.04.2014).
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o odebraniu mu pozwolenia. Bezskutecznie próbował je odzyskać i po kilku 
miesiącach, wciąż nie mogąc występować w Krakowie, zdecydował się wy-
jechać do Paryża.

3.2. Struktura fizyczna

3.2.1. Rynek Główny Starego Miasta

I ja ci powiem, Marta, że ja się troszkę przyzwyczaiłam, mimo wszystko, bo 
jestem tutaj dziewięć lat. Do Krakowa, do... tego miejsca. I już go tak... aż 
tak mocno nie odbieram. Choć z drugiej strony czasami mi się zdarza, że 
idę Floriańską i z daleka widzę kościół Mariacki, wieżę, i sobie myślę: „Ach! 
Jestem w Krakowie!”. I to jest niesamowite! Ta atmosfera... skąd się bierze? 
No... z tych budynków, z uliczek, z tych kawiarni. Tutaj czuć taką... cały czas, 
taką... – może to jest troszkę takie wydumane, ale – taką bohemę, taki stary 
świat. (Złota Dama)

Większość z moich rozmówców pochodziła spoza Krakowa. Jeśli wraz 
z upływem lat przeminęło u nich to rozrzewnienie, które bije z wypowiedzi 
Złotej Damy, to jednak każdy wspominał entuzjazm towarzyszący przyjaz-
dowi do stolicy Małopolski. Od początku moich związków z grodem Kraka 
dane mi było usłyszeć wiele sentymentalnych opinii na temat tego miasta, 
określanego mianem: wyjątkowego, magicznego, z jedyną i niepowtarzalną 
atmosferą. Miasto tworzące dobrą przestrzeń publiczną umożliwia nawią-
zywanie wzajemnych relacji i realizację prywatnych celów w taki sposób, że 
użytkownicy sfery miejskiej utożsamiają się z nią oraz określają ją mianem 
„swojej” (Zieliński, 2010, s. 46).

Ten, kto miał okazję pomieszkać w tym mieście i cieszyć się jego dobrodziej-
stwami, a potem został zmuszony wyjechać (często do innego kraju), ten 
wie, ile Kraków może znaczyć dla człowieka. Niby z pozoru zwykłe miasto, 
a jednak – magiczne. Tęsknie za nim jak cholera; sprawdzam każdego dnia, 
co się dzieje na jego ulicach, bo to przynajmniej jakaś namiastka bycia we 
wspólnocie i jednocześnie ciekawość. Pozdrowienia z Niemiec12. (Anonim)

12 Anonimowy komentarz z 28.04.2014 ze strony internetowej: Kamera na żywo – Kraków 
– widok z hotelu Wentzl, http://krakow-wentzl.webcamera.pl/ (dostęp: 7.01.2015).
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Powyższy komentarz, zamieszczony na stronie internetowej przedsta-
wiającej na żywo widok na Rynek Główny z kamery zamontowanej na hote-
lu Wentzla, uświadomił mi, że miejsce moich częstych pobytów badawczych 
było miejscem ważnym dla wielu ludzi: miejscem znaczącym (Bukowska-
-Floreńska, 2000), oswojonym (Jędrzejczyk, 2004) czy też miejscem wspo-
minania (Nora, 2009) – choć często odległym i fizycznie nieobecnym, 
istniejącym we wspomnieniach, a nawet w codziennych myślach. Rynek 
Główny, będący najważniejszym placem w Krakowie, jest tym samym jego 
miejscem centralnym (Eliade, 2003). „(...) to obok Wawelu jeden z symboli 
Krakowa, inspirujący artystów i niepozostawiający bez refleksji zwykłych 
przechodniów” (Komorowski i Sudacka, 2008, s. 5). Centrum miasta, jako 
przestrzeń publiczna, to nie tylko miejsce pracy, zamieszkania i spotkań 
mieszkańców oraz osób z zewnątrz, ale także „scena” dla przejawów ich 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej działalności (Rzeszotarska-Pałka, 
2008). Już same określenia: agora, forum, rynek, plac, serce, pasaż, deptak, 
definiują główne punkty miast jako miejsca pełne energii, przyciągające 
ludzi i łączące ich pomimo różnic (Freino, 2009). Współcześnie place ryn-
kowe stanowią żywy dowód ludzkiej współpracy i nawiązywania dialogu 
z obcymi:

Wszędzie tam ludzie spotykali się, wymieniali myśli, idee i towary, handlo-
wali i załatwiali interesy, zawierali przymierza i sojusze, znajdywali wspól-
ne cele i wartości. Inny, drugi człowiek przestawał być synonimem obcości 
i wrogości, zagrożenia i śmiertelnego zła. Każdy odnajdywał w sobie samym 
choćby cząstkę owego Innego, wierzył w to, żył w takim przeświadczeniu 
(Kapuściński, 2006, s. 67).

Każdy performer występujący w przestrzeni miejskiej, z którym udało 
mi się porozmawiać, podkreślał, iż głównym źródłem pozytywnego na-
stawienia do tego rodzaju pracy są kontakty z odbiorcami. Choć zdarzało 
się, że potrafiły one przybrać skrajnie negatywną formę (jak na przykład 
użycie przemocy w stosunku do mima – zrzucenie go z podestu lub rozbi-
cie szklanej butelki na jego głowie), w zdecydowanej większości stanowiły 
sympatyczne interakcje z obcą przecież widownią: wspólny śpiew, taniec, 
odgrywanie scenek, robienie zdjęć czy nagrywanie filmów, wzajemne żarty 
i rozmowy. Artyści przyznawali również, że z takich pozytywnych spotkań 
w trakcie ich pracy nierzadko narodziły się koleżeńskie znajomości, przyjaź-
nie, a nawet małżeństwa, jak w przypadku śpiewającego męskim sopranem 
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Rosjanina Edwarda Parzycha, który właśnie przy okazji ulicznego występu 
poznał swoją przyszłą żonę13.

Wartości materialne i przestrzenne wraz z wartościami wynikającymi z cha-
rakterystyki kulturowej społeczności miejskiej stanowią punkt wyjścia do 
kreowania kolejnego ważnego składnika idei miasta, jakim są wartości nie-
materialne. Wartości niematerialne miasta tworzy przede wszystkim jego 
tradycja kreująca swoistą „magię miasta” związaną z jego ideowością – z hi-
storią, jego mieszkańcami, ich sferą duchową, wierzeniami, legendami i za-
bobonami oraz ideami. Wartości niematerialne miasta powstają, „inkubują 
się” w procesie istnienia miast (zarówno w procesach rozwoju miast, jak i ich 
destrukcji) jako historie cząstkowe lub zbiorowe, jako zapisy ważnych dla 
miasta wydarzeń, a dalej jako wspomnienia trwające w zbiorowej pamięci 
społecznej i historycznej przestrzeni. Magię miasta może więc wytworzyć 
tylko miasto, które ma swoją historię i buduje swoistą tradycję (Paszkowski, 
2012, s. 152–153).

O znaczeniu wartości niematerialnych w sferze fizycznej krakowskiego 
Starego Miasta świadczyła ich obecność właśnie w postaci legend, wspo-
mnień, historii, przesądów czy zwyczajów, stale wysłuchiwanych przez przy-
jezdnych, a głoszonych nie tylko w przewodnikach dla turystów oraz w mu-
zealnych informatorach, ale przede wszystkim przez samych mieszkańców 
Krakowa. Muzyk określił Rynek mianem „najstarszego centrum handlowe-
go w Krakowie” i argumentował, że miejsce przyciąga tłumy ludzi nie tylko 
dawną sławą, ale również ogromną popularnością, którą nadal się cieszy. 
Z tego samego powodu wybrał on ulice Starego Miasta na swoją scenę, wo-
kół której z pewnością nie mogło zabraknąć publiczności. Historię związa-
ną z magią Krakowa opowiadał poprzez wykonywanie polskich utworów, 
w tym między innymi – jak podkreślał – z repertuaru Marka Grechuty, moc-
no związanego swoją twórczością ze stolicą Małopolski. Artyści występujący 
na ulicach zazwyczaj znali legendarną historię Krakowa, w swych kreacjach 
często nawiązywali do tych opowieści i „skarbów” Małopolski. Dama z Ła-
siczką przedstawiała tytułową postać z jedynego znajdującego się w Polsce 
dzieła Leonarda da Vinci – Dama z gronostajem z krakowskiego Muzeum 
Czartoryskich. Diabeł i Śmierć to nie tylko postaci obecne w polskiej kultu-
rze ludowej, ale także tradycyjnie pojawiające się w krakowskich szopkach 

13 https://www.youtube.com/watch?v=d3GBV5audPQ (dostęp: 11.03.2015).
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bożonarodzeniowych (Ludwikowski i Wroński, 1978), których doroczny 
konkurs jest jedną z najważniejszych krakowskich tradycji. W szopce kra-
kowskiej postaci te są ukazane pozytywnie, a towarzyszy im król Herod, 
„okrutny tyran, któremu śmierć kosą ucinała głowę, a diabeł na widłach 
porywał go za kulisy” (ibidem, s. 23).

Ale też właśnie ci kwiaciarze, ta fontanna, ten pomnik [Mickiewicza] tutaj, 
ogólnie też właśnie ta historia – jakoś tutaj jest... Każde miejsce ma swoją 
historię, jest nacechowane jakąś inną historią. Historia gołębi na Rynku, ten 
hejnał, tutaj wszystko, każdy malutki elemencik składowy ma inną historię, 
taką bogatą historię. I to wszystko, jak się złoży razem, to to tworzy jakąś 
taką bombę energetyczną. I tak samo też my, ci żywi ludzie. Na przykład też 
dorożki itd., itd. No wszystko, wszystko, tak mi się wydaje. (Anioł)

Anioł w swojej wypowiedzi ukazał magię i bajkowość Krakowa jako efekt 
połączenia wszystkich wyjątkowych miejsc, osób i wydarzeń, które ludzie 
chcą pamiętać. Do tego bajkowego grona włączył nie tylko działalność ar-
tystów ulicznych, ale również obecność ludzi, którzy wchodzili z nimi w in-
terakcje. Na łatwość nawiązania i utrzymania kontaktów wpływała otwarta 
przestrzeń fizyczna, która czasem mogła stanowić dla artystów swoiste utra-
pienie:

To jest przypadkowy tłum i nie dzieli nas żadna granica. (Iluzjonista)

Artyści opowiadali, że w przypadku obecności natrętnych wycieczek 
szkolnych lub pijanych ludzi potrafili czuć się bezradni, przez co nieraz mu-
sieli przenieść się w inne miejsce, zrobić sobie przerwę w pracy, a nawet 
w danym dniu ją zakończyć. Praca artysty ulicznego wydała mi się balan-
sowaniem pomiędzy nawiązywaniem interakcji a zdystansowaniem, w za-
leżności od intencji napotkanych osób. Występujący na ulicy twierdzili, że 
w pracy z ludźmi muszą być mili i kulturalni, nie mogą sobie pozwolić na 
zły humor czy nietaktowne zachowanie, a gdy komuś uda się wyprowadzić 
ich z równowagi i czują złość, zwyczajnie muszą wtedy zniknąć z Rynku, 
ponieważ nie są już w stanie dłużej pracować.

Chociaż przestrzeń publiczna należy do wszystkich, artyści reprezento-
wali pogląd, że oni są tu „u siebie”, a przyjeżdżający do Krakowa ludzie są 
„ich gośćmi”, którym trzeba pokazać wspaniałą atmosferę stolicy Małopolski 
oraz pozostawić w ich pamięci jak najmilsze wspomnienia. Anioł opowiadał 



47Część empiryczna

mi, że fosę kościoła Mariackiego przystosował na potrzeby swojej przebie-
ralni. Przy murku przygotowywał się do występu – wykonywał makijaż i za-
kładał kostium. Zaciekawiło mnie, co robi z ogromnym pudłem, w którym 
nosił strój z trzema parami skrzydeł:

– I to pudło leży tu cały czas? (Marta)
– Nie, pudło idzie tam! [pokazuje fosę kościoła Mariackiego] (Anioł)
– Tam?
– Tak, to jest ogólnie nasza przebieralnia. Serio, tutaj się mimowie przebiera-
ją. Tam ludzie wchodzą, malują się, przebierają się. Nie wiem, czy widzisz ten 
przypał, co? [pokazuje pomalowany złotą farbą fragment kolumny kościoła]
– To ty?
– Nie, to nie ja! To... w życiu, to nie ja! Ale... ktoś z nas, proszę, tu zostawił 
pamiątkę. I tu jest nasza ławeczka... tutaj... Nie zawsze, ale jak robimy sobie 
przerwę, to tutaj siedzimy z chłopakami. Cała... nasza ławka. Każdy z innej 
bajki: Anioł, Diabeł, Smok itd. Tu sobie siedzimy. Tutaj wszystko ożywa!

Powyższa wypowiedź pokazuje, że mim oswoił przestrzeń, która kiedyś 
była dla niego zupełnie obca. Gdy poznał się i zakolegował z innymi artysta-
mi, nazwał „ławeczką” miejsce, w którym spotykali się i przesiadywali, choć 
w rzeczywistości był to jedynie nieco podwyższony bruk. Pozostawiony na 
kolumnie kościoła ślad farby do makijażu można potraktować jako swoistą 
„dekorację” świata ulicznych artystów na krakowskim Starym Mieście, acz-
kolwiek mim zdawał sobie sprawę, że jeden z najbardziej znanych polskich 
zabytków nie był odpowiednim miejscem do pozostawienia tego rodzaju 
pamiątki. Jednak rok później, wraz z planowanym remontem elewacji koś-
cioła, owa pamiątka zniknęła, a ja odnotowałam ten fakt z pewnym żalem 
– w zimowych miesiącach, gdy na Rynku nie było artystów, to właśnie po-
zostawiony ślad złotej farby przypominał mi o nich.

Husarz swoje występy uliczne pod Zamkiem Królewskim na Wawelu 
rozpoczął bez świadomości istnienia przepisów obowiązujących na obsza-
rze Starego Miasta. Za radą napotkanego pana grającego na akordeonie 
udał się do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, 
aby uzyskać stosowne pozwolenie. Komisja pozytywnie oceniła jego strój 
i zaproponowała mu nowe miejsce – Rynek Główny. Aktor stwierdził, że 
ta zmiana wydała mu się nobilitująca i pozwoliła w pełni zdefiniować jego 
zajęcie. Zapytałam, czemu od samego początku nie pomyślał o Rynku, tylko 
zdecydował się występować w innym miejscu.
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Pod Wawelem? Tak jakby zostało mi to tam z góry narzucone. Tam jakby... 
się przebierałem i tam poszedłem... Ale jak zaproponowano mi Rynek, to 
z takim trochę: „wow!”. A z drugiej strony: „kurczę, Rynek?!”. To ja takim 
tym... artystą będę. (Husarz)

Mapka najpopularniejszych miejsc pracy artystów ulicznych na obszarze 
Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie (zob. Rysunek 114) wskazu-
je, że największym zainteresowaniem cieszy się północno-wschodnia stro-
na Rynku Głównego (okolice kościoła Mariackiego), otoczenie Sukiennic 
i kościoła Świętego Wojciecha, a także ulice: Floriańska i Grodzka. Trzeba 
zaznaczyć, że dane zbierałam już od momentu funkcjonowania przepisów 
o Parku Kulturowym, a więc część wybranych przez artystów lokalizacji była 
zasugerowana przez komisję. Jak pisał Foucault (1998), kreowanie przestrze-
ni poprzez przydzielanie ludziom miejsc jest formą ustanawiania relacji – 
w przypadku artystów ulicznych ich faworyzowania lub deprecjonowania 
przez organy władzy. Ciekawi mnie, w jakim stopniu opracowana mapa po-
krywałaby się z miejscami występów z czasów sprzed powstania Parku Kul-
turowego, a więc miejscami spontanicznie i intuicyjnie przystosowywanymi 
na potrzeby ulicznych pokazów.

Oprócz niewątpliwie ogromnej zalety, jaką jest otwarta przestrzeń i tym 
samym nieskrępowany dostęp dla widowni do ulicznych występów, Stare 
Miasto posiadało również kilka wad. Artyści musieli zagospodarować so-
bie przestrzeń, dzieląc się nią między sobą i korzystając jedynie z tego, co 
było fizycznie dostępne na danym terenie. Nie było mowy o zbudowaniu 
wielkiej konstrukcji, zmianie oświetlenia czy odgrodzeniu przestrzeni, jak 
w przypadku odbywającego się co roku krakowskiego Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Ulicznych – Ulica/Street Art albo wielkich imprez organi-
zowanych w sercu Krakowa, gdy wykorzystywano nagłośnienie i rozstawia-
no metalowe barierki. Artyści z upływem czasu coraz lepiej poznawali zaka-
marki Starego Miasta i odkrywali ich urok, metodą prób i błędów „szukali 
miejsca dla siebie”. Choć znałam zwolenników zarówno występowania na 
placach (Rynku Głównym i placu Mariackim), jak i na ulicach (Floriańskiej, 
Grodzkiej i Siennej), to jednak artyści wskazywali na korzyść występów na 
placu – gdzie widownia się zatrzymuje lub zwalnia kroku, a nie płynie jak 
na ulicy.

14 Załącznik nr 1 do uchwały nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 
2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48882 (dostęp: 14.06.2014).



Rysunek 1: Najpopularniejsze miejsca pracy artystów ulicznych na obszarze Parku Kulturowego  
Stare Miasto w Krakowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Park Kulturowy „Stare Miasto”.
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Mankamentem placów okazało się oświetlenie. W okresie letnim, gdy 
wieczory nadal były bardzo ciepłe po zapadnięciu zmroku, artyści siłą rze-
czy przenosili się na ulicę Floriańską. Na Rynku Głównym prawie nie było 
latarni – światło biło przede wszystkim z okien restauracji i witryn okolicz-
nych sklepów lub powstawało dzięki iluminacji kościołów Mariackiego oraz 
Świętego Wojciecha. Ten drugi w istocie był otoczony wyjątkowym oświetle-
niem zamontowanym w bruku, tzw. lampami najazdowymi. Z uwagi na de-
likatne oddalenie od murów i pochyły teren, stając od razu za lampą, można 
było tam urządzić swoisty „teatr cieni”. Artyści wykorzystywali tę lokalizację 
najczęściej przy okazji jarmarków świątecznych, kiedy tłumnie odwiedza-
ne stragany z pamiątkami były porozstawiane właśnie pomiędzy kościołem 
a pomnikiem Adama Mickiewicza.

Złota Dama decydowała się na korzystanie z dobrego oświetlenia nie tyl-
ko ze względów praktycznych, ale również z powodu bezpieczeństwa. Była 
dojrzałą kobietą i potrafiła sobie radzić z mężczyznami, którzy ją zaczepiali 
(a nawet wprawiła mnie w osłupienie, zawadiacko zagadując do przechod-
nia z nagą klatką piersiową: „Jakie ma pan ładne tatuaże!”). Choć jej samej 
nie przytrafiło się, by ktoś ją zaatakował, to jednak będąc świadkiem aktów 
przemocy, których doświadczyli inni artyści, zaczęła się obawiać nieprze-
widywalnych zachowań ludzi. Na ulicy lubiła pracować w swego rodzaju 
duecie – niekoniecznie występując razem z innym mimem (co zdarzało jej 
się w przeszłości), ale także tworząc niezależne postaci, chciała po prostu 
razem „stać”: wspólnie robić przerwy, wymieniając wrażenia i co pewien 
czas prowadząc pogawędki. Ważne było dla niej, aby mieć świadomość, że 
ktoś zaufany jest w pobliżu i w razie czego można na tę osobę liczyć. Z tego 
powodu lubiła charakterystyczny natłok mimów przy kościele Mariackim 
i zawsze gdy zostawała ostatnim mimem spośród obecnych, od razu koń-
czyła pracę. Złota Dama często z konieczności zmieniała miejsca występów, 
jednak jej ulubionym pozostało to, które zajęła po raz pierwszy, przychodząc 
na Rynek – w pobliżu kościoła Mariackiego. Te przymusowe zmiany tłuma-
czyła warunkami, do których zwyczajnie musi się dostosować:

– Aha, czyli próbowałaś też na Grodzkiej? (Marta)
– Tak, tak, próbowałam. Nawet kilka razy. Ale jakoś tak... po prostu czułam 
się nieswojo. Poza tym tam jest coś takiego, i na Grodzkiej, i na Floriańskiej, 
że ten tłum tak przepływa. Oni właśnie ciągną wszyscy do... do... tutaj, do 
placu [Rynku Głównego], prawda? No i naprawdę aż tak za dużo nie patrzą 
na boki. Rzeczywiście tak jest. Powoli, powoli myślimy o tym, jak to będzie... 
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jak to będzie, jak przyjdzie jesień, czyli będzie... Już jest krótszy dzień, bo na 
przykład jeszcze do niedawna o dziewiątej godzinie było jasno. A teraz jest 
wpół do dziewiątej i już jest prawie ciemno! Czyli już pół godziny brakuje 
tego światła, prawda? Także chcemy zobaczyć, jak by się stało. Bo to ważne... 
szukamy miejsca, które by nas oświetlało, żebyśmy mieli lepsze światło na 
wieczór, czy nawet na tę godzinę czwartą, kiedy już powiedzmy o czwartej, 
o piątej, już taką późną jesienią będzie ciemno po prostu. Szukamy, szukamy 
sobie miejsca. (Złota Dama)

Ludzie pracujący na Starym Mieście przyznawali, że odbierają je zupeł-
nie inaczej niż turyści. Im to miejsce nieraz już spowszedniało, wydawało 
się męczące, zbyt głośne. Kwiaciarka wyznała mi, że jednak lubi tę pracę ze 
względu na panujący tu nastrój, ponieważ na Rynek „klient zawsze przy-
chodzi zadowolony”. Gitarzysta, który występował także w pobliżu bazyliki 
Sacré-Coeur w Paryżu, stwierdził, że Rynek Główny ma tę przewagę, iż two-
rzy zamkniętą przestrzeń. Dzięki temu łatwiej jest mu zatrzymać słuchaczy 
przy sobie, którzy potrafią usiąść w najbliższym kawiarnianym ogródku, by 
wysłuchać jego koncertu w całości. Na korzyść Krakowa przemawiało rów-
nież spokojniejsze tempo życia i brak pędu, który wyjątkowo doskwierał mu 
w Paryżu. Jednak Rynek był dla niego zbyt głośny – nie tylko w tym sensie, 
że trudno było mu się skupić na grze, gdy dookoła słychać było inne melo-
die. Przyznawał, że po pobycie na Rynku trudno mu się wyciszyć. Często, 
gdy z nim rozmawiałam, sprawiał wrażenie zdekoncentrowanego.

– A co jest jeszcze trudne w takiej pracy na ulicy? Mówiłeś, że profesjonalny 
muzyk gra koncert rzadko, a ty cały czas, no nie? Kilka godzin dziennie... 
(Marta)
– Tak, tak. Bo profesjonalny... Na przykład grasz koncert, dwa godzina... 
dwa godzina... to jest już. Ja gram czasu sześć godzin w dzień. Tak gorąco... 
I jeszcze... i jeszcze na Rynku jest hałas. Na przykład jak gram spokojnie, 
bez hałasu, to jest dobrze. Ale jak hałas jest... Ty musisz dać więcej energia. 
I woli! W energia, w palce, tak. To jest naprawdę... nie jest, nie jest łatwe. Jest 
bardzo, bardzo ciężka [praca]. Ja od czasu... plecy bolą, palce bolą i... i tak 
mam stres od czasu do czasu, zawsze. Śpię tak nie... [za dobrze]. Bo za dużo 
tak w głowie. (Gitarzysta)
– Takie przemęczenie?
– Tak, tak. Bo ludzie... wiem. Ludzie widzą tylko klimat, co jest. Ludzie we-
sołe, tańczą, tak, jak gram ja. Na przykład dla mnie to jest bardzo ciężkie też. 
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To jest jak... ja bardzo zadowolony. Gram, gram i widzę: ludzie bardzo lubią 
moja muzyka. Mówią: „Gratuluję, Imad, i tak... grasz bardzo dobrze, ciekawa 
twoja muzyka!”. To jest dla mnie... już wystarczy. Nie chcę pieniędzy, nie chcę 
nic. Bo to jest ważne dla mnie. Jak na przykład rozumiem mowę, mam co 
jeść, mam co ciekawe [w życiu]. Co ludzie lubią, tak ja... na przykład dużo 
ludzi, co pisało listy do mnie, mówią: „Imad, był twój koncert i moje życie już 
jest inaczej... Bo ja słyszę twoja muzyka, muzyka, muzyka... I mam change du 
monde [odmieniony świat], bo ona była taka dla mnie...”. Rozumiesz?

Ciekawe wydaje się spostrzeżenie, że muzyk był świadomy różnicy mię-
dzy odbiorem Rynku przez turystów a swoimi osobistymi wrażeniami. Jego 
zdaniem ludziom to miejsce podobało się ze względu na miłą atmosferę, 
którą artyści uliczni współtworzyli, zaś jemu z powodu pozytywnych reak-
cji, z którymi się spotykał. Miłe słowa, wsparcie i świadomość, że publicz-
ność doceniała jego twórczość, potrafiły wynagrodzić mu niewygody pracy 
i ogromne zmęczenie. Muzyk podzielał zdanie Gitarzysty o nie najlepszych 
warunkach do gry. Potwierdził, że trudno było znaleźć miejsca o dobrej 
akustyce, jednak w lepszej sytuacji od grajków byli wokaliści z donośnym 
głosem.

– Fajna akustyka... na Grodzkiej, tam takie filarki są. Tam dawniej był klub 
Rock & Roll, on też nie istnieje... no z 10 lat? Tam była fajna akustyka, na-
tomiast tam nie grałem zarobkowo, tylko tam raczej ze znajomymi sobie po 
prostu... siedzieliśmy i sobie czasami coś pośpiewaliśmy. Natomiast ogólnie... 
akustyka okej, głos się niesie. Jak się ma donośny głos, to się niesie. (Muzyk)
– Tak? Generalnie, na otwartej przestrzeni? (Marta)
– Jest tak. Odbija się. Tak jak mówiłem, jakbyś tego Gienka [Loskę] tu usły-
szała, to... na drugiej stronie... po drugiej stronie Sukiennic było słychać, że 
Gienek gra i tupie, bo on jeszcze tak zawsze tupał.

„Ludzie skarżą się: jego śpiew to wrzask!” – śpiewa Loska w piosence 
pt. W jedną stronę bilet (Gienek Loska Band, 2011), opowiadając nią swoją 
uliczną historię. Charakterystycznego „wrzasku”, będącego nieodłącznym 
elementem jego charyzmatycznego wokalu, nie pozbył się nawet podczas 
nagrywania debiutanckiej płyty. Wygrywając w 2011 roku pierwszą edycję 
muzycznego talent show X Factor, został doceniony przez ogromne grono 
telewidzów, choć jak każdego muzyka występującego w przestrzeni miej-
skiej również jego na ulicy spotykały opinie, że w ogóle nie potrafi śpiewać.
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Fenomen utalentowanego artysty w roli grajka ulicznego przywo-
dzi na myśl eksperyment zorganizowany w 2007 roku przez dziennik 
„The Washington Post” (Weingarten, 2007), w którym wziął udział słynny 
amerykański skrzypek Joshua Bell. W styczniowy poranek na waszyngtoń-
skiej stacji metra L’Enfant Plaza muzyk w ciągu 43 minut wykonał sześć 
utworów Bacha. Był ubrany w dżinsowe spodnie, bluzkę z długim rękawem 
i czapkę z daszkiem. Udało mu się zebrać 32 dolary i 17 centów, podczas 
gdy średnia cena biletu na jego koncert wynosi sto dolarów. Jedynie sześć 
osób zatrzymało się przy artyście, by posłuchać go przez chwilę. Obok Bella 
przewinęło się ponad tysiąc osób, w większości menedżerowie, biznesmeni 
i urzędnicy – a więc ludzie dobrze zarabiający, będący potencjalnymi słu-
chaczami na jego koncertach. Skrzypek przyznał, że brakowało mu braw po 
zakończonej grze. Prawie nikt nie zwrócił na niego uwagi, a ludzie, którzy 
rzucali mu monety, często nawet na niego nie patrzyli. Bell podsumował, że 
zszokowała go ich obojętność.

Podczas koncertu, gdy na widowni ktoś kichnie lub komuś zadzwoni telefon, 
strasznie mnie to irytuje. Ale tutaj moje oczekiwania szybko zostały stłam-
szone. Zacząłem doceniać każde spojrzenie rzucone w moim kierunku, każ-
de, choćby najmniejsze oznaki zainteresowania. Byłem naprawdę wdzięczny 
osobom, które wrzuciły do futerału banknot zamiast monet15.

Z pewnością poranny pośpiech w drodze do pracy nie sprzyja kontem-
plowaniu muzyki. Wydaje mi się jednak, że większość ludzi zbagatelizowała 
obecność skrzypka w metrze, uważając, że miejsce utalentowanego artysty 
jest w wielkich salach koncertowych, do których wstęp otwierają drogie bi-
lety, zaś człowiek stojący w metrze i ubrany w codzienny strój po prostu nie 
może grać tak dobrze. Gdy mamy do czynienia z prestiżowym miejscem 
występu, łatwiej założyć, że spotkamy tam utalentowanych artystów. Nieko-
niecznie jesteśmy skłonni oczekiwać wysokiego poziomu gry od ulicznego 
muzyka. Bell zagrał w metrze jednorazowo, gdy był już uznanym skrzyp-
kiem. Kraków zna jednak odwrotną historię – drogę od gry na ulicy do 
występu w filharmonii cygańskiego wirtuoza skrzypiec Stefana Dymitera 
(Kunikowski, 2007), który był niewidomy i kaleki. Dymiter sam nauczył 
się grać, nie znał nut. Muzykował na ulicach Jeleniej Góry i Krakowa. Jego 

15 Wypowiedź skrzypka zaczerpnięta z wpisu Sylwii Kuran: Człowiek odporny na życie – za-
trzymaj się na chwilę, http://stressfree.pl/czlowiek-odporny-na-zycie-zatrzymaj-sie-na-chwile/ 
(dostęp: 19.03.2015).
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marzenie o występie w filharmonii spełniło się, gdy został dostrzeżony na 
ulicy przez dyrektora Filharmonii Krakowskiej.

Fakt, że na ulicy niewiarygodny wydaje się występ utalentowanego i zna-
nego artysty, pokazuje również pełna zaskoczenia i niedowierzania reakcja 
grajka w zamieszczonym w sieci filmie wideo16. Do mężczyzny wykonują-
cego utwór Smalltown Boy (Bronski Beat, 1984) w trakcie refrenu podbiegł 
wokalista Jimmy Somerville, który prawdopodobnie zupełnie przypadkiem 
przechodził obok, spacerując z psem. Grajek z zaskoczenia przestał grać 
i gdy tylko Somerville zaczął śpiewać, ten po chwili przyłączył się, akompa-
niując mu. Na koniec z niedowierzaniem dopytywał, czy naprawdę on jest 
wykonawcą tej piosenki, nie mogąc uwierzyć w tak niespodziewany zbieg 
okoliczności.

3.2.2. Atrybuty artysty ulicznego

Z tego, co ja pamiętam, nawet jak mi tu opowiadano, że jak pierwsze osoby 
się pojawiły w Krakowie, na krakowskim Rynku po Białej Damie, że to było 
tak szokujące, że przy każdym mimie, który się pojawił, to stały po prostu 
tłumy ludzi. I też wiem, że na świecie było to samo. Że nagle, jak się pojawiła 
taka... ta taka... rodzaj ekspresji ulicznej, to po prostu, że to strasznie szoko-
wało. Ale chyba z biegiem lat ludziom spowszedniało. (Złota Dama)

Artyści zwracali uwagę na specyfikę swojego miejsca pracy. Większość 
moich rozmówców, choć występowała również w innych miastach, a także 
w innych (najczęściej europejskich) krajach, określiłabym mianem „kra-
kowskich artystów”. Jedni podkreślali, że pracując na ulicy w Krakowie, czu-
ją się najlepiej, inni właśnie tu zadebiutowali i tym samym określali swoje 
artystyczno-uliczne pochodzenie. Kraków odgrywał ważną rolę w ich ży-
ciorysach. Mimo że wielu artystów pochodziło z innych regionów Polski, to 
właśnie ze stolicą Małopolski związali swoje życie i często tu zaczął się jego 
nowy etap.

Występujący mieli swoje „miejsca”, teoretycznie przydzielone przez komi-
sję, ale w praktyce wybrane przez siebie – najczęściej jedno ulubione i kilka 
alternatywnych. Ulubione miejsca zazwyczaj były chętnie wybierane przez 
kilku artystów i tym samym mocno konkurencyjne, o które nawet potrafiono 

16 Piosenkarz zaskoczył ulicznego grajka, http://szokin.pl/artykul/3705-piosenkarz-zasko-
czyl-ulicznego.html (dostęp: 7.03.2015).
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ze sobą rywalizować, tocząc zacięte spory lub ścigając się o ich zajęcie (czy też 
„zarezerwowanie”, na przykład poprzez postawienie podestu). Artyści, którzy 
przebierali się na Rynku (co wraz z wykonaniem makijażu mogło trwać bli-
sko godzinę), od razu po przyjściu do pracy stawiali na upatrzonym miejscu 
podest, a następnie (powoli, przy okazji witając się z innymi artystami i ga-
wędząc z nimi) zaczynali przygotowywać się do występów.

Podest był jednym z najbardziej charakterystycznych artefaktów artysty 
ulicznego, choć nie przez wszystkich rozpoznawanym i uświadamianym. 
Najczęściej był nim kuferek na kółkach, walizka, odwrócona skrzynka (np. 
plastikowa, na butelki po piwie), siedzenie – tron (w przypadku Stańczy-
ka) lub krzesełko (dla ulicznego grajka), dywanik (używany przez perfor-
mera wykonującego na siedząco triki z piłką), specjalna konstrukcja (taką 
wykorzystywali lewitujący artyści), a nawet podest: stosunkowo lekki, ale 
koniecznie wytrzymały; często w wersji mobilnej, z wysuwanymi kółkami 
i ze schowkiem na rzeczy podręczne w środku; lub wykonany tak, aby łatwo 
można było go złożyć i przewieźć na metalowym wózku. Bardziej wyrafi-
nowana wersja podestu stawała się elementem scenografii, jak na przykład 
podest Anioła – cały w kolorze miedzi i złota, ozdobiony monetami i wy-
soką na metr wieżą, zbudowaną na wzór hejnalicy kościoła Mariackiego. 
Miałam szczęście być obecna w dniu premiery nowego anielskiego podestu. 
Jedni mimowie z zainteresowaniem podchodzili i oglądali go z bliska, inni 
z zasępieniem patrzyli z daleka, mrucząc, że „niezależnie od tego, czy jest 
ładny, czy brzydki, to nie można odmówić mu jednego: że robi wrażenie”. 
Wyglądem wyróżniał się także podest Pisarza Grodzkiego, występującego 
w niezmienionej formie od kilku lat! – będący równocześnie jego siedze-
niem i stołem. W rzeczywistości to wielkie pudło z podnoszonym górnym 
wiekiem, w którym mim podczas pracy był w połowie uwięziony (do wy-
sokości pasa).

Podest w wersji skromniejszej zazwyczaj był skrzynką lub walizką, przy-
krytą kawałkiem materiału w kolorze podobnym do kreacji (np. w przypad-
ku Złotego Oficera) bądź też samym strojem (np. postument Śmierci). Zda-
rzało się, że gdy artyści zostawiali w czasie przerw swoje skrzynki, turyści 
czasem siadali na nich i z zaskoczeniem zeskakiwali, widząc nagle obok sie-
bie ich właściciela. Jeden z mimów, który konsekwentnie odmawiał zawarcia 
umowy prawnej na występy na Rynku z Urzędem Miasta, choć miał zwykłą 
skrzynkę przykrytą złotym materiałem, była ona już na tyle rozpoznawalna 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, iż potrafili czekać przy niej na po-
wrót właściciela, w międzyczasie wypisując mu mandat.
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Wielu performerów w swoich występach nie wykorzystywało własnego 
podestu, gdyż albo go nie potrzebowali, albo przystosowywali na jego po-
trzeby elementy scenerii Starego Miasta, na przykład murek przy kościele 
Świętego Wojciecha czy podwyższenie (zwane „kamieniem” bądź „studzien-
ką”) znajdujące się przy kościele Mariackim, w kierunku placu Mariackiego. 
Artyści pewnego dnia z zaskoczeniem odkryli, że „studzienka” była mobilna 
i z pomocą kolegów można było przesunąć ją kawałek dalej. Muzycy grają-
cy na instrumentach najczęściej stali lub siedzieli na krzesełkach, otoczeni 
sprzętem nagłośnieniowym. Performerzy, którzy nie potrzebowali dosłow-
nego „zakorzenienia” w przestrzeni miejskiej (np. szczudlarze czy aktorzy 
uliczni), podkreślali mobilność jako swoją wielką zaletę – dzięki temu mo-
gli w dowolnej chwili rozprostować nogi, samodzielnie nawiązać interakcję 
z odbiorcami albo szybko oddalić się i uwolnić od uciążliwego towarzystwa.

Wybór miejsca był dokonywany relatywnie w stosunku do miejsc już 
zajętych (aby zachować właściwą, umowną odległość). Poza własnymi, indy-
widualnymi preferencjami mógł być podyktowany również takimi względa-
mi, jak: wystarczająca przestrzeń dla widowni (w przypadku tancerzy break- 
dance, występujących przed kawiarnianymi ogródkami), odpowiednia aku-
styka (wzmacniająca własny dźwięk i zapobiegająca łatwemu zagłuszeniu 
przez konkurentów bądź przez zwyczajne uliczne odgłosy17). Wieczorami 
artyści byli zmuszeni dostosować się do niekorzystnych warunków oświet-
lenia na Starym Mieście – zbliżając się na Rynku do nielicznych latarni 
lub świateł oświetlających kościoły i kamienice, czy też przenosząc się na 
zdecydowanie jaśniejsze ulice: Grodzką i Floriańską. Wybór miejsca rów-
nie dobrze mógł być dokonany metodą unikania, aby nie narażać się na 
towarzystwo ludzi negatywnie nastawionych albo zaczepnych, na przykład 
spożywających alkohol w kawiarnianych ogródkach. Kilkukrotnie byłam 
świadkiem sytuacji, gdy kobieta żebrząca przy wejściu do kościoła Maria-
ckiego odganiała innych proszących w tym miejscu o pieniądze, argumen-
tując, że „ten teren należy do niej”. Wielokrotnie widując ich na Rynku, wie-
działam już, że symulują różne choroby, aby wzbudzić litość i tym samym 
wyłudzić pieniądze od łatwowiernych osób. Zaskoczyło mnie jednak, kiedy 
kobieta z podobnymi pretensjami o „odbieranie jej klientów” zwróciła się do 
stojącego kilkanaście metrów dalej mima, głośno się przy tym awanturując.

17 Turystyczny Rynek to miejsce niesamowicie głośne. Odgłosy muzyki dobiegają z każ-
dej kawiarni, dodatkowo odbywa się tu wiele nagłośnionych imprez, pomijając już codzienne 
odgłosy hejnału, dorożek, rozmów prowadzonych przez turystów w wielu językach, czy też 
sygnałów przejeżdżających przez Rynek służb ratowniczych.
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Kolejnym atrybutem ulicznego artysty był pojemnik, do którego widzo-
wie mogli wrzucać monety. W tym celu mimowie wykorzystywali metalo-
we dzbanki i miski, plastikowe kubełki, drewniane kuferki, skarbonki czy 
kubeczki – zawsze dopasowane do wyglądu postaci pod względem cha-
rakteru lub kolorystyki. Uliczni aktorzy zbierali pieniądze do trzymanych 
w rękach dzbanków bądź kufli, które były częścią ich kreacji. Muzycy tra-
dycyjnie kładli przed sobą futerały od instrumentów, ustawiając w nich 
płyty z własnymi nagraniami. W przypadku tancerzy po zakończonym wy-
stępie podchodzili oni z kapeluszami do widzów. Na krakowskim Starym 
Mieście nie spotkałam się z odgrywaniem roli sępa (Grygier, 2012a) przez 
osobę „asystującą” grajkowi, polegającej na trzymaniu tacki i zaczepianiu 
przechodniów z prośbą o wrzucenie pieniędzy. Ponieważ zdarzały się kra-
dzieże otrzymanych datków, gdy na przykład podchodząca osoba symu-
lowała wrzucenie pieniędzy, a zamiast tego zabierała je, artyści otrzymane 
banknoty wkładali do rękawa lub prosili o „zakopanie” ich nieco głębiej 
w skarbonce.

Praktycznie najprościej rozpoznać ulicznego artystę poprzez jego wygląd 
– noszony strój i akcesoria. Kostium przede wszystkim ma za zadanie upo-
dobnić go do przedstawianej postaci i ułatwić jej identyfikację, a także wy-
wrzeć jak największe wrażenie (tym samym wzbudzić większe zainteresowa-
nie niż pozostali artyści i przyciągnąć odbiorców). Moi rozmówcy doskonale 
zdawali sobie z tego sprawę, czego przejawem były wielokrotne modyfikacje 
kostiumów, dotyczących jednak wciąż tej samej postaci (Diabła, Anioła, 
Śmierci, Lalki). Charakter kostiumu często warunkował miejsce, w którym 
artysta występował. Podczas wietrznej pogody Anioł musiał stać tuż przy 
kościele Mariackim, ponieważ na otwartej przestrzeni podmuchy silnego 
wiatru uderzające w jego trzy pary skrzydeł doprowadzały do zepchnięcia 
żywej rzeźby z podestu lub, co gorsza, poturbowania podchodzących do nie-
go osób. Anioł miał świadomość mankamentu swojego stroju, który cały 
czas starał się ulepszać. Wiedział również, że brak komfortu fizycznego jest 
ceną za odpowiednie wrażenie, które wywoływał.

Skrzydła dużo ważą, tak. Skrzydła dużo ważą, ale to jest po prostu wszystko 
pomalowane, to nie przepuszcza w ogóle powietrza i jak jest upał, to jest 
w tym bardzo gorąco, tak naprawdę. Jeszcze mam dodatkowo ten klin, że 
ja jestem bardzo wysoki [w przebraniu]. Stoję na czymś i ta moja suknia 
to okrywa tak, że nie widać moich nóg. I ja się wydaję wyższy niż przecięt-
ny człowiek. I żeby zachować tę iluzję, nie mogę zginać kolan. Bo wtedy 
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automatycznie to widać, że się nieproporcjonalnie zginam w kolanach, tak 
że muszę być cały czas na sztywnych nogach. No, ciężko jest wystać... (Anioł)

Jedną z ostatnich wersji stroju Anioł wzbogacił o ozdoby z pawich piór 
i różnych błyskotek, zaś swoje działania określał jako „rozwijanie postaci”. 
Niestety reakcje ludzi okazały się dla niego rozczarowujące. Wiele osób mia-
ło problem z identyfikacją jego postaci, odbierając go jako „motyla, gołę-
bia lub muchę”. Z jednej strony wciąż wzbudzał duże zainteresowanie, lecz 
z drugiej – irytowały go pytania o to, kogo przedstawia. Nauczony doświad-
czeniem podczas pracy przy kolejnym stroju zadbał o jasny przekaz. Pozbył 
się również dwóch par skrzydeł, pozostawiając jedną, co znacznie ułatwiło 
mu długotrwałe stanie na podeście, a poprzez dopracowany strój i wyjątko-
wo ozdobny podest zapewnił sobie jeszcze większe zainteresowanie ludzi.

Wśród mimów dominowały kolorowe stroje (np. w stylu Charliego 
Chaplina – z melonikiem i laseczką), zaś żywe rzeźby – zgodnie z nazwą 
– powinny być stworzone z jednego materiału i utrzymane w konkretnej 
kolorystyce. Z tego powodu nie tylko nosiły jednobarwny strój, ale też wy-
konywały dopasowany kolorystycznie makijaż. Najczęściej wybieranymi 
kolorami były: złoty, srebrny, szary, czarny, miedziany lub biały. W strojach 
w odcieniach złota występowali: Anioł, Złota Dama, Złoty Oficer, Diabeł, 
Zakochana Para i Trębacz, zaś w srebrno-szarych: Gandalf, Żongler, Śmierć, 
Spartanin, Czarownik i Dama z Łasiczką. Mimowie i żywe rzeźby mogły 
występować z atrybutem trzymanym w ręce bądź bez niego, jednak zgodnie 
podkreślali, że dodatkowy przedmiot urozmaica pracę, umożliwia stworze-
nie nowej sytuacji (np. przy pozowaniu do zdjęć) i praca z nim jest nie tylko 
ciekawsza, ale przede wszystkim łatwiejsza. Atrybut pomagał także w iden-
tyfikacji postaci, wpisywał ją w pewien kontekst, który pozwalał określić 
i zapamiętać daną kreację. Tabela 2 zestawia postaci występujące na Starym 
Mieście wraz z ich atrybutami rzeczowymi.

Atrybutami aktorów ulicznych były ich stroje – najczęściej historycz-
ne. Choć nie stali w miejscu na podeście ani nie mieli ustawionego przed 
sobą pojemnika na monety, przy odrobinie znajomości historii bez tru-
du można było ich trafnie rozpoznać. Noszone przez nich stroje niewiele 
różniły się wyglądem od eksponatów, które można podziwiać w gmachu 
głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie czy w Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu. Spośród 
mobilnych performerów wyróżnić trzeba shadow-mima – w czarnym ka-
peluszu, z czerwonym nosem klauna i pomalowanymi na biało okolicami 
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Tabela 2. Atrybuty postaci występujących na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie

Lp. Pseudonim artysty Rodzaj przedstawianej 
postaci Atrybuty postaci

1 Anioł Żywa rzeźba
Skrzydła, miecz, karteczki ze złotymi 
myślami, podest w formie miniatury  

kościoła Mariackiego
2 Biała Dama Mim Chusteczka, suknia
3 Biznesmen Żywa rzeźba Teczka, okulary, wizytówki
4 Charlie Chaplin Mim Laseczka, piszczałka
5 Czarownik Żywa rzeźba Laska
6 Czarna Śmierć Żywa rzeźba Kosa, szkielet
7 Dama z Łasiczką Żywa rzeźba Łasiczka
8 Dama z Różą Mim Róża, parasolka
9 Diabeł Mim Widły, rogi

10 Gandalf Żywa rzeźba Laska, tiara
11 Husarz Aktor uliczny Zbroja, szabla, chorągiew, szyszak
12 Lewitacja Performer Laska, dywan
13 Pirat z Karaibów Mim Szabla, kapelusz, butelka
14 Pisarz Grodzki Żywa rzeźba Pióro, księga
15 Szalony Kapelusznik Mim Latarenka
16 Szara Śmierć Żywa rzeźba Laska, czaszka
17 Szczudlarz Performer Szczudła, balony
18 Szlachcic Aktor uliczny Kufel, kołpak, szabla
19 Tatar Aktor uliczny Łuk i strzały, buńczuk, tarcza, szabla
20 Trębacz Żywa rzeźba Trąbka, czapka
21 Wróżka Aktorka uliczna Karty, biżuteria
22 Zakochana Para Żywe rzeźby Stolik, róża
23 Złota Dama Żywa rzeźba Parasolka, kwiaty, koszyk
24 Złoty Oficer Żywa rzeźba Czapka
25 Żołnierz Żywa rzeźba Broń, mundur
26 Żongler Mim Kręgle

Źródło: opracowanie własne.

oczu – podążającego za przypadkowymi osobami i naśladującego ich spo-
sób chodzenia lub zachowania, zazwyczaj przed ogródkami kawiarniany-
mi, których klienci byli jego widownią. Artystami bez charakterystycznego 
stroju, których można było rozpoznać jedynie po artefaktach fizycznych, 
byli muzycy – grający na instrumentach muzycznych, siedzący na krzeseł-
kach, śpiewający do mikrofonu, mający obok wzmacniacz dźwięku, a przed 
sobą otwarty futerał na monety. Gitarzysta Jacek Piotrowicz konsekwentnie 
pojawiał się na ulicy ze związanymi włosami do pasa, w koszuli i kamizelce, 
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skórzanym płaszczu oraz w eleganckich butach. Nie wiadomo jednak, na ile 
była to jego kreacja na potrzeby występu, a na ile ulubiony codzienny strój, 
ponieważ był dokładnie tak samo ubrany, kiedy pojawiał się na Starym Mie-
ście prywatnie. Rzadko zdarzało mi się widywać muzyków w eleganckich 
strojach, na przykład w garniturze – nawet wtedy, gdy artysta uliczny grał 
muzykę klasyczną. Często za to używano kombinacji repertuaru folkowego 
w połączeniu ze strojami ludowymi.

Wróżka była prawdopodobnie jedyną osobą pojawiającą się na Rynku 
w charakterze ulicznej artystki/performera, dla której specjalnie przezna-
czono miejsce. Jak powiedziała, podczas remontu Sukiennic wykonano dla 
niej niewielką wnękę w budynku od strony Wieży Ratuszowej, aby mogła 
w niej wróżyć i być przy tym zabezpieczoną od deszczu oraz wiatru. Krzesło 
pożyczała z restauracji Ratuszowa, a pudła na stolik dostawała od ekspe-
dientek ze sklepu obuwniczego przy ulicy Brackiej. Moja osiemdziesięcio- 
letnia rozmówczyni, choć o żywym umyśle, z trudem przynosiła te wszystkie 
pudełka i krzesło, dlatego też często prosiła kogoś o pomoc. Dla osoby, któ-
ra przychodziła do niej po wróżbę, miała przygotowany stelaż. Aby jednak 
można było na nim usiąść, potrzebne było do przyniesienia jeszcze jedno 
pudełko. Wróżka krytycznie mówiła o młodych ludziach, którzy niechętnie 
odnoszą się do jej prośby. W takich sytuacjach zdarzało jej się wróżyć przez 
cały dzień w „nieurządzonym” miejscu.

Jak nie przyniosę tego pudełka, to od pierwszej [po południu] do szóstej 
[wieczorem] stoją: „Jo se kucnę”, „Jo se stanę”, „Jo se klękne”, i tak będą cały 
czas tu sterczeć. A jak ja im przyniesę, to wtedy się... Ale ja przyniosę tak jak 
tobie czy komuś [znajomemu]. Ale żebym ja przynosiła chamstwu? [częste 
określenie stosowane przez Wróżkę wobec młodych ludzi]. Zdrowemu i sil-
nemu? O nie! To w życiu... jak nawet umrze, to mu nie przyniosę. Bo to by 
było dla mnie... po prostu ujmujące. Taka dziewa, ona nie może iść, przynieść 
sobie pudełka? Ja przyniesłam, do pracy mam poskładane, położone wszyst-
ko to, co trzeba. A wyjątkowo, żeś Ty przyszła, to ja mówię: „Poczekaj, idź, 
przynieś pudełko, będziesz mieć siedzenie”. Bo tak by nie mieli. Bo ja bym 
położyła [stelaż z boku] tam i już nie mają pudełka [do siedzenia]. (Wróżka)

Stare Miasto artystów ulicznych jest zatem miejscem wykorzystywa-
nym według ich różnorodnych potrzeb, przetwarzanym w zależności od 
rodzaju występu i „ozdabianym” ich własnymi dekoracjami: podestami czy 
też sprzętem nagłaśniającym. Ze względu na niewielką ilość zacienionych 
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miejsc na Rynku, mimowie chcący pozostać w centrum uwagi musieli być 
odporni na mocno świecące słońce przez długi czas. Struktura fizyczna or-
ganizacji wymusza na swoich członkach odporność na niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne, pozwala jednak na drobne modyfikacje przestrzeni, 
a co najważniejsze – w pogodny weekend i przez cały sezon letni gwarantuje 
obecność publiczności.

3.2.3. Park Kulturowy Stare Miasto

Michał Rożek (1991), znawca i autor wielu publikacji o Krakowie, pisał 
o nim jako o mieście szczególnym, wyrażającym tożsamość narodową Po-
laków, gromadzącym bezcenne i nieoszacowane skarby kultury, a dla mnie 
takimi nieoszacowanymi i niedocenionymi skarbami byli właśnie artyści, 
których spotykałam na krakowskich ulicach. Jak się okazało, przeciwnego 
zdania były władze miasta, które postanowiły ograniczyć i regulować uliczne 
występy.

Przepisy uchwały nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listo-
pada 2010 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park 
Kulturowy Stare Miasto zaczęły obowiązywać od 7 grudnia 2011 roku. Li-
cencje dla artystów ulicznych wprowadzono 6 czerwca 2012 roku (Kuciński, 
2012), a więc nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem moich badań w lipcu 
2012 roku. W pierwszych wywiadach z artystami wątek Parku Kulturowego 
niemalże się nie pojawiał. Co prawda mówiono mi o komisji, przed któ-
rą trzeba się zaprezentować, aby uzyskać pozwolenie, jednak nazwa Parku 
Kulturowego w świadomości artystów nie zdominowała jeszcze obszaru 
Starego Miasta w Krakowie. Rynek Główny był tradycyjną nazwą nie tylko 
dla mieszkańców Krakowa czy turystów. „Powstał wraz z lokacją miasta na 
prawie niemieckim w roku 1257 i od razu stał się najważniejszą przestrze-
nią publiczną miasta”18. Nazwy „Rynek” po raz pierwszy zaczęto używać 
w XIV wieku, zaś oficjalnie „Rynek Główny” funkcjonuje od 1882 roku 
(Hajok, 2010). Warto przypomnieć, że po raz ostatni jego nazwa została 
zmieniona w 1940 roku na Adolf Hitler Platz (Komorowski i Sudacka, 2008) 
jako sposób demonstracji wpływów politycznych.

Pierwszą głośną reakcją ze strony artystów na wprowadzone przepisy był 
protest zorganizowany przez osoby występujące na ulicach Krakowa oraz 

18 Informacja zawarta w ulotce-przewodniku dla zwiedzających oddział Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa – Podziemia Rynku.
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Stowarzyszenie KoLiber – organizację dbającą o przestrzeń publiczną i dą-
żącą do zmiany świadomości społecznej poprzez happeningi, konferencje, 
a także działalność wydawniczą i naukową19. Spotkanie odbyło się 2 czerwca 
2012 roku na Rynku Głównym przy rzeźbie Igora Mitoraja. W jego trakcie 
prezes Stowarzyszenia KoLiber – Paweł Walczak – przekonywał, że wpro-
wadzenie licencji posłuży jedynie „rozrostowi biurokracji i marnotrawieniu 
środków, czasu i ludzi na kwestię zupełnie marginalną” (Kuciński, 2012). 
Protest był połączony z występami artystów oraz rozdawaniem ulotek. Ar-
tyści twierdzili, że wprowadzane przez władze miasta regulacje kłócą się 
z ideą wolności artystycznej, ponieważ to właśnie do ludzi powinna należeć 
decyzja o tym, kogo mogą i chcą oglądać na ulicach. Zdaniem uczestników 
protestu w Krakowie nie należało wprowadzać żadnych ograniczeń wystę-
pów ulicznych.

Uwaga, uwaga! [wypowiedź nagłośniona megafonem] Jeśli chcecie żyć 
w wolnym państwie... Jeśli nie chcecie żyć w państwie, gdzie urzędnicy de-
cydują o wszystkim, między innymi o tym, kogo będziecie oglądali na uli-
cach, przyjdźcie tutaj i podpiszcie się! Złożymy protest do Prezydenta Mia-
sta, do Rady Miasta, do wszystkich urzędników, którzy o tym decydują... 
Żeby artyści mogli bez problemu na naszych ulicach występować. Żebyśmy 
mogli ich oceniać, ich widzieć. Ponieważ Kraków jest miastem wolnym, jest 
miastem wesołym. Nie dopuśćmy do tego, żeby był takim miastem, jakim 
był trzydzieści lat temu: smutne, szare miasto, bez... kompletnie bez życia!20 
(Protestujący)

Klein (2004) wskazuje, że w dzisiejszych czasach marketingowego i me-
dialnego przeciążenia możliwości korzystania z wolności wypowiedzi, aby 
móc przy tym przebić się przez wrzawę reklamowych dźwięków, maleją 
w zastraszającym tempie. Park Kulturowy w przekazie medialnym wielo-
krotnie został zaprezentowany jako dobry przykład metamorfozy wcześniej 
„zaśmieconego reklamami” centrum miasta, zaś jego nowa odsłona spek-
takularnie pokazała wygląd zabytków i prawdziwe piękno krakowskiego 
Starego Miasta (PAP, mh, 2013). Z czasem, gdy władze miasta coraz kon-
sekwentniej egzekwowały wynikające z uchwały przepisy, wielu przedsię-
biorców otrzymało do zapłacenia kary, a po odmowie musieli bronić swych 

19 Opis organizacji na stronie internetowej Stowarzyszenia KoLiber: http://www.koliber.
org/o-nas/ (dostęp: 7.09.2014).

20 Wypowiedź z filmu zamieszczonego na YouTube (nunus1, 2012).
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racji w sądzie. Jeden z nich, który na obszarze Starego Miasta promował swój 
sklep reklamą umieszczoną na rowerze zaparkowanym przed wejściem, po 
przegranym procesie czuł się potraktowany niesprawiedliwie. Przyznał, 
że miasto bezkarnie samo łamie stworzone przepisy, czego dowodem były 
chociażby tramwaje z nadrukowanymi reklamami przejeżdżające przez te-
ren Parku Kulturowego Stare Miasto (Mazurek, 2013). Na łamach „Gazety 
Wyborczej” (Ornat, 2014a) Park Kulturowy został skrytykowany za przy-
zwolenie dla wielkich koncernów na reklamowanie swoich produktów oraz 
organizowanie głośnych imprez (np. 8 czerwca 2013 roku Rynek Główny 
zamienił się w boisko Coca-Coli21), jak również za nachalne zachowania 
ulotkarzy czy też brak porządku w czasie remontów i przebiegu imprez 
miejskich. Także w „Krakow Post” – jedynym anglojęzycznym krakowskim 
magazynie informacyjnym22 – Rynek został ukazany jako miejsce zdomi-
nowane przez seksbiznes (Stokes, 2014), gdzie przechodzący mężczyźni są 
nagabywani przez pracowniczki klubu Cocomo (z punktami zlokalizowa-
nymi przy Rynku Głównym od strony ulic Floriańskiej oraz Grodzkiej), zaś 
polityka władz jest niekorzystna dla ekonomicznego życia Starego Miasta. 
Podobnie jak lokalizacja sklepu Carrefour Express w Sukiennicach, która 
wzbudziła sporo kontrowersji, a po niecałych czterech miesiącach funkcjo-
nowania sklep został przeniesiony w inne miejsce (PAP, 2012).

Park Kulturowy nie uporał się też z nasilającym się każdego roku prob-
lemem „picia na umór i poczucia bezkarności” w centrum Krakowa (War-
szawski, 2014), zaś według relacji mieszkańca Starego Miasta: „watahy pija-
nych i półnagich Anglików biegały po centrum, drąc się na potęgę. Tak jest 
niemal codziennie, a raczej conocnie” (ibidem). Można odnieść wrażenie, 
że Rynek Główny z przestrzeni publicznej stał się przestrzenią pseudopub-
liczną, gdzie w odróżnieniu od dotychczasowego miejsca społecznej debaty, 
protestów i politycznych zgromadzeń mile widziane są jedynie reklamowe 
przemówienia i konsumpcyjna paplanina (Klein, 2004).

Na czas moich badań naukowych zostałam „stałą bywalczynią” krakow-
skiego Rynku. Z przykrością muszę stwierdzić, że niejednokrotnie widywa-
łam efekty przyzwoleń ze strony władz miasta na zachowania i inicjatywy, 
które nie przynosiły niczego poza korzyściami finansowymi, a już z pew-
nością nie przyczyniały się do poprawy wizerunku Starego Miasta, o której 
tak wiele słyszałam. Ze wszystkich niedogodności najbardziej przeszkadzali 

21 http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/final-coca-cola-cup-rynek-glowny-zamienil-sie-
-w-wielkie,1887406,galop,t,id,tm.html (dostęp: 11.01.2015).

22 http://www.krakowpost.com/info/about (dostęp: 10.01.2015).
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mi wszechobecni na Rynku ludzie roznoszący ulotki. Niemal za każdym 
razem byłam nachalnie zachęcana do odwiedzenia pobliskich restauracji, 
klubów, odebrania kuponów rabatowych czy też skorzystania z przejażdż-
ki meleksem lub dorożką. Artyści żalili się również na brak przystępnego 
cenowo miejsca, w którym można by coś zjeść, a odwiedzanie najtańszych 
restauracji zlokalizowanych na Starym Mieście nie zachęcało ich do kolej-
nych wizyt. W rezultacie wielu z nich kupowało jedynie coś do przegryzienia 
w sklepie delikatesowym albo piło napoje energetyczne, co przez dłuższy 
okres przy kilkugodzinnej pracy każdego dnia negatywnie odbijało się na 
ich zdrowiu.

Według Bendixena (2001, s. 83) miejsce na politykę kulturalną wskazuje 
przestrzeń pomiędzy „potencjalnym obowiązkiem wspierania kultury przez 
państwo i autonomią sztuki”. Czy na przykładzie Parku Kulturowego Stare 
Miasto możemy zatem stwierdzić, że działania urzędników stanowią prze-
jaw polityki kulturalnej, a więc kształtowania kultury bez ingerencji w nią 
w sensie ideologicznym? Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto spojrzeć 
na konflikty, które narodziły się między ulicznymi artystami a urzędnikami 
(zob. rozdział 2.3.2). Większość z nich dotyczyła zmiany miejsca występów 
lub kreacji (z sugestią o przeniesienie się w inne miejsce bądź zmianę przed-
stawianej kreacji), czy też zarzutu o niski poziom artystyczny prezentowany 
przez performera. Niektóre z konfliktów z czasem udało się rozwiązać po-
lubownie, inne znalazły swój finał na sali sądowej. Były również takie, które 
toczyły się przez dłuższy czas (a może nawet toczą się do tej pory?) w formie 
„cichej wojny”.

3.3. Technologia

Według typologii Joan Woodward (w: Kociatkiewicz, 2012), w rzemiośle ar-
tystycznym mamy do czynienia z produkcją małych partii towaru. W sztuce 
ulicznej, gdy „wyprodukowany” ma być dobry występ, wyjątkowa kreacja 
lub kiedy po prostu trzeba wcielić w życie pomysł na stworzenie czegoś uni-
katowego i oryginalnego, wtedy rozwiązaniem staje się właśnie indywidu-
alny sposób produkcji, dopasowany do oczekiwań odbiorcy. Z małoseryjną 
produkcją jest związana płaska struktura organizacji i zredukowana do mi-
nimum kadra menedżerska (ibidem). Artyści mają dużą swobodę w swoich 
działaniach i jedynie od nich zależy, jak ostatecznie będzie wyglądać gotowy 
występ oraz czego użyją, żeby przyciągnąć uwagę widzów. Czy postawią na 
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oryginalny kostium? Zadziwiającą i skomplikowaną technicznie sztuczkę 
pod postacią lewitacji lub teatrzyku marionetkowego? Występ wymagający 
użycia urządzeń elektronicznych? Czy będą potrzebowali utrwalenia swo-
jej twórczości (poprzez wydanie płyty bądź nagranie filmu) i udostępnienia 
jej szerszemu gronu odbiorców, zamieszczając nagrania w sieci? Co wię-
cej, Internet umożliwiał artystom pozyskiwanie nowych odbiorców, a także 
utrzymywanie kontaktów z nimi. Zdarzały się nawet przypadki zacieśnia-
nia wzajemnych relacji poprzez publikowanie wspólnych zdjęć, wymianę 
informacji (np. o planowanym występie, wraz z zaproszeniem) oraz kore-
spondencję prywatną lub publiczną (w postaci komentarzy na portalach 
społecznościowych).

3.3.1. Nieustanne poszukiwanie nowości

Wszystkie decyzje co do inspiracji oraz idei, podejmowanych działań 
i zachodzących procesów, a także osiągnięcia zamierzonego efektu wraz 
z następnie wprowadzanymi zmianami (mającymi na celu stworzenie no-
wej postaci lub repertuaru) należały w całości do artysty ulicznego i lu-
dzi, z którymi współpracował. Zaliczały się do nich osoby z najbliższego 
otoczenia, które zazwyczaj oglądały premierowe występy i kreacje, jak 
również inni artyści uliczni. Bywały przypadki, że artyści inspirowali się 
wzajemnie na tyle, iż ostatecznie musieli skonsultować się między sobą 
na temat stosowności wykorzystania pewnych zapożyczeń lub ustalenia 
granicy wzorowania się na kimś innym. Przejęcie pomysłu i przekazanie 
wiedzy odnośnie do wykonania konstrukcji przydarzyło się Lewitujące-
mu. Opowiedział mi o tym, jak zaprzyjaźnił się z parą Słowaków, którzy 
wykonywali w Krakowie podwójną lewitację (kiedy jedna osoba lewituje 
nad drugą), podczas gdy on na ulicy zajmował się nieco innymi sztuczka-
mi. Słowacy podzielili się z nim pomysłem na lewitację i wyrazili zgodę, 
by też prezentował tę sztuczkę, jednak w wersji pojedynczej, kiedy jedna 
osoba lewituje nad ziemią. Tym sposobem ich własna sztuczka nadal po-
zostawała bardziej spektakularna. Słowacy, będący osobami przyjezdnymi, 
jakiś czas później zniknęli z Krakowa, zaś dzięki ich pomysłowi Lewitujący 
mógł pracować w duecie ze swoją partnerką, asystując jej – ochraniając 
przed ludźmi, którzy incydentalnie mogli narazić ją na upadek, a także 
pomagając w zamontowaniu konstrukcji. Performerzy przyznali, że lubią 
swoją pracę, choć muszą nadążać za oczekiwaniami ludzi i wykorzystywać 
postępy techniki.
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Miejsce i tego rodzaju praca sprawia, że tak naprawdę właściwie każdy to 
może robić, wiesz? W związku z czym ja nie wiem, czy w przyszłym sezonie 
nie pojawi się na przykład trzech czy czterech lewitujących na każdym rogu 
i... i akurat [dla] mnie taka zabawa przestanie... [zacznie] mijać się z celem. 
Stojąc tutaj i myśląc, jakby szukamy nowych inspiracji. Szukam nowych po-
mysłów na to, co ewentualnie zrobię w przyszłym sezonie. (Lewitujący)

Pomysł, który teraz świetnie się sprawdza, już w niedalekiej przyszłości 
może przestać budzić zainteresowanie lub zostać przez kogoś skopiowany. 
Artyści liczyli się z tym, że muszą nieustannie szukać nowych rozwiązań 
i być w swojej pracy elastyczni, gotowi na wprowadzanie modyfikacji. Przy-
zwyczaili się, że na potrzeby ulicznych występów ciągle robią coś po raz 
pierwszy w życiu, spotykają nowe osoby i poznają nieznane im wcześniej 
środowiska, ale przede wszystkim eksperymentują, poszukują tego, co po-
zwoli im zrealizować ich artystyczne wizje, podejmują wyzwania. Pracę ar-
tysty ulicznego można więc określić jako ciągłe poszukiwanie nowości.

– Te piórka sam przyklejałeś? (Marta)
– Tak, piórka przyklejałem sam. Oczywiście piórek sam nie zrobiłem, tylko 
poszedłem na farmę. To jest gęsia ferma, jakoś tak. I pan powiedział... Wi-
działem, że tam było dużo piór i się pytam, czy ja mógłbym sobie te pióra 
pozbierać, nie? „Pan poczeka”. Czekam dziesięć minut i przychodzi z takimi 
dwoma worami i mi daje. Ja patrzę do środka, a tam były obcięte skrzydła 
gęsie. (Anioł)
– Skrzydła?
– Całe skrzydła obcięte. „Pan sobie je sam poiska, dobra?”. Tak, i tych skrzy-
deł tam było może z trzy, cztery pary. Ja musiałem w domu siedzieć sam 
i wszystko...

Innymi osobami wspierającymi artystę w przygotowaniu spektaklu oraz 
w realizacji jego artystycznej wizji byli ludzie posiadający profesjonalną 
wiedzę w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego (np. muzycznego) 
czy też wykazujący zdolności techniczne (potrzebne przykładowo do wyko-
nania metalowej konstrukcji lub zabezpieczenia stroju przed zagrożeniami 
atmosferycznymi – silnym wiatrem, wilgocią czy odbarwieniem kostiumu 
na skutek działania promieni słonecznych). Te osoby na życzenie artysty 
mogły współuczestniczyć w procesie tworzenia występu, służąc swoją radą 
albo angażując się nieco bardziej, poprzez (zazwyczaj odpłatne) wykonanie 
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części pracy. Ostateczne zdanie w kwestii wydania zgody na występ miała 
komisja artystyczna, która mogła zaaprobować kreację bądź też ją odrzucić 
– z podaniem ewentualnych sugestii, co należałoby poprawić i jakie zmiany 
byłyby mile widziane. Komisja jednak nigdy nie narzucała artystom kon-
kretnej postaci do przedstawienia oraz wyglądu, który powinien być pre-
zentowany. Pod względem sposobu tworzenia występu performerzy mieli 
zupełną swobodę, ale z uwagi na pozytywną opinię komisji, którą należało 
uzyskać, aby móc legalnie występować na Starym Mieście, można ją uznać 
za wyższy szczebel struktury organizacji artystów ulicznych.

My tutaj na Rynku nie jesteśmy sobie równi, jeżeli chodzi o zarobki. To też 
zależy głównie od pomysłu, od wykonania stroju itd. Na to się składa wiele 
czynników. No i akurat mam to szczęście, że mam to doświadczenie teatral-
ne, aktorskie. I mi się wydaje, że akurat wpadłem na dobry pomysł, jeżeli 
chodzi o postać, że to mi się opłaca. (Anioł)

Sztuka i nauka, będące bliźniaczymi motorami kreatywności w każdej 
dynamicznej kulturze, są powszechnie mylnie postrzegane jako swoje prze-
ciwieństwa (Wilson, 2010). Na dowód, że artystom do stworzenia występu 
było potrzebne także zdobycie wiedzy, trzeba przytoczyć historie o tym, jak 
uczyli się od bardziej doświadczonych artystów, rozbudowywali i urozmaicali 
swoje występy, rozwijali postaci. Wielu z nich czytało literaturę piękną, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat wyobrażeń społeczeństwa dotyczących 
odgrywanej postaci (np. Diabeł) czy poznać kontekst historyczny kreacji i na-
zwy poszczególnych części stroju (Husarz). Artyści poszukiwali odpowiedzi, 
jak stworzyć nowe formy lewitacji i odróżnić się od najpopularniejszej z nich 
– pojedynczej lewitacji na siedząco. Chociaż oczywiste było, że potrzebna jest 
do niej specjalna konstrukcja, to już nie tak prosto było dojść, w jaki sposób 
ją wykonać, aby możliwa była (do wytrzymania przez osobę lewitującą) na 
przykład lewitacja na stojąco, w pozycji pionowej. Mimowie uczyli się na włas-
nym doświadczeniu oraz radach profesjonalistów, jakich farb do ciała używać 
(wodna w dni chłodniejsze, bardziej tłusta w upały – aby dłużej trzymała się 
na skórze). Anioł przyznał, że pierwsza żywa rzeźba w jego wykonaniu nie 
była zbyt spektakularna, jednak z czasem potrafił lepiej dobierać materiały 
i tworzyć bardziej wytrzymałe, a zarazem przyciągające uwagę kostiumy.

Ludzie przychodzą i mówią, że bardzo im się podoba [jak wyglądam]. 
Często się mnie pytają, czy ja jestem jakimś kostiumologiem, czy ja jestem 



68 Kontrolowana (?) kultura: Etnografia krakowskich występów ulicznych

plastykiem? I mówią, że jestem bardzo oryginalny na tle tych innych postaci 
tutaj. (Anioł)

Procesy zachodzące na Rynku miały swoją kolejność – nie tyle formal-
nie uregulowaną, ile uzgodnioną oddolnie. Ważny był moment odegrania 
hejnału. Artyści wiedzieli, że pełna godzina zawsze gromadziła turystów, 
którzy chcieli popatrzeć na wystającą z hejnalicy trąbkę, dlatego jeśli któryś 
z performerów zamierzał skończyć pracę, robił to zazwyczaj dopiero kilka 
minut po hejnale. Jednak sam moment, w którym można było usłyszeć hej-
nał, odwracał uwagę od artystów. Nie wszyscy muzycy oddawali należny 
szacunek tej krakowskiej tradycji, lecz moje wielkie uznanie wzbudził jeden 
z gitarzystów, który słysząc bicie dzwonów, na chwilę przerywał swój występ, 
spoglądając w kierunku wieży mariackiej. Hejnał wydawał się dla niektó-
rych bywalców Rynku chwilą magiczną. Jedna z kwiaciarek zawsze przed 
zamknięciem stoiska opierała się o skrzynię i spoglądając w kierunku wieży, 
ze skupieniem wysłuchiwała gry hejnalisty, a dopiero po jej zakończeniu 
zaczynała chować kwiaty.

Przed rozpoczęciem pracy artyści starali się przewidzieć, czy warunki 
do występów będą sprzyjające, przy czym chodziło zarówno o warunki at-
mosferyczne, jak i obecność widowni (turystów) na Starym Mieście. Nim 
wyszli z domu, nie tylko oglądali prognozę pogody, ale również zerkali na 
widok z kamer internetowych (zlokalizowanych przy ulicy Brackiej oraz 
na hotelu Wentzla, które transmitowały na żywo obraz z najlepszych ujęć na 
Rynek Główny wraz z kościołem Mariackim). Chociaż jakość obrazu nie 
była najlepsza, przy odrobinie cierpliwości można było dostrzec niektórych 
artystów. Ich obecność mogła być swoistą podpowiedzią, czy warunki do 
pracy są odpowiednie.

Po podjęciu decyzji o pracy artyści przebierali się w domu lub docierali 
do miejsca, w którym trzymali swe stroje. W domu spokojnie mógł się prze-
brać Biznesmen, zaś jadąc tramwajem w garniturze i z teczką, zupełnie nie 
przypominał performera ulicznego, zanim nie przybrał swojej charaktery-
stycznej pozy „zatrzymanego w biegu”. Jego kamuflaż był na tyle skuteczny, 
iż raz zdarzyło mi się na niego wpaść w drodze do biblioteki i z zaskocze-
niem uświadomiłam sobie, że przecież to mój rozmówca zmierza już w swo-
im stroju na Stare Miasto! Również Złota Dama przebierała się w domu 
i przyjeżdżała do pracy taksówką. Zapewniało jej to komfort psychiczny, 
że w spokoju może przygotować się do pracy i nie musi się martwić, w jaki 
sposób przetransportować swój ciężki podest oraz liczne elementy kreacji. 
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Niewielu artystów mogło przewieźć wszystkie niezbędne przedmioty do 
występu (np. w walizce lub skrzyni na kółkach), gdy mieszkali stosunkowo 
blisko miejsca występów. Zdarzało się także, że niektórzy nawiązali znajo-
mości ze sprzedawcami z okolicznych sklepów i za ich zgodą przechowy-
wali w nich stroje, zaś przebierali się na zapleczach. Pozostali byli zmuszeni 
znaleźć sobie miejsce, w którym mogliby pozostawiać strój, jak na przykład 
piwnica w pobliskiej kamienicy, w której mieszkała zaprzyjaźniona osoba. 
Artyści przyznawali jednak, że takie rozwiązania na dłuższą metę kończyły 
się drobnymi konfliktami, obowiązkiem opłacania najmowanego miejsca 
lub brakiem możliwości korzystania z niego zawsze, gdy tego potrzebowa-
li. Rozważano również wynajęcie wspólnego pomieszczenia dla wszystkich 
performerów, których kreacje i sprzęt wymagały przechowalni, lecz praw-
dopodobnie ze względu na wzajemne antypatie i brak właściwej organizacji 
ostatecznie nie zdecydowano się na takie rozwiązanie.

Artyści uliczni występowali gościnnie w innych miastach, brali udział 
w różnego rodzaju festiwalach oraz imprezach towarzyszących. Aktor ulicz-
ny przyznał, że chociaż chciał spróbować, nie mógł sobie pozwolić na wy-
jazdy z powodu wagi i gabarytów kostiumu:

Interesowałem się już Warszawą. Ale przeszkodą jest waga zbroi. W przy-
padku innego przebrania jest to bardzo proste, ale tutaj piętnaście kilo... 
można by to jakoś pomyśleć, żeby to jakoś... spakować i zabrać w bagażu, 
aczkolwiek chyba najrozsądniejsze wyjście byłoby mieć samochód. (Husarz)

Ci, którzy przygotowali się do zaprezentowania swoich talentów już na 
obszarze Starego Miasta, najczęściej byli do tego zmuszeni z uwagi na skom-
plikowaną formę występu, jak na przykład konieczność rozłożenia konstruk-
cji do lewitacji. Lewitujący artyści mieli świadomość, że ich sztuczka bawiła 
ludzi dzięki ich niewiedzy. Dlatego też dokładali wszelkich starań, aby nie 
zepsuć im zabawy. Za każdym razem, gdy lewitująca osoba rozpoczynała lub 
kończyła swą magiczną pozę, była zakryta czarnym workiem, który stanowił 
swoistą kurtynę w ich niemym spektaklu. Performer przyznał, że czas trwa-
nia ich pokazu jest kwestią umowną. Zazwyczaj (wraz z przerwami) trwa na 
tyle długo, by zadowolić widzów. Jednak w zespole decyzję o zakończeniu 
show zawsze podejmuje osoba, która lewituje.

Patrzę na zegarek, komunikuję się, tak? Czy już, czy nie – bo czasami trwa 
mniej, a czasami potrafi trwać więcej, nie? Jeśli są ludzie i ludzi to cieszy, no 
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to wiadomo, że, siłą rzeczy, lepiej nie przerywać, tylko jak gdyby pociągnąć 
troszkę dłużej. (Lewitujący)

Podobnie Husarz przyznał, że męczyło go chodzenie w zbroi, ale od-
grywanie postaci rycerza przynosiło wiele radości i pozwalało zapomnieć 
o niewygodach użytkowania tego stroju.

Nie no, jakbym bardzo [zbroi] nie lubił, tobym nie chodził w tym. Już nie 
chodzi o samą zbroję, bo sama zbroja, sama w sobie, to jest... to nie jest lekka 
i uciążliwa jest. Uciążliwe jest to chodzenie. Natomiast to wrażenie, które 
robi na ludziach, no to zwraca się po prostu, nie? (Husarz)

Dodał także, że zbroja husarska wykonana zgodnie z historyczną wer-
sją z XVII wieku składa się z bardzo wielu elementów. Jeśli chce zachować 
podobieństwo do oryginału, musi znosić jej ciężar i odstające od sylwetki 
części wyposażenia: szablę, kopię oraz parę skrzydeł. Husarz inspiracji do 
rozwijania stroju szukał w muzealnych zbrojowniach i książkach o tematy-
ce historycznej. Pierwsza zbroja, którą założył, należała do jego znajomego. 
Husarz mógł w niej występować, ale w zamian za jej użyczenie zobowiązał 
się oddawać część swojego zarobku. Gdy jednak uświadomił sobie, że za 
jakiś czas będzie mógł kupić własną zbroję, zaczął rozglądać się za fasonami 
żupanów, modelami szabel, a także nawiązywać kontakty z osobami zajmują-
cymi się wykonywaniem strojów historycznych dla grup rekonstrukcyjnych. 
Mniej więcej po roku pracy na ulicy kupił swój własny strój, wzbogacony 
o elementy futrzane oraz kopię husarską. Zrezygnował ze zbroi znajomego 
i wydawał się nie przejmować faktem, że może on znaleźć innego chętne-
go do bycia rycerzem, zaś na Starym Mieście prawdopodobnie pojawi się 
jego sobowtór. Scenariusz okazał się jeszcze mniej sprzyjający. Oczywiście 
wkrótce zaczął spotykać rycerza noszącego jego dawną zbroję, ale zanim to 
nastąpiło, pojawił się jeszcze jeden nowy rycerz, również w zbroi husarskiej. 
W rezultacie rycerz husarii stał się najpopularniejszą postacią historyczną 
na Rynku i tym samym jedyną przedstawianą aż przez trzy różne osoby. 
Husarz korzystał jednak ze swojego najdłuższego stażu oraz mocniejszej 
pozycji w grupie, starał się jeszcze bardziej wzbogacić noszony przez siebie 
strój. Wciągnęło go odgrywanie postaci rycerza i – jak stwierdził – ta rola 
zmieniła jego charakter. Nietypowa praca skłoniła go do częstych ćwiczeń 
fizycznych i pracy nad sobą.
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(...) to uczy wytrwałości. Jak we wszystkim, nie? Wytrwałości. Bo ktoś by się 
tym zainteresował na jeden dzień i później by mu się nie chciało. Stwierdził-
by: kurczę, nie chce mi się tego dźwigać, wszystko mnie boli... A właśnie przy 
takiej pracy długofalowej jest to fajne. Oczywiście, są lepsze i gorsze dni, ale 
idziesz sobie na siłownię, wzmacniasz się, no i przychodzisz dalej, nie? Jak 
z każdą pracą. Trzeba być wytrwałym. (Husarz)

Co jakiś czas artyści organizowali zebrania, w trakcie których ustalali 
między sobą różne sporne kwestie, jak na przykład kolejność i prawo do zaj-
mowania miejsc. Ostatecznie stworzyli niepisany regulamin, zgodnie z któ-
rym miejsce każdorazowo należało do tego, kto zajął je danego dnia jako 
pierwszy. Gdy artysta schodził na przerwę, chwilowo mógł przejąć je ktoś 
inny, lecz powinien je później ponownie zwolnić. Temat ten odżył w postaci 
konfliktu między mimem Trębaczem a aktorem ulicznym Husarzem. Hu-
sarz mniej więcej po roku występów zapoznał się bliżej z niektórymi artysta-
mi, poczuł się również o wiele pewniej w swojej postaci. Spodobała mu się 
„studzienka” z placu Mariackiego i lubił na niej stawać, choć jedyną osobą, 
która zajmowała w tym czasie to miejsce, był Trębacz. Wszyscy przywykli do 
określania tego podestu: „tam, gdzie zazwyczaj stoi Trębacz”. Husarz był na 
tyle zawzięty, że postanowił przejąć podest, za każdym razem przychodząc 
na plac Mariacki nieco przed Trębaczem – wtedy zgodnie z zasadą pierw-
szeństwa jemu należało się to miejsce.

Wielu nowych mimów, którzy pojawiali się na krakowskim Starym Mie-
ście, początkowo czuło się onieśmielonych i poznanie się z innymi artystami 
zajmowało im trochę czasu. Łatwym do zauważenia zjawiskiem było jed-
nak następujące po upływie danego okresu porzucanie przez nich mniej 
atrakcyjnych miejsc i zajmowanie tych, które cieszyły się większą popular-
nością (jak na przykład centralna przestrzeń przed kościołem Mariackim 
oraz okolice Rynku Głównego w kierunku placu Mariackiego, czy też frag-
ment przestrzeni przed pomnikiem Adama Mickiewicza). Ten okres adap-
tacji określiłabym jako jeden sezon, czyli okres wakacyjny. Pojawiając się 
w kolejnym roku, artysta miał już pewien staż, był znany i rozpoznawalny 
w porównaniu z nowo przybyłymi osobami, często też zmienił strój (lub 
przynajmniej przemalował go na inny kolor), prawdopodobnie uczestniczył 
również w różnych sytuacjach dotykających artystów (jak chociażby występ 
przed komisją). Wszyscy artyści przyznawali, że pierwsze dni występów 
z powodu spotkań z ludźmi przynoszą dużo pozytywnego oszołomienia, 
adrenaliny, radości oraz zapału do dalszej pracy. Następnie, gdy natrafiają na 
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innych artystów i poznają się z nimi bliżej, zaczynają czuć wsparcie ze stro-
ny ulicznej wspólnoty. Mogą wzajemnie wymieniać doświadczenia i służyć 
sobie dobrym słowem w trudniejszych chwilach. Zazwyczaj performerom 
zależy na umocnieniu swojej pozycji i rozwinięciu postaci, dlatego gdy wię-
cej zarabiają, często inwestują w strój. W efekcie aspirują do tego, aby wystę-
pować w miejscu bardziej godnym uwagi, co ma oznaczać, że ich starania 
artystyczne są warte tego, by zostali dostrzeżeni.

Dla Gitarzysty najważniejszym aspektem pracy artysty był nieustanny 
rozwój. Chociaż był profesjonalnym muzykiem jazzowym, zdecydował się 
na występy na ulicy, ponieważ w ten sposób mógł zarabiać pieniądze, po-
pularyzować swoją twórczość i mieć bliski kontakt z odbiorcami. Mimo 
to uznawał grę uliczną jedynie za etap przejściowy. Widząc oczekiwania 
słuchaczy, zdecydował się nagrać płytę z własnymi kompozycjami. Przy-
znał, że w 2012 roku, przy okazji odbywających się w Polsce mistrzostw 
Europy w piłce nożnej do Krakowa przyjechało bardzo wielu zagranicznych 
turystów. Okazało się wtedy, że jego muzyka cieszy się wielkim powodze-
niem, zaś ludzie pytali o możliwość kupna jego płyty, której wtedy jeszcze 
nie posiadał. Ten czas dobrej passy zmotywował go do kupienia sprzętu 
do własnego, domowego studia nagrań oraz nauki, w jaki sposób się nim 
posługiwać.

Była zima, zakończyłem sezon. Pracuję w studio. Mam studio – małe, ale 
profesjonalne, w domu. Mówię: okej, trzeba robić moją płytę. Muszę. Kom-
ponuję. [To] było bardzo trudne. Bo nie jest łatwe. (...) Ja siedzę cały dzień 
w domu, dzień w dzień. W ogóle nie ma mnie. I zaczynam czytać. Studiuję 
– co robi to, co robić... Miesiąc tak czytam, spróbuję to. Okej. Rozumiem, jak 
nagrywa, to co robi, to co robi. I zaczynam... Szukam inspiracji. Bo wcześniej 
miałem trzy utwory, takie kompozycje. Bo kiedyś był w Algieria w waka-
cje, w domu rodzinnym. I tam miałem inspiracja. Zacząłem nagrywać. Już 
mam. Nagrywam, tak, pracuję dwanaście godzin co dzień. Bo nie jest łatwo. 
Nagrywać, próbować... Bo robię wszystko sam. Nie tylko ja nagrywam gita-
rę. Napiszę bas, perkusja, wszystkie arrangement [aranżacje] ja. I to bardzo 
trudna. Na przykład ja mam jeden utwór, to prawie miesiąc ja pracuję. Dwa-
dzieścia, dwadzieścia pięć dni. I co dzień. Dziesięć godzin, dwanaście godzin 
pracuję. (Gitarzysta)

Praca Gitarzysty miała dwa wymiary. Jeden z nich był duchowy – za-
wierał poszukiwanie inspiracji oraz proces twórczy, zaś drugi – techniczny, 
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obejmujący wykonywanie i nagrywanie utworów. Wymiar duchowy trudno 
było jasno określić na osi czasu, natomiast wymiar techniczny zależał głów-
nie od motywacji, a także efektywności nauki i pracy. Po sześciu miesiącach 
nagrań Gitarzysta osiągnął swój cel – powstała płyta Mediterranean Tango23 
zawierająca osiem własnych kompozycji. Później artysta zaczął pracę nad 
nagraniem teledysku do swojego ulubionego utworu z płyty, a po zakończe-
niu następnego sezonu planował ponownie rozpocząć pracę nad autorskim 
albumem.

3.3.2. Technologia a kontakt z ludźmi

Bardzo wielu moich rozmówców posiadało własne strony internetowe lub 
oficjalne profile na portalach społecznościowych. Chociaż artykuły praso-
we, zdjęcia i komentarze z lat dziewięćdziesiątych można znaleźć jeszcze 
na temat Białej Damy, nic mi nie wiadomo o tym, aby świadomie kreowała 
swój wizerunek w mediach. Współcześnie popularyzacja Internetu i jego 
łatwa dostępność sprawiły, że artyści sami mogli zająć się promocją swo-
ich wizerunków – i chętnie z tej możliwości korzystali. Przykładowo face-
bookowy profil ekwilibrysty Adriana Pruskiego, który występuje w różnych 
miastach Polski, w tym również w Krakowie, został polubiony przez niemal 
11,5 tysiąca internautów24. Za pośrednictwem portalu regularnie kontak-
tują się z artystą, oglądają i komentują filmy z jego udziałem, uczestniczą 
w organizowanych przez niego konkursach, a także opisują swoje wrażenia 
z jego ulicznych występów oraz są zapraszani na kolejne. Występy uliczne, 
które są coraz częściej nagrywane przez turystów i zamieszczane w sieci, 
raz jeszcze przeżywają tam swoją popularność. Choć film nie odzwierciedla 
żywej interakcji, umożliwia ponowne przeżycie odczuwanych emocji czy też 
pozyskanie nowej widowni. Tym sposobem widz-internauta, przyjeżdżając 
do Krakowa, może odszukać znajomego mima i nawiązać prawdziwą, bez-
pośrednią relację. Artyści często zamieszczali gdzieś nazwę swojego profilu, 
na przykład na podeście lub na futerale. Zdarzało się, że rozdawali swoje 
wizytówki. Tak robił Biznesmen – wizytówki nie tylko idealnie dopełniały 
całości jego menedżerskiego wizerunku, ale również pozwalały dość do-
kładnie oszacować liczbę osób, które zrobiły sobie z nim zdjęcie.

23 https://itunes.apple.com/us/album/mediterranean-tango/id662836703 (dostęp: 7.04. 
2015).

24 https://www.facebook.com/JustEdiShow/timeline?ref=page_internal (dostęp: 7.04.2015).
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– Często się zdarza, że komuś dajesz wizytówkę? (Marta)
– Każdy, kto do mnie rzuci monetę, dam mu wizytówkę. Za ten czas, kiedy 
tu robię [na ulicy – wcześniej w Hiszpanii], rozdałem 70 tysięcy wizytówek. 
A tu w Krakowie tak pięć–sześć tysięcy. Ja jestem biznesmenem, nie? Biznes-
men bez wizytówki nie może być! (Biznesmen)

Gitarzysta przyciągał na ulicę Szewską wielką skrzynię na kółkach, z któ-
rej wyciągał krzesełko, sprzęt nagłośnieniowy oraz gitarę. Rozkładał przed 
sobą otwarty futerał, do którego wkładał wydane przez siebie płyty.

– Ludzie kupują moja płyta nowa. Co ciekawe, ja boję się pierwszy raz, bo 
[jak] ludzie nie będą tak lubić...? I to było ciekawe! Dużo ludzi mówi: Twoja 
muzyka jest bardzo ciekawa. (...) Pierwsza płyta to znana muzyka [aranżacje 
znanych utworów]. I tak... dużo ludzi naprawdę pisało też... Ameryka, Ka-
nada, inne kraje... (Gitarzysta)
– Na Facebooku? (Marta)
– Tak, na Facebooku. Szukają, jak można kupić moją płytę. Potem już... moja 
płyta jest w Amazon, jest w iTunes, jest w Internecie. Można kupić. Ale kie-
dyś nie miałem towaru w Amazon. Ja wysyłałem pocztą. Bo są ludzie... na 
przykład byli w wakacje tutaj. I słyszeli moją muzykę. Nie mieli okazji kupić 
mojej płyty. I potem oni pisali: „A szkoda, nie kupiłem twojej płyty... Możesz 
wysłać mi płytę? Proszę...”. Tak wtedy ja wysłałem ludziom.

Portal społecznościowy umożliwił odnalezienie artysty i nawiązanie 
kontaktu z prośbą o przesłanie płyty z wykonywanymi przez niego utwora-
mi. Sprzedaż płyt, choć w przypadku ulicznych grajków zazwyczaj nieure-
gulowana prawnie, była nieodłącznym elementem muzycznych występów 
w przestrzeni miejskiej.

Aspekty techniczne w kreacjach mimów, żywych rzeźb i aktorów ulicz-
nych mogły zachęcać ludzi do bliższego kontaktu i na przykład nawiązania 
rozmowy bądź skłaniać ku bardziej zdystansowanej interakcji. Husarz, któ-
ry zimą nosił pod szyszakiem kominiarkę, musiał mówić dość głośno, aby 
można go było usłyszeć. Gdy zrobiło się cieplej, nie tylko zdjął kominiarkę, 
ale również założył nosal w szyszaku do góry nogami, dzięki czemu można 
go było wyraźnie usłyszeć i zobaczyć jego twarz. Wiele żywych rzeźb zdecy-
dowało się na noszenie maski zamiast malowanie twarzy – decyzja ta z pew-
nością była podyktowana względami praktycznymi: dzięki temu można było 
oszczędzić czas na tworzenie make-upu i pieniądze na zakup farby, ale też 
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uniknąć uciążliwego podrażniania skóry twarzy. Z drugiej strony maska, 
różnokolorowe soczewki (noszone przez Diabła – na przykład jedna czer-
wona, a druga czarno-biała, przedstawiająca pajęczą sieć), a nawet ciemne 
okulary (zakładane przez Biznesmena i Złotą Damę) tworzyły swego rodza-
ju dystans i zdarzało się, że budziły u dzieci nieśmiałość lub strach. Podob-
nie było z wysokim podestem – pozwalał wyróżniać się z tłumu, lecz także 
stanowił barierę w bliskiej rozmowie. Husarz opisał, w jaki sposób aspekty 
techniczne jego stroju działają na wyobraźnię osób, które go spotykają.

– No, przyszła kiedyś taka pani z dzieckiem i chciała pokazać dziecku hu-
sarza. I mówiła tak: „Przywitaj się! Przywitaj się! Ten pan jest miły, ten pan 
jest miły”. (Husarz)
– A dziecko co na to? (Marta)
– Bo dzieci czasami reagują... o kurczę, jakaś zbroja, jakaś twarz metalo-
wa... oczy tylko widać! No, reagują trochę... niejednoznacznie. Niektórzy się 
śmieją wręcz. Są takie dzieci, które się cieszą i są tak bardzo szczęśliwe, że 
coś takiego zobaczyły. A niektóre... stoją i nie wiedzą, co zrobić. Czy płakać, 
czy śmiać się, czy uciekać? Niektóre w ogóle nie rozumieją, co to jest. Nie 
wiedzą, o co chodzi. To też zależy, w jakim wieku jest dziecko, nie? Ale dzieci 
ogólnie bardzo entuzjastycznie podchodzą, pozytywnie. Szczególnie te, które 
już się nie boją. I nawet... Mój siostrzeniec nawet po wizycie... po spotkaniu 
ze mną to... tata musiał jechać do takiego miejsca, gdzie się te stroje pożycza, 
no i strój takiego małego rycerza musiał mu pożyczyć na jeden dzień. I póź-
niej sobie robił zdjęcia w tym stroju [śmiech]. Albo chodzą... Widzą u mnie 
szablę, to później chodzą i miecze kupują.

Technologia odgrywa coraz większą rolę w prowadzeniu ulicznych wy-
stępów, stwarza artystom nowe możliwości i pozwala zadziwiać: tworzyć 
iluzję, zaskakiwać efektownością, czy też stwarzać dobre warunki akustycz-
ne, gdy potencjalnie ich brak. Co więcej, technologia znacząco wpływa na 
sposób nawiązywania relacji z odbiorcami. Mamy więc do czynienia z po-
łączeniem bliskiej, bezpośredniej relacji i kontaktu wirtualnego, w którym 
również artyści i odbiorcy (a nie, jak kiedyś, głównie dziennikarze) mają 
wpływ na to, jak kreowany będzie wizerunek artysty ulicznego.
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3.4. Struktura społeczna

Miliony turystów odwiedzających Stare Miasto w Krakowie w celu podzi-
wiania piękna kompozycji średniowiecznego układu przestrzennego miasta 
wraz z jego budowlami, osnutymi legendami i opowieściami o historycznych 
zdarzeniach i ich znamienitych mieszkańcach, podobnie jak w Wenecji, Pa-
ryżu, Rzymie, Londynie, Barcelonie czy Lizbonie – miast o niepowtarzal-
nej magii miejsc – świadczą o potrzebie istnienia miast jako kwintesencji 
historii, kultury i miejsc, w których następuje intensyfikacja wrażeń emo-
cjonalnych. Świadczą one o potrzebie istnienia idei miasta jako niezbędnej 
sceny dla życia społecznego i permanentnego kreowania jego różnych form 
opartych na współdziałaniu i współtworzeniu – w tym również wartości 
przestrzennych, materialnych i duchowych, niematerialnych. (Paszkowski, 
2012, s. 156)

Wartości niematerialne, a więc formy oparte na współdziałaniu i współ-
tworzeniu, są tworzone także przez artystów ulicznych. Wielokrotnie spot-
kałam się z opinią, że ich obecność ożywia właśnie te materialne wartości 
przestrzenne – wprowadza w miejski krajobraz nieprzewidywalność, spon-
taniczność i dynamikę. Turyści, wracając po pewnym czasie do Krakowa, 
mogą nie tylko odwiedzić te same miejsca, ale też liczyć na ponowne spot-
kanie artystów, których już wcześniej widzieli i wspólnie z nimi przyjemnie 
spędzali czas na Starym Mieście.

Istotnym problemem w doborze rozmówców okazała się następują-
ca kwestia: kogo tak właściwie można określić mianem artysty ulicznego? 
W terenie spotkałam się z opinią osób żebrzących (np. stojących u wejścia 
do kościoła Mariackiego z tekturowym kubeczkiem i symulujących niepeł-
nosprawność bądź inne choroby), które uważały performerów (albo ogólnie 
ludzi ze Starego Miasta) za „kolegów z pracy”. Poza takim dość absurdalnym 
przykładem musiałam również ustosunkować się do ludzi w jakiś sposób 
usiłujących wykonywać utwory muzyczne, których jakość pozostawiała na-
prawdę wiele do życzenia (wysnuwam ten wniosek pomimo braku mojego 
muzycznego wykształcenia). Uzasadnieniem tego zarzutu niech będzie sy-
tuacja, gdy kobieta grająca na harmonijce ustnej pieśń religijną pt. Barka 
w pewnym momencie zaczęła wykrzykiwać niecenzuralne słowa i kopać 
stojące przed nią pudełko po margarynie. Prawdopodobnie jej zachowa-
nie było reakcją na komentarz przechodniów. Okazana agresja wydała mi 
się jednak czymś niespotykanym w porównaniu z manierami ulicznych 
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performerów. Nasunął mi się wniosek, że ulicznym performerem nazwiemy 
tego, kto w przestrzeni miejskiej prezentuje swoje talenty i zdolności o wa-
lorach artystycznych w bliskiej interakcji z widzami, jednak niepozbawionej 
podstawowych zasad kulturalnego zachowania.

W pewnym sensie rozwiązaniem mojego dylematu okazała się komisja 
dla artystów ulicznych – teoretycznie każdy, kto otrzymał pozytywną opinię, 
powinien prezentować wcześniej wspomniane walory. Praktyka pokazała 
jednak, że wielu artystów okazało brak zainteresowania uzyskaniem zezwo-
lenia, zaś ich występy potrafiły się znacznie wyróżnić spośród pozostałych 
i zgromadzić o wiele większą widownię. Co ciekawe, większość artystów wy-
stępujących bez zezwolenia moim zdaniem nie miałaby żadnego problemu 
z jego uzyskaniem. Artyści ci tłumaczyli swoją decyzję podejściem ideowym 
– skoro w innych polskich miastach mogli występować zupełnie swobodnie, 
nie widzieli powodu, aby nie móc tego robić również w Krakowie. Pozostali 
podzielali spostrzeżenie, iż regulacje odzwierciedlają politykę władz miasta, 
z którą się nie zgadzają, a ignorowanie przepisów jest sposobem wyrażenia 
sprzeciwu wobec nich. W tym przypadku słuszne wydaje się stwierdzenie, 
że choć dzieło sztuki (a ogólniej: działanie artystyczne) niekoniecznie musi 
odnosić się bezpośrednio do jakiejś sprawy politycznej, to jednak zawsze 
jest formą politycznego komentarza, domniemanej krytyki (Williams, 
2004). Park Kulturowy stał się formalnym wyznacznikiem tego, kto należy 
do organizacji krakowskich artystów ulicznych – poprzez zawarcie umowy 
z Urzędem Miasta. Według mnie organizację tę należy postrzegać w ujęciu 
nieformalnym – jako wspólnotę performerów ulicznych; także tych, którzy 
nie podpisali umowy, gdzie „Zarządzający udostępnia Artyście miejsce (...) 
celem prowadzenia występów artystycznych”25.

Grygier (2012a) podkreśla, że w działalności muzyka ulicznego może-
my dostrzec następujące cechy upodabniające go do żebraka: występowanie 
w tej samej przestrzeni publicznej, używanie zbliżonych socjotechnik, a tak-
że podobny sposób zbierania wynagrodzenia, z czego najpoważniejszym za-
rzutem wydaje się ten ostatni. Trudno mi się zgodzić z faktem, iż zbieranie 
datków do puszki budzi skojarzenia wyłącznie z żebractwem – w takim razie 
jak potraktować kelnerów gromadzących napiwki czy wolontariuszy orga-
nizacji pożytku publicznego? Prawdopodobnie wyżej wymienione cechy, 
występując łącznie, mają wpływ na tego rodzaju porównania. Jeden z graj-
ków przytoczył mi historię, gdy to jego okradziono na ulicy – i w takich 

25 Cytat z umowy udostępnionej mi przez jednego z mimów.
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momentach czuł się bezradny. Sytuacja ta bardziej jednak przypominała 
obrabowanie osoby pracującej na ulicy niż porachunki ulicznej mafii.

– A na przykład jacyś agresywni ludzie się zdarzają? (Marta)
– Był! Był... kilka razy. Był dużo. Rok temu... wszedł... co oni ukradną. Tak, 
alkohol lubią, tak. Ukradną pieniędzy. Ja wtedy mówię: „Panie, dobrze, co 
robisz?”. „Co?”. „Tak, ja widziałem, co robisz...”. I tak... Są. (Gitarzysta)
– No właśnie. Bo jakbyś pracował w jakiejś firmie, byłaby ochrona, no nie? 
Tutaj jest Straż Miejska, ale też nie zawsze. Wiesz, nie ma kogoś do pilnowa-
nia porządku.
– Ta Straż Miejska „pilnuje” tylko artystów. Na przykład, kto złodziej na 
Rynku, kto prosi ludzi o pieniądze... turystów. Straszą turystów! Nie mają 
problem[ów] w ogóle! Normalnie są na Rynku. Ale kto gra muzykę, kto robi 
ludzi happy, zadowolonych, tak? Ciekawych, minimum, to jest on problem. 
Potem Straż Miejska kontroluje artystów i to nie wolno, to nie wolno...

W strukturze społecznej organizacji ulicznych performerów znajdowali 
się oni pomiędzy swoimi odbiorcami a stroną kontrolującą – urzędnikami 
oraz funkcjonariuszami porządku publicznego. Artyści często starali się tłu-
maczyć postępowanie Straży Miejskiej – że kontrolowanie performerów jest 
ich przykrym obowiązkiem, nie zaś własną inicjatywą. W jaki sposób moż-
na zatem odpowiedzieć na pytanie: jak wyglądają relacje w pracy ulicznych 
performerów? I które z nich są najlepsze: artystów pomiędzy sobą, artystów 
i ich odbiorców, czy też artystów z urzędnikami?

3.4.1. „Brudna” ulica?

Naprawdę, tak jak ci opowiadałam, jakby mi ktoś powiedział dziesięć lat 
temu, że ja będę na Rynku krakowskim mimem, ja bym go wyśmiała. Ale 
nie dlatego, że nie szanuję tego zawodu. Tylko ja bym nie chciała wierzyć. Bo 
ja miałam tak życie poukładane, że mnie się wydawało, że ono się już nigdy 
nie zmieni! (Złota Dama)

Ale nigdy nie myślałem: „ja będę grać na ulica!”. Nigdy. Nie myślałem tak. 
(Gitarzysta)

Artyści jednogłośnie twierdzili, że występy uliczne zdecydowanie nie 
były czymś, o czym marzyli od dziecka i co zawsze chcieli robić. Jednak 
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obserwując przy różnych okazjach pokazy ulicznych performerów, ogarnia-
ła ich fascynacja tym zajęciem i przychodziła do głowy myśl, aby w końcu 
samemu spróbować. Najczęściej jednak potrzebowali do tego dodatkowej 
motywacji: trudnej sytuacji finansowej, braku pracy czy też samotności 
i nadmiaru wolnego czasu. Występując w roli artysty ulicznego po raz pierw-
szy, zazwyczaj nie znali jeszcze pozostałych performerów. Zdarzało się jed-
nak, że osoby te były wcześniej w pewien sposób związane ze środowiskiem 
ulicznym i wiedziały już, iż ten świat może być tym, w którym będą się wspa-
niale odnajdywać. Pierwszy występ z reguły był niezapomnianym przeży-
ciem i często performerzy pamiętali nawet dokładną jego datę.

– Pierwszy raz? Siedem lat temu. To był weekend majowy. Tak, że teraz mi 
się tak zapętlił ciekawie czas. Że minęło siedem lat w weekend majowy. 
I była premiera tego kostiumu nowego diabelskiego [śmiech – wskazuje na 
kostium, który przed chwilą zdjął]. Przyjechałem tutaj z moim bratem cio-
tecznym, z kuzynem. Najpierw zacząłem pod Jasną Górą w Częstochowie. 
Pochodzę z okolic Częstochowy, wiesz? Także się pojawiłem tam w Czarnej 
Damie [śmiech]. Trochę perwersyjny kostium: w pończochach samonoś-
nych, wysokie buciory, parasol poszarpany, kapelusz, makijaż biało-czarny 
na twarzy. Tak, że tak zakrawało black metalem. No i postanowiłem wyjść 
na ulicę, porobić takie jazdy. Z jednej strony miałem poparcie też od kuzyna, 
bo... bo sam nie wiem, czy miałbym na tyle odwagi, żeby to zrobić... A wcześ-
niej straszyłem w parkach czasem ludzi... w przebraniu. I to było filmowane, 
miałem z tego frajdę, czułem się teatralnie trochę tak... (Diabeł)
– Straszyłeś ludzi w parkach? (Marta)
– Tak, nocami, wieczorami, w wakacje. Było tak jakoś... przed wakacjami, czy 
po. Kilka razy mi się zdarzyło. Ale to inna historia, to też były jaja straszne. No 
i przyjechałem do Krakowa, zobaczyłem tutaj artystów ulicznych i sądziłem, 
że wszyscy są związani z teatrem. Tak, że pomyślałem, że... chciałbym też tak! 
Podszedłem, robiłem ze wszystkimi zdjęcia. Mówiłem, że też tak się przebie-
ram i straszę w parku czasem w nocy [zmienia głos na mroczny]. No i... przy-
byłem w bardzo szybkim czasie tutaj. Bardzo dużo się wtedy zmieniło w moim 
życiu. No, zmieniłem całkiem swój schemat. Mieliśmy zagwarantowane trzy 
dni noclegu tutaj. Okazało się, że miesiąc czasu mieszkaliśmy u pewnej dziew-
czyny, która była początkującą katechetką. No i tak jestem do dziś.

Pomimo początkowych obaw mim doskonale poczuł się w środowi-
sku artystów ulicznych. Chociaż obawiał się, czy prezentuje umiejętności 
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i zdolności wystarczające do występowania na ulicy, jego przypuszczenia 
o przynależności artystów do grup teatralnych okazały się bezpodstawne, 
zaś on sam szybko zaczął wyróżniać się spośród pozostałych. Jak opowiadał, 
nie zyskał sympatii Białej Damy, która uznała go za konkurencję, a pseudo-
nim „Czarna Dama” mógł być swego rodzaju nawiązaniem do przedstawia-
nej przez nią postaci.

Zdaniem artystów ulica była idealną sceną – nie tylko jako miejsce ich 
występów, ale także prób: spotkań z nowymi widzami; przestrzenią radze-
nia sobie z niespodziewanymi sytuacjami oraz sferą wymiany inspirujących 
myśli i światopoglądów z poznanymi osobami, często wywodzącymi się 
z bardzo różnych środowisk. Artyści przyznawali, że reakcje i opinie wi-
dzów motywowały ich do rozwoju, a ponadto wskazywały jego kierunek 
– pokazywały, co podoba się ludziom, jak trafić w gust publiczności. Ważne 
jest to, że pokaz mógł obejrzeć prawie każdy. Ludzi od performerów nie 
dzieliły żadne granice, toteż każdy mógł być ich widzem i podzielić się z ar-
tystą swoimi wrażeniami. Diabeł wyznał, że w przeszłości marzyła mu się 
szkoła aktorska, do której jednak ostatecznie nie poszedł. Ulica była więc 
miejscem, w którym mógł się pojawić bez żadnych wymogów formalnych, 
a jak przyznał, pozwoliła mu nauczyć się bardzo wiele i zdobyć nieocenione 
doświadczenie w kontaktach z ludźmi.

Wyróżniałem się na pewno od wszystkich innych artystów, bo... śmiałem 
się już wtedy głośno, aczkolwiek inaczej, bardziej jak: ha ha hah [wydaje 
z siebie skrzeczący, jędzowaty śmiech]. Jakoś tak, tylko teraz nie jestem do 
tego dobrze rozgrzany. Cały czas się ruszałem, robiłem jakieś interakcje, de-
moniczne rzeczy z ludźmi. Zwariowane. Bardziej... bardziej byłem taki chyba 
spontan... Nie tyle, co spontaniczny, ale... mniej przygotowany chyba... aktor-
sko do tej postaci. Ale ulica dała mi ogromną szkołę i marzyły mi się studia 
teatralne, ale jakoś nie zrobiłem tego jednak. No i tak oczarował mnie cały 
Kraków, cała otoczka ta uliczna... [zastanawia się chwilę] Jakieś przygody 
seksualne? Wszystko mnie oczarowało w zasadzie. (Diabeł)

Złota Dama podkreślała pozytywny, przedsiębiorczy aspekt ulicznej 
twórczości. Początkowo z ogromnym niedowierzaniem odkryła, że na tego 
rodzaju działalność rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie ze strony od-
biorców. Ludzie wykazywali duże zainteresowanie ulicznymi pokazami. 
Zazwyczaj byli ciekawi nowych artystów, również z chęcią powtórnie oglą-
dali występ, który uznali za interesujący i udany. Wysiłek wkładany przez 
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performerów sprawiał, że tworzyli swego rodzaju usługę, z której odbiorcy 
chcieli dobrowolnie skorzystać. Co więcej, artyści czuli się potrzebni innym 
i włączeni w życie społeczne – nie uważali siebie za ludzi bezrobotnych ani 
też zwyczajnie proszących o pieniądze.

– Poza tym, co mnie strasznie zadziwia i rzeczywiście jakby potwierdza to 
takie stare przysłowie, czy zdanie, że „pieniądze leżą na ulicy”. Bo tu się to 
tak w tysiącu procent potwierdza. To właśnie zdanie: „pieniądze leżą na uli-
cy”. Że wystarczy się po nie pochylić. Wystarczy sobie jakiś pomysł na życie 
znaleźć i to można też znaleźć na ulicy. Tak, tak. No tak myślę! Tak myślę. 
(Złota Dama)
– W tym przypadku się sprawdza to powiedzenie? (Marta)
– No, no. Po prostu idealnie się sprawdza tutaj – na ulicy! Czy ktoś sobie na-
wet idzie, nie wiem, zarobi sobie te parę groszy, prawda? Ale to mi się podoba 
w tym, że ten człowiek nie stoi gdzieś tam tak bez sensu... gdzieś, nie wiem, 
nie pije w jakiejś budce...
– Z kartką i kubeczkiem?
– Czy z kartką, czy coś... tylko... tylko że on coś po prostu robi i jakieś mu tam 
datki za to dają, prawda? Tutaj u nas... Tutaj jest mnóstwo osób, nas, mimów, 
którzy są po studiach, którzy są...
– Artystycznych?
– Nie, niekoniecznie. Ale którzy są po studiach, z wykształceniem wyższym.

Naprawdę urzekły mnie słowa, które artyści wypowiadali wzajemnie na 
swój temat, opisując ich jako „dobrych znajomych oraz oryginalne osobo-
wości” (Lewitujący). Uważali swoich kolegów za uzdolnione i utalentowane 
osoby. Zdarzało się, że performerzy prosili innych artystów o pomoc w zro-
bieniu nowego stroju lub wykonaniu podestu. Chociaż początkowo ludzie 
występujący na Starym Mieście traktowali performerów z dystansem, z cza-
sem odkryli, że potrafią być nie tylko fajnymi kolegami z pracy, ale również 
bliskimi znajomymi – dobrymi kompanami, osobami, na których można 
polegać w trudniejszych chwilach.

Ja miałem taką sytuację kiedyś, że te pierwsze kartonowe skrzydła mi pę-
kły, one się rozerwały. I ja myślałem, że już nie będę pracować, chciałem je-
chać do domu [do Bytomia]. Ja tam właśnie mówię do kolegów: „No, dzisiaj 
w Krakowie Anioła nie będzie”. „A coś ty, głupi? Zgłupiał! Jak to Kraków bez 
Anioła?! To się tak nie da!”. I wyobraź sobie: Krasnal, Smok, Dama z Łasiczką 
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stoją w kręgu i myślą, jak mi te skrzydła naprawić. No i naprawili mi, a mog-
li mi powiedzieć: „Idź stąd!”. Mogli to wykorzystać, bo potencjalnie jestem 
dla nich jakąś konkurencją, ale nie! Tu jest właśnie taka fajna, koleżeńska 
atmosfera bardzo. No i też my się znamy poza już, nie? Poza pracą, my się 
znamy jakoś prywatnie i się lubimy, tak to jest. Kraków mi się bardzo właśnie 
pod tym względem podoba – pod względem tej mentalności, bo u mnie na 
Śląsku no... jednak tak trochę ciężko z jakąś taką życzliwością. Owszem, ta 
życzliwość jest, ludzka, ale... ale jednak bardziej... (Anioł)

Jedną z najciekawszych postaci występujących na ulicy był mim Diabeł. 
Jego znajomy performer opowiedział mi o nim jako o osobie, którą koniecz-
nie powinnam poznać. Wskazał, że działalność uliczna jest tylko niewielką 
częścią jego twórczości. Artyści podziwiali i doceniali pozostałych z nich – 
nie ukrywali faktu, że ktoś może również zadziwić swoim talentem.

I kto to jest? Jest to człowiek, który... który jakby pisze... pisze bajki, no i są 
to... są to, wiesz co, bajki dla dorosłych. Elegancko... elegancko są puentowa-
ne, ładnie są deklamowane, razem z muzyką. Fajne recitale, no siłą rzeczy... 
no pracuje też na ulicy, bo... bo nie zawsze może sprzedać, że tak powiem, 
spektakl. No ale bez wątpienia jest to, jak dla mnie, jedna... jedna z najbar-
dziej utalentowanych osób, które tu pracują. (Iluzjonista)

„No i te przebierańce, no to taki tworzy pejzaż” (Wróżka). Myślę, że obec-
ność performerów dosłownie tworzyła pewnego rodzaju krajobraz sztuki 
ulicznej – znając tradycyjne miejsca artystów i spacerując po Starym Mieście 
oraz rozglądając się dookoła, było oczywiste, kogo i gdzie należy wypatry-
wać. Artyści byli na tyle przyzwyczajeni do swojej obecności, że spoglądając 
wokół siebie, od razu nasuwały im się na myśl nieobecne postaci. Jeden per-
former, który zawsze po przyjściu do pracy witał się z artystami stojącymi 
najbliżej, co jakiś czas robił przerwy na papierosa i pogawędkę z kolegami. 
Inny artysta uliczny, który znał jego zwyczaj, codziennie podrzucał mu do 
teczki na pieniądze właśnie papierosa. Dlatego też performer nazwał go żar-
tobliwie swoim „stałym klientem”.

Tak, tak. Mam jednego takiego, co... taki facet, jakiś malarz. Tutaj stoi na 
Floriańskiej. Tam maluje takie twarze. A zawsze to mi wrzuca papierosa. Za-
wsze. Każdy dzień, papierosa. I on też robi na ulicy. Ale to takie miłe, że... ko-
leżeńskie, tak, że każdy raz, jak przychodzi, wrzuca papierosy. (Biznesmen)
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Jak twierdzi Zuidervaart (2011), sztuka w miejscach publicznych ma do 
odegrania znaczącą rolę w istniejącej sferze publicznej, ponieważ dzięki niej 
ustanawiany jest ogólnodostępny, uspołeczniony charakter tej przestrzeni. 
Artyści uliczni, animując przypadkowy i anonimowy tłum, pokazują, w jaki 
sposób można wykorzystać przestrzeń miejską do wspólnej zabawy, będącej 
inicjatywą samych performerów i mieszkańców. Artysta jako indywiduum 
ma do spełnienia kluczową funkcję świadomego ukazywania obaw zbioro-
wości poprzez zaprzeczanie im, tworzenie złudnej harmonii czy uczynienie 
przekazu sztuki trudniejszym (Williams, 2004). Dlatego częstokroć występy, 
choć pozornie dostarczające jedynie rozrywki, potrafią przemycać w nich 
działania zmuszające do wywołania refleksji: uwrażliwiać na obcość i inność, 
poszerzać horyzonty, stanowić alternatywę dla konsumpcyjnego stylu życia. 
Sztuka uliczna przypomina mieszkańcom miast, że możemy świetnie się ba-
wić bez kupowania przy tym kolejnych produktów lub wydawania znacznych 
kwot na wyszukane usługi, ale przebywając z innymi i tworząc wspólnotę, 
zaś samego artystę wynagradzając choćby symboliczną opłatą oraz brawami.

3.4.2. „Mim nie żebrze ani nie kradnie” – wizerunek artysty ulicznego

W jednym z artykułów mimowie zostali porównani do pomnika Adama 
Mic kiewicza, gdyż tak jak on stali nieruchomo i przyciągali uwagę prze-
chodniów (Kwaśnik, 2006). Na pierwszy rzut oka sprawiali wrażenie niezbyt 
towarzyskich, jednak obcym osobom bardzo łatwo było nawiązać z nimi 
jakąś interakcję czy nawet dłuższy kontakt (korespondencję mailową z wy-
mianą zdjęć albo krótką pogawędkę za pośrednictwem portalu społecznoś-
ciowego). Występujący na ulicy przyznawali, że lgną do nich ludzie samotni, 
niepełnosprawni, obcokrajowcy – wszyscy ci, którym mogło brakować kon-
taktu z drugim człowiekiem, ponieważ rozmowa z nimi jest o wiele łatwiej-
sza niż z obcą osobą spotkaną na ulicy. Wbrew pozorom artyści okazali się 
wyjątkowo rozmowni. Co więcej, opowiadali w taki sposób, że łatwo mo-
głam sobie wszystko wyobrazić, a więc zamiast ubogiego stylistycznie me-
tajęzyka używali bogatego języka przedmiotowego. „Co innego powiedzieć, 
że coś jest interesujące (metajęzyk), a co innego interesująco o czymś mówić 
(język przedmiotowy)” (Jaroszyński, 1998, s. 80).

Opowiadaj,
Nikt nie opowiada tak, jak ty...
Choć bajeczki te na pamięć znam,
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Jakże wszystko to cudownie brzmi!
Siądź naprzeciw,
Niech tam sobie leci, płynie czas,
Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz!26 (Wodecki, 1994)

Tak jak w piosence Zbigniewa Wodeckiego (który ulicznych artystów 
doceniał poprzez wrzucanie datków, między innymi jednemu z moich roz-
mówców – Muzykowi), artyści potrafili oczarować opowieściami, przede 
wszystkim jednak dlatego, że w ich pracy zdarzało się wiele niecodziennych 
sytuacji. Diabeł opowiadał mi o ulicznych spotkaniach z osobami niepełno-
sprawnymi, które sprawiły, że przewartościował swoje życie, a rozmowy 
z nimi były pełne ciepła, zrozumienia i bezpośredniości, co nie zawsze zda-
rzało się w kontaktach z zupełnie zdrowymi osobami. Śmierć zrelacjonowa-
ła mi, co jej się zdarzyło, gdy stała na podeście:

Wczoraj chór włoski śpiewał dla mnie piosenkę! Powiedzieli, że mają dla 
mnie prezent i nie są to pieniądze... Ustawiło się bardzo dużo dziewczyn 
i zaczęły śpiewać, nawet dyrygent był! Bardzo to miłe było... (Śmierć)

Artyści na Rynku często sami do mnie podchodzili i z uśmiechem ogła-
szali: „Muszę ci coś opowiedzieć!” lub „Wiesz, co mi się dziś przydarzyło?”. 
Biznesmen pokazał mi bardzo ładny portret, który dostał od anonimowego 
przechodnia. Ciekawe w tym wszystkim było to, że rysunek został naryso-
wany w poprzednim roku – świadczył o tym zarówno podpis autora, jak 
i fryzura performera, którego włosy były jeszcze wtedy długie i związane 
w kucyk. Performer czuł się miło wyróżniony, nie tylko dlatego, że ktoś ze-
chciał podarować mu portret swojego autorstwa, ale przede wszystkim ze 
względu na to, że postanowił odnaleźć go po kilkunastu miesiącach. Ob-
darowany postanowił podzielić się prezentem ze swoimi fanami i umieścił 
fotografię rysunku na swoim publicznym profilu na Facebooku.

Performerzy przyznawali, że w sytuacji gdy w prowadzenie występów 
w przestrzeni miejskiej zaczęły ingerować władze, przyszłość uliczna w jesz-
cze większym stopniu niż dotychczas zależy od ludzi. Jeśli w społeczeństwie 
zapanuje przeświadczenie, że działalność artystów jest żebractwem i stano-
wi aktywność szkodliwą społecznie, najprawdopodobniej to zajęcie będzie 

26 http://www.tekstowo.pl/piosenka,zbigniew_wodecki,opowiadaj_mi_tak.html (dostęp: 
18.06.2014).
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coraz mniej popularne, aż w końcu zupełnie zaniknie. Jednak przeglądając 
wypowiedzi na forach internetowych, często można było natknąć się na opi-
nie popierające tego rodzaju działalność artystyczną – doceniające wysiłek 
i inwencję artystów.

Nie mam nic przeciw mimom na Rynku Głównym i w jego okolicach. Oni 
są jedną z atrakcji turystycznych. Swoją obecnością współtworzą specyficz-
ny klimat miasta. Gdyby mieli inne źródło zarobku, z pewnością nie staliby 
godzinami w jednym miejscu, w dziwacznych strojach, wymazani brązem, 
żeby zwrócić na siebie uwagę turystów. Każdy chce żyć, a turyści chętnie ro-
bią sobie zdjęcia z wyróżniającymi się z tłumu oryginałami. Mim nie żebrze 
ani nie kradnie27. (Turysta)

Złota Dama, która na pracę mima zdecydowała się z powodu nadmiaru 
wolnego czasu, określała siebie mianem kobiety renesansu, posiadającej wiele 
pasji i zainteresowań. Tłumaczyła, że bezczynność i rutyna zabija ją, zaś praca 
na ulicy dostarcza milionów wrażeń oraz pozytywnych doznań. Przyznawa-
ła, że w życiu prywatnym, mówiąc prawie obcym osobom o swoim zajęciu, 
spotykała się z ciekawością połączoną z dużym dystansem. Później ludzie 
ci opisywali Złotą Damę jako „bardzo normalną”. Bawiło ją, że oczekują od 
artystów bycia szalonymi, zdziwaczałymi osobami. Dodatkowo kontekst 
miejsca pracy, czyli ulica, wzbudzał raczej negatywne skojarzenia. Zdaniem 
performerki większość pretensji i absurdalnych oskarżeń o sianie zgorszenia, 
które padały w jej kierunku na ulicy, była zupełnie bezpodstawna.

– O, powiem ci inną taką sytuację z Rynku. Tutaj się mówi... znaczy, ja też 
znam takie opinie, że mówi się, że mim to jest... człowiek, który pije, który 
po prostu... jakiś lump taki. Że... no tak się mówi. Mówi się o mimach, czy 
w ogóle o ludziach takich... [ludziach] ulicy: żebracy. I ja miałam taką sytua-
cję tydzień temu, gdzie podszedł do mnie pan koło siedemdziesiątki. Taki 
dystyngowany. Na wygląd – taki elegancki, dystyngowany. I stanął naprzeciw 
mnie. I oglądał mnie od stóp do głów. Wszystko, po kawałku. I ja myśla-
łam, że jego reakcja będzie taka, że jak podniesie głowę, to tak się ładnie 
zachowa: że się uśmiechnie, czy coś. Ja mu wyślę buziaka, tak jak zawsze. 
Czy tam... coś rzuci, czy nie rzuci, ale że to będzie... coś takiego [miłego]. 

27 Komentarz na stronie internetowej: http://m.onet.pl/wiadomosci/krakow,nfvrf (dostęp: 
13.01.2015).
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I on mnie tak strasznie niepozytywnie zaskoczył, bo podniósł tę głowę na-
przeciw... tak, o, naprzeciw mojej twarzy i powiedział dosłownie takie słowa: 
„czyste żebractwo”. I poszedł. A ja tylko tak... (Złota Dama)
– Tak powiedział? (Marta)
– Tak, dokładnie to były te słowa. I ja tylko... Moja reakcja... Bo mnie tak 
zatkało, że moja reakcja była tylko taka: „No wie pan...?!”. Tak... tylko w ten 
sposób zareagowałam. Bo to jest... no, jakieś takie... Jak... jak mógł? Jak mógł 
coś takiego powiedzieć?! Dwa lata temu też była taka sytuacja, że znów inny 
pan szedł. I przechodził koło mnie. I odwrócił się, i mówi do mnie... bo 
ja mam kosz pełen kwiatów... a on do mnie mówi... Jak on to powiedział? 
A! „Wzięłaś je z cmentarza?”. No. Takie...
– No co ty?
– Tak, naprawdę. Tak, że... to są właśnie te sytuacje niemiłe na Rynku. Gdzie 
ja po prostu... no, jak to powiedzieć? No, nie wiem, nie... nie chwalą cię? Nie 
mówią aż tak dobrze o sobie. Ja jestem osobą... uważam, no, jakąś osobą na 
poziomie, i tutaj po prostu... ktoś, kto uważa siebie za lepszego, podchodzi do 
mnie i zachowuje się... no, potwornie niekulturalnie! Nie zna mnie w ogóle, 
nie... W ogóle te opinie o... o ludziach ulicy, że są tacy, a nie inni, że to lumpy... 
to jest przecież niesprawiedliwe! Tutaj są fajni, artystyczni ludzie, po prostu! 
A... a jednak taka opinia jakaś tam jest o ludziach pracujących na ulicy. Że 
też... już teraz nie, ale jeszcze w pierwszym roku też parę razy ktoś tam do 
mnie krzyknął, tak z daleka: „A wzięłabyś się do normalnej pracy!”. A ci lu-
dzie nie wiedzą, że ja tak naprawdę mam... po prostu tyle zainteresowań, trzy 
prace, i że ja jestem po prostu takim trochę pracoholikiem! Takim robotem 
troszeczkę! Bo... bo po prostu lubię pracować i... i trzeba żyć, i się utrzymywać.

Gitarzysta opowiedział o swoich pierwszych dniach pracy na ulicy, na 
którą zdecydował się poniekąd z konieczności. Gdy mieszkał w Paryżu, za-
rabiał na życie, ucząc gry na gitarze. Po przyjeździe do Polski barierą okaza-
ła się zupełna nieznajomość języka polskiego. Żyjąc z oszczędności, artysta 
pewnego dnia dojrzał do decyzji, nad którą myślał już od pewnego czasu 
– i postanowił zagrać na ulicy. Pierwszy występ absolutnie upewnił go co do 
tego, że jest to zajęcie, któremu chciałby się poświęcić w najbliższym czasie. 
Co więcej, występy uliczne pozwoliły mu poznać wiele osób doceniających 
jego twórczość, utrzymywać się oraz przekonać, że cel – praca artysty – jest 
czymś, w czym może się sprawdzić i spełnić. Już pierwszego dnia spotka-
ły go również kłopoty – występował bowiem bez wymaganego zezwolenia, 
nie mając świadomości, że takowe jest potrzebne. Sytuację udało mu się 
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przezwyciężyć dzięki mocnemu wsparciu anonimowej publiczności, zaś 
pierwsze trudne przeżycia zahartowały go na przyszłość oraz pokazały, że 
nie warto odpuszczać i poddawać się bez walki.

– Myślałem: czemu nie... czemu nie spróbuję grać na ulicy, [jeden] dzień 
na przykład? I tak kupiłem sprzęt, tak. Pierwszy [raz] spróbowałem tutaj 
w Kraków. Pierwszy raz. Bo nie znam Kraków dobrze, nie znam ulica. Tak, 
siedzę w ulica... Floriańska, pierwszy raz. Zaczynam grać pierwszy utwór, 
dwa utwory... I widziałem duuużo ludzi. Stoją tak ludzie i... i naprawdę byli 
[za]ciekawi[eni]. Ludzie słyszą moją muzykę... Brawa. Bo nie myślą tak... [że] 
będzie ciekawa moja muzyka. Tak, tutaj bardzo ludzie lubią moją muzykę. 
(Gitarzysta)
– A co wtedy grałeś? To, co teraz? (Marta)
– Tak. Grałem to samo... [ten] klimat. Ale nie miałem takiego program[u] 
jak dzisiaj. Miałem kilka utworów, ale nie [tak wiele] jak dzisiaj. Bo pracowa-
łem dużo, z trzy–cztery lata. Tutaj jestem bardzo techniczny, więcej... więcej 
utworów mam takich [trudniejszych]. I obejrzałem ludzi. Stoją tak, słyszą 
muzyka, dają pieniądze... rozumiesz? Ja byłem trochę taki... nie myślałem... 
[że] będzie tak dobrze. Rozumiesz? I miałem też Straż Miejska pierwszy raz, 
tam. Mówią: „Pan, ale nie trzeba grać tu na ulica, bo trzeba pozwolenia...”. 
I tak, i tak. I pierwszy raz też ludzie... ludzie bili...
– Brawo bili?
– Tak, tak, tak. Nie, dla Straż Miejska, oni...! Bo nie chcieli... Mówią: „Bo 
pan...”.
– Byli za tobą?
– Tak! Mówią: „Pan gra dobrze... dobrze na gitarze, co robicie...?!”.
– Bronili cię?
– Tak...

Występy uliczne można zaliczyć do community arts – różnorodnych 
form artystycznych składających się na ogólnodostępną sztukę występującą 
w przestrzeni publicznej i nastawioną na ożywianie wspólnoty (Niżyńska, 
2011). Wspólnota ta jest grupą czynnie zaangażowaną w proces twórczy, 
zaś artysta jest częścią tej zbiorowości (ibidem). Zdaniem Śmierci performe-
rzy byli osobami otwartymi na kontakt z ludźmi – zwłaszcza z tymi, którzy 
szczególnie go potrzebują: chorymi, niepełnosprawnymi, nieśmiałymi lub 
ogólnie mającymi trudności w relacjach z innymi. Kolejna osoba przyzna-
ła, że zawsze stara się być wyjątkowo miła dla ludzi chorych i chociaż nie 
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zawsze czuje się komfortowo w takich sytuacjach, są one dla niej formą trud-
nych, ale niezwykle potrzebnych spotkań w życiu każdego człowieka. Mim 
słusznie zauważył, że dzięki kreowanej postaci nawet bez użycia słów może 
w radosnej atmosferze zaimprowizować sytuację, w której ktoś będzie mógł 
się dobrze poczuć.

– Oczywiście, że łatwiej jest nawiązać kontakt z nami niż z jakąś drugą, nor-
malną osobą, która idzie sobie, no nie? (Śmierć)
– Z normalną osobą [śmiech]. (Marta)
– No, z normalną, nieprzebraną, która się nie zajmuje takimi rzeczami. To 
oczywiście, że z nami jest łatwiej zrobić cokolwiek. Pogadać nawet. Nawet 
bez słów można już zrobić dużo rzeczy.

Gitarzysta z pewnością podzielał zdanie swojego kolegi – biorąc pod 
uwagę, że początkowo zupełnie nie potrafił porozumiewać się w języku pol-
skim, pozostawała mu komunikacja w innych językach lub na migi, bez uży-
cia słów. Jednak od samego początku czuł się w towarzystwie performerów 
jak w rodzinie.

Bo ja i oni... robimy... co robimy? Klimat, tutaj. Ludzi tak lepiej... zadowo-
leni... I tak, pozytywne to jest, na pewno. Dużo ludzi jest, stoją, widziałaś? 
Robili foto ze mną... i... dziecko jak... [udawało, że gra na gitarze], rozumiesz? 
[śmiech] (Gitarzysta)

Złota Dama, która przebierała się w domu i przyjeżdżała do pracy tak-
sówką, opowiedziała o różnych reakcjach taksówkarzy, którzy podjeżdżają 
pod jej dom. Chociaż zdarzyło jej się trafić na niezadowolonych kierowców, 
którzy potrafili zasugerować jej, że mogłaby im wybrudzić auto, w dziewięć-
dziesięciu procentach reakcje taksówkarzy na jej widok były pozytywne. 
Kierowcy, którzy wieźli ją ponownie, od razu rozpoznawali wyjątkową pasa-
żerkę. Czasem jednak potrafili ją wziąć za sztuczną figurę i ominąć, gdy cze-
kała na chodniku. Przyznała, że niezwykle miłe były sytuacje, gdy taksów-
karze cieszyli się, iż mieli takiego nietypowego pasażera, i prosili o zrobienie 
wspólnego zdjęcia, na co zawsze się zgadzała. Złota Dama potwierdziła, że 
przypuszczenia kierowców są trafne – zazwyczaj od razu pytali, czy zawieźć 
ją na Rynek, i dowozili ją prawie „pod sam kościół Mariacki”.

Dla Biznesmena praca z ludźmi wyglądała jak wzajemna wymiana ener-
gii, dlatego określał ją mianem „ładowarki”. Jeśli jego zajęcie wzbudzało 
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w ludziach radosne uczucia, również on czuł się pełen zapału. Śmierć za-
skoczyło, że choć księża i siostry zakonne często traktują go z dystansem, 
potrafią też znaleźć się wśród nich tacy, którzy przyjaźnie do niego macha-
ją, a nawet podchodzą, by zrobić sobie wspólnie zdjęcie. Mimowie, którzy 
przez swoje wyraziste stroje łatwo rzucali się w oczy i zapadali w pamięć, 
byli w pewnym sensie ulubieńcami panów z firmy ochroniarskiej przejeż-
dżających przez Stare Miasto. Za każdym razem machali mimom i cieszyli 
się na ich widok. Mim wcielający się w postać Śmierci pewnego razu spotkał 
znajomych pracowników ochrony w innej części miasta, podszedł do nich 
i przedstawił się, tym razem „w cywilu”. Jak stwierdził, tego rodzaju praca 
sprawia, że znikają opory w nawiązywaniu kontaktów z obcymi. Performe-
rzy często potrafili zażartować z kimś nieznajomym. W kontaktach z obcy-
mi wydawali się rozmowni oraz towarzyscy – nieraz, słysząc ich rozmowy 
z ludźmi, miałam wrażenie, że znali się z nimi już wcześniej, ale jak się oka-
zywało, nie zawsze tak było.

Magiczny świat artystów ulicznych wydawał się takim szczególnie dzie-
ciom. Chociaż nierzadko były przerażone na widok niecodziennych postaci, 
rodzice zazwyczaj zachęcali maluchy do podejścia do mimów, co z pewnoś-
cią wymagało od nich przezwyciężenia nieśmiałości lub strachu.

Trochę się boją, ale też... chcą mieć właśnie zdjęcie z takim czymś, co wy-
gląda strasznie. Na przykład dzieci się cieszą, że podeszły do takiego cze-
goś strasznego, i często mówią do rodziców, że się odważyły... Że wiesz, że: 
„a, podeszłem, podeszłem!”. Tak. (Śmierć)

Mimowie stawali się ulubieńcami dzieci – jeśli przykładowo przyjeżdżały 
one do Krakowa na tydzień, potrafiły codziennie odwiedzać ulubioną po-
stać. Jeden z performerów wspomniał spotkanie z dziewczynką, które wy-
jątkowo zapadło mu w pamięć.

Taka dziewczynka, Oliwka, przychodziła do mnie chyba ze cztery dni po ko-
lei. Czwartego dnia już po prostu rodzice ją przyprowadzili. Powiedzieli, że: 
„nie dała nam wyjechać, dopóki – powiedziała – się nie pożegna z panem”. 
(Były Mim)

Jednak wycieczki grupowe – szczególnie te mające czas wolny, pozosta-
wione bez opiekunów – okazywały się zmorą artystów ulicznych. Dzieci, 
które nie wiedziały, na co mogą przeznaczyć przerwę w zwiedzaniu, często 
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chodziły od jednego do drugiego mima, otaczając go i zamęczając pytania-
mi, co było dla artystów irytujące i zwyczajnie uniemożliwiało pracę do mo-
mentu, aż wycieczka zainteresowała się kimś innym.

Do kręgu znajomych artystów należeli także ludzie bezdomni. Gitarzysta 
nie miał nic przeciwko ich obecności. Za drobną opłatą chętnie pomagali, 
słuchali jego koncertów i w przeciwieństwie do pijanych osób nie sprawiali 
problemów.

– Ja mam też fanów, bez domu. Oni lubią moja muzyka. Ale nie przeszka-
dzają. Była jedna albo dwie sprzeczki. Co ludzie pijani, [ale] nie bez domu. 
Ludzie pijani, co przeszkadzają ludziom. A bezdomni na Rynku to nie. (Gi-
tarzysta)
– Nie przeszkadzają? (Marta)
– Nie przeszkadzają. Oni bardzo kochają moja muzyka! I mnie atakować? 
Nie.
– Przyzwyczaili się do ciebie?
– Tak. Tak. Oni słyszą moja muzyka i od czasu do czasu pomaga[ją]. „Daj 
pieniędzy...”, dajesz. Rozumiesz? I... nie, nie przeszkadza[ją]. Na przykład oni 
chodzą tam... tańczą albo... do tańca proszą tam, albo... Tak, nie robią. Nie 
miał[em] taki[ego] problem[u] z [ludźmi] bez domu, tak. W spokoju.

Choć sporadycznie artystów występujących na ulicy spotykały także nie-
przyjemne incydenty. Każdy z nich potrafił przytoczyć historię własną lub 
ze swojego najbliższego otoczenia, nieraz mrożącą krew w żyłach. Słysza-
łam o przypadkach: rozbicia butelki na głowie żywej rzeźby, zrzucenia mima 
z półmetrowego podestu, obrzucenia obelgami słownymi, naruszenia nie-
tykalności cielesnej, a nawet podpalenia stroju (choć to ostatnie zdarzenie 
zaszło w Londynie). Lewitujący, gdy skończył wymieniać wszystkie niewłaś-
ciwe zachowania ludzi w stosunku do osoby w trakcie lewitacji, przeszedł do 
pozytywnych aspektów.

Nie, ludzie są też bardzo mili – przychodzą, gratulują, mówią: „Świetny po-
mysł, jest doskonale!”. Wiesz, póki co trąciliśmy te negatywne strony kontak-
tu z ludźmi, natomiast... natomiast ludzie potrafią też być naprawdę bardzo 
mili, nie? Czasami zdziwieni, czasami przychodzą, niedowierzają i... bardzo 
napierają na to, jak my to robimy, ale... generalnie rzecz biorąc, z częścią... 
z częścią ludzi jest jakiś kontakt, który jest dla nas normalny, no a z częścią... 
jest nienormalny. Jak to w życiu! (Iluzjonista)
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Mim, który został uderzony na ulicy, oddał i uważał swoją reakcję za 
słuszną, ponieważ zła energia nie została w nim, tylko wróciła. Wróżka po-
wiedziała, że po rady do niej przychodzą ludzie ze zmartwieniami, więc ona 
daje innym pocieszenie, ale odbiera ich zmartwienia i złe fluidy. Opowie-
działa o innej wróżce, która miała pracować na Rynku razem z nią, jednak 
z wielu powodów trudno było jej wytrzymać.

Jeszcze taka druga była. Po psychologii. Ona była ze mną. Ale ona sobie nie 
radziła. No i tu się żadna nie mogła odnaleźć. Tam gdzieś [w lokalu, a nie na 
ulicy] to coś paplają. No bo co im tam zrobią? Ale tu to nie rwały. Bo jak się 
jednym słowem gdzieś zagubi, to wypadnie, narobi kuku na cały Rynek, że 
się naśmiewa. Także to musi naprawdę być przygotowane. I też nie wie, kto 
przyjdzie do niej. Czy to jest policjant, czy to jest lekarz. Musi jednak umieć 
rozmawiać. Trzeba, tak, z każdym musi umieć rozmawiać. No i języków nie 
znają... to co tu będzie robić? Tu musi znać język. (Wróżka)

Gdy zapytałam Diabła o jego sceniczne ambicje, odpowiedział, że praca 
w teatrze niekoniecznie jest trudniejsza niż ta na ulicy. Określił ulicę mia-
nem „brudnej”, na której można słyszeć zwyczajnie niekulturalne i często 
krzywdzące uwagi. Chociaż nieprzyjemności sprawiały nieświadome swo-
ich niewłaściwych zachowań nastolatki lub ludzie pod wpływem alkoholu, 
również starsze osoby potrafiły podejść do mima i nazwać go głupkiem. 
Diabeł pracował jako artysta uliczny już od ośmiu lat. Miał nadzieję, że pew-
nego dnia będzie mógł utrzymywać się z innego rodzaju swojej działalności 
i nie będzie zmuszony więcej pojawiać się na ulicy.

Mam kolegę [aktora], który ze mną kilka razy gdzieś pracował, no i mówił, 
że hardkor, że po prostu... dziwi się, że daję radę. Że to, co słyszał od ludzi 
[na ulicy], to w życiu tego nie słyszał. On skończył szkołę teatralną i to jest 
takie wygodne, że... że ci ludzie są w innej rzeczywistości, ale też nie ukry-
wam, że ja bym z tej poniekąd chciał zrezygnować, w której tu jestem. Bo 
nie cieszy mnie to. I chcę czegoś więcej. A z drugiej strony nie mam takiego 
doświadczenia mocnego ze sceną, jakie bym chciał [mieć], i dlatego jest to 
zdenerwowanie, kiedy wychodzę tam. Ale jest też super. Wiem, że to kwestia 
czasu, przemielenia tego materiału, bo dobrze się czuję w tym, co robię poza 
ulicą, tak naprawdę. No i ulica jest brudna jednak, niszczy trochę po jakimś 
czasie. (Diabeł)
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Atmosfera panująca na ulicy często okazywała się zupełnie inna, niż wy-
obrażali to sobie artyści. Pozostali performerzy wcale nie byli tak zdziwa-
czali, jak mogłyby sugerować ich stroje, zaś ludzie zazwyczaj reagowali na 
pracę artystów entuzjastycznie. Gdy reakcje okazywały się mniej pozytywne, 
dla performerów stawały się one okazją do tego, by nauczyć się radzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Jeden z nich miał wprost anielską cierpliwość i nie 
dał sobie zepsuć humoru męczącym zachowaniem nastolatków wrzucają-
cych mu drobne monety – czekał, aż oni znudzą się jako pierwsi i w końcu 
dadzą mu spokój. Chociaż nie wszyscy opanowali kontrolę nad nerwami do 
tego stopnia i zdarzało mi się widzieć również zdecydowane, a nawet wy-
buchowe reakcje mimów. Większość z nich jednak lubiła kontakt z ludźmi 
i zdawała sobie sprawę, że różne incydenty z narzucającymi swe irytujące 
zachowania osobami były wpisane w ich pracę. Dlatego też twierdzili, że po 
powrocie do domu zamieniają się w samotników i w ciszy odpoczywają 
po pobycie na głośnym i zatłoczonym Starym Mieście.

3.4.3. Instytucjonalizacja występów ulicznych

W Krakowie poziom artyści muszą mieć wysoki. Bo Kraków jest wizytówką 
Polski, jeżeli chodzi o kulturę. Ludzie z całej Polski postrzegają Kraków... 
właśnie tak, że tutaj jest dużo artystów, że jest dużo rzeczy związanych z kul-
turą... Szczególnie właśnie Rynek [Główny]. Dlatego na Rynku, uważam, po-
winny mieć miejsce takie rzeczy na wysokim poziomie. A nie, że na przykład 
pojawi się Myszka Miki, bo Miki może pojawiać się w marketach jakichś, 
ale nie na Rynku! Bo to nie ma nic wspólnego z jakąś sztuką. Absolutnie. 
(Śmierć)

Performerzy prezentowali honorowe podejście do wykonywanej pracy. 
Wyjątkowo dbali o swój wygląd, przejmowali się uszkodzeniami strojów 
i jak najszybciej starali się je naprawić. Zwracali uwagę na stan kostiumów 
pozostałych mimów i potrafili powiedzieć, że strój nie wygląda już tak do-
brze, żeby nadal móc w nim występować. Mogłoby się wydawać, że artyści 
sami dla siebie stanowili swoistą „komisję” dbającą o estetykę i odpowiedni 
poziom występów. Najwidoczniej urzędnicy, nie zdając sobie sprawy z ist-
nienia takowej, postanowili uregulować tę kwestię. W rezultacie powoła-
no interdyscyplinarną komisję złożoną ze specjalistów z różnych dziedzin 
sztuki, mającą weryfikować poziom prezentowany przez osoby chętne do 
prowadzenia występów w przestrzeni publicznej na Starym Mieście.
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Artyści wykonywali jakiegoś rodzaju działalność artystyczną i – nie ukry-
wajmy – gospodarczą, a jednocześnie nie ponosili z tego tytułu żadnych 
opłat, więc chcieliśmy to uregulować. Ustaliliśmy pewien regulamin. Każdy 
z tych artystów musi zawrzeć... podpisać odpowiednią umowę z Wydzia-
łem Spraw Administracyjnych. Ma określone miejsce, w którym może grać, 
a jednocześnie specjalna komisja sprawdza, jaki to jest repertuar, co to są za 
wykonania. Tak, żeby nie było sytuacji, że z jednej strony mamy pana, który 
gra na gitarze, a obok pana, który gra na bębnach, bo to... taka kakofonia 
i taki hałas na pewno niczemu fajnemu nie służy. Chodzi o to, żeby z jed-
nej strony ludzie mogli wykonywać działalność, jaką chcą; pokazywać swoje 
umiejętności artystyczne. Z drugiej strony, żeby nie dochodziło do sytuacji 
jakichś gorszących, że oto Kozak bije się ze Śmiercią albo kwiaciarki są nie-
zadowolone z tego, że obok gra pan na gitarze itd., itd., bo takie sytuacje 
wizerunkowo na pewno nie są nam potrzebne. (Urzędnik)

Jak wskazał urzędnik, wprowadzenie przepisów miało spełnić dwie 
funkcje: wpłynąć na wizerunek miasta oraz uporządkować działania zacho-
dzące w przestrzeni miejskiej. Jego zdaniem wdrożone zasady – zarówno 
łagodniejsze oceny komisji, jak i niższe opłaty dla artystów – nie były aż 
tak rygorystyczne, jak systemy obowiązujące w innych miastach, na których 
wzorowali się twórcy Parku Kulturowego. Urzędnik zapewnił również o ela-
styczności i spontaniczności w reagowaniu na ewentualne zdarzenia wyma-
gające zmiany przepisów. Park Kulturowy miał więc być przejawem dbałości 
o tworzenie odpowiedniej atmosfery w sercu Krakowa. Uregulowanej, ale 
czy wciąż prawdziwej?

Fakt wprowadzenia regulacji oraz obowiązku uzyskania pozytywnej opi-
nii specjalistów wywołał sporo emocji. Spodziewałam się, że performerzy 
będą z przejęciem relacjonować spotkanie z komisją. Chociaż każdy poru-
szał ten temat, to ograniczał się jedynie do stwierdzenia, że to „zwykła for-
malność”, o której w zasadzie nie ma nic więcej do powiedzenia.

– Jak poszedłeś na komisję, stresowałeś się tym? (Marta)
– Nie, nie. (Biznesmen)
– Tak na luzie poszedłeś?
– Tak, ja sem zrobił ze zdjęć... sem zrobił taki slideshow. No tak przyszedłem, 
przed komisją otworzyłem laptopa, tam pokazałem slideshow.
– Pozycje różne, jak stoisz?
– No. Spodobało się, dali mi pozwolenie.
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– Od razu?
– Od razu.
– Pytali jeszcze o coś?
– No, pytali takie... jak długo wytrzymam, jeśli się ruszam, a takie...

Artystka przyznała, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której urzędnicy 
mogliby zupełnie zabronić ulicznych występów w Krakowie. Jej zdaniem, 
w przypadku konfliktu pomiędzy artystami a urzędnikami, mieszkańcy Kra-
kowa oraz turyści opowiedzieliby się właśnie za performerami i domagaliby 
się ich powrotu na Stare Miasto. Fakt, że artyści byli niemal pewni, iż mogą 
liczyć na poparcie ludzi, świadczyłby o odwadze społecznej i sile wspólnej 
inicjatywy w obronie podzielanych poglądów. Czy zatem można zmusić per-
formerów do zniknięcia z przestrzeni miejskiej?

– Nie, nie wyobrażam sobie zupełnie. Teraz uważam, że rzeczywiście [arty-
ści] są nieodłącznym elementem [Starego Miasta]. Bo słysząc od ludzi, od 
turystów... tak jak na przykład Anioł mi opowiadał, ale ja też miałam takie 
sytuacje... [z ludźmi], którzy nam mówią, że potrafią przyjechać raz do roku 
na wakacje. I między innymi po to przyjeżdżają, żeby zobaczyć konkretnego 
mima – jak jest ubrany, czy zmienił coś w swoim stroju, albo że w ogóle chcą 
zobaczyć mimów. (Złota Dama)
– Krakowskich? (Marta)
– Krakowskich, krakowskich. I bardzo dużo turystów o tym mówi. I ja my-
ślę, że gdyby mimów zabrakło, to po prostu ludzie by podnieśli jakiś taki 
bunt. Naprawdę tak mi się wydaje. I zaczęliby, nie wiem, czy dzwonić, czy 
pisać jakieś petycje...
– Tak myślisz?
– Raczej jestem pewna. Raczej jestem pewna, bo słyszę po tym, co mówią. 
A poza tym sama zauważyłam. Czasami są takie dni, że nagle tu przycho-
dzę i nawet jak jest piękny dzień, nie pada, że nagle komuś wypadnie coś 
– jednej, drugiej osobie, i na placu nie ma nikogo. Czasem tak jest. Rzadko, 
rzadko, ale tak jest. I naprawdę, moimi oczami patrząc, ten Rynek ubożeje! 
Ubożeje, jeżeli nas tu nie ma. Bo to są... te postacie, które tworzymy, to 
one są takie, jak dla mnie, nie tylko takie bajkowe, takie inne, prawda? Jest 
Husarz, jest Anioł, są Lewitujący i jest Kwiaciarka. To jest po prostu takie 
fajne! I... ja sama chyba, jakbym była takim turystą, wrażliwym takim tro-
szeczkę... prawda?, to myślę, że też bym chętnie przyjeżdżała i patrzyła, co 
się zmieniło.
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Regulacje wprowadzone uchwałą o Parku Kulturowym sprawiły jednak, 
że artyści poczuli między sobą podział na artystów „licencjonowanych” oraz 
tych bez zezwolenia (którzy go nie uzyskali lub w ogóle nie chcieli się o nie 
ubiegać). Znam przypadki, gdy performerzy wzajemnie donosili na siebie 
funkcjonariuszom Straży Miejskiej:

• wiedząc, że ktoś nie ma zezwolenia, i uważając, że nie zasługuje na nie 
(ponieważ nie została podpisana umowa lub prezentowany poziom 
był pozbawiony walorów artystycznych);

• gdy artysta występował bez zezwolenia jedynie tymczasowo (na przy-
kład gdy umowa dopiero została rozwiązana lub nie przedłużono jej 
od razu);

• przypuszczając, że artysta nie ma zezwolenia (gdy artysta był nowy 
lub przyjezdny).

My możemy ich przegonić, jak nie ma pozwolenia... bo my mamy. Bo ktoś 
chce na chwilę na przykład... my się zajmujemy tym dłużej, nie? No, takie są 
reguły, nie? (Husarz)

Powyższa wypowiedź pokazuje, że nowe „reguły” zwolniły artystów 
z wcześniej obowiązujących zasad, jak moralność członków jednej wspólno-
ty. Wspólnotowość kształtuje życie publiczne, debatę i politykę (Niżyńska, 
2011). W rzeczywistości bez obowiązujących regulacji artyści rozwiązywali 
kwestie sporne między sobą. Współcześnie coraz trudniej myśleć o wspól-
nocie ulicznych performerów, gdy do debiutującego artysty na powitanie 
podchodzi nasłany przez kolegę patrol służb porządku publicznego, udzie-
lając pouczenia. Chociaż trudno realnie oszacować, w jakim stopniu Park 
Kulturowy odstraszył artystów przyjezdnych (tym samym wprowadzając 
pewną stagnację i monotonię do składu krakowskich artystów ulicznych), 
jedno jest pewne – przepisy wprowadziły podział na performerów „z prob-
lemami” i bez nich. W takiej sytuacji artyści mogą posunąć się do różnych 
zachowań, byle tylko nie popaść w konflikt z prawem.

Pewnego dnia dwaj artyści poinformowali mnie, że wkrótce kończy im 
się zezwolenie, dlatego „idą na komisję”. Jednocześnie oświadczyli, że po-
winnam im towarzyszyć. Stwierdzili, że będę mogła zobaczyć, jak przebiega 
ocena walorów artystycznych, po czym podali godzinę i miejsce, w którym 
mieliśmy się spotkać. Chociaż planowałam poznanie komisji w późniejszym 
terminie, to spontaniczne zaproszenie zupełnie mnie zaskoczyło. Nie byłam 
pewna, jak właściwie mam się przedstawić, skoro z nikim z Urzędu Miasta 
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nie ustalałam wcześniej, że chciałabym przyjść na posiedzenie. Artyści mi-
mowie przedstawili mnie jako koleżankę zainteresowaną sztuką uliczną – 
co wystarczyło komisji, abym mogła towarzyszyć im w prezentacji. Dzięki 
temu wysłuchałam ich rozmowy oraz przeprowadziłam częściowo ukrytą 
obserwację.

Członkowie komisji sprawiali wrażenie nieco znudzonych, ale życzli-
wie nastawionych do performerów. Duże zamieszanie do ogólnej rozmo-
wy wprowadziło roztrząsanie sprawy przynależności części terenu Starego 
Miasta do Wydziału Spraw Administracyjnych oraz Zarządu Infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu. Kwestia ta wydała mi się istotna, ponieważ 
dotyczyła obszaru przy placu Mariackim oraz wokół kościoła Mariackiego, 
na którym występowało bardzo wielu artystów. Urzędnicy reprezentujący 
WSA oraz ZIKiT wspólnymi siłami starali się wytłumaczyć, gdzie przebiega 
granica między obszarami należącymi do poszczególnych jednostek, lecz ar-
tyści nadal mieli wątpliwości. Wydało mi się pomyłką, że komisja rozmawia 
z artystą na temat miejsca jego występu i nie może go od razu wskazać na 
jakimkolwiek planie graficznym, a zamiast tego urzędnik odsyła zaintere-
sowanych do swojego biura. Jak udało mi się również dowiedzieć, komisja 
uprzejmie sugerowała artystom stworzenie w przyszłości pożądanej przez 
władze miasta kreacji pary Krakowiaków. Części artystów ulicznych udało 
się utrafić w „kanon” propagowany przez urzędników i komisję. Wpisywali 
się w niego aktorzy uliczni występujący w wiernych strojach historycznych. 
Na ich korzyść przemawiała prosta identyfikacja z historyczną tożsamością 
regionu i kraju.

Posiedzenie bardziej przypominało koleżeńskie spotkanie niż urzęd-
niczą formalność. Członkowie znali już artystów, którym towarzyszyłam. 
Zapytali, czy mimowie chcą wprowadzić jakieś zmiany w dotychczas pro-
wadzonych występach. Performerzy pokazali zdjęcia nowych kostiumów, 
ponieważ nie wzięli ich ze sobą, aby zaprezentować je na żywo. Powiedzieli, 
w którym miejscu chcą występować i na jaki okres chcieliby podpisać umo-
wę. Po wyjściu z budynku, w rozmowie ze mną nawiązali do problemów 
z zezwoleniami na występy, które spotykają innych artystów. Stwierdzili, że 
członkowie komisji uczciwie oceniają performerów i właściwie wywiązują 
się ze swoich obowiązków. O ile jednak relacje artystów z członkami komisji 
można było określić jako neutralno-pozytywne, o tyle kontakty z urzędnika-
mi performerzy postrzegali zupełnie inaczej. Zasugerowali, że wynikłe trud-
ności i decyzje urzędników zbieżne z opinią członków komisji mogą mieć 
swoje źródło nie tyle w pracy komisji, ile w postawie samych urzędników 
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i ich osobistych preferencjach. Już wcześniej spotkałam się z opinią ulicznej 
artystki, że powstanie uchwały o Parku Kulturowym 32 lata po wpisaniu 
krakowskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalne-
go i Naturalnego UNESCO nie jest działaniem przyczynowo-skutkowym 
w trosce o dziedzictwo kulturowe, ale zwyczajnie zagraniem politycznym.

Komisja okazała się być urzędniczą przykrywką. Kto i gdzie może występo-
wać, nie decyduje [komisja] – urzędnicy decydują według własnego widzi-
misię, kto zostanie do komisji dopuszczony. Pozytywna opinia komisji nie 
gwarantuje otrzymania pozwolenia – tu znów widzimisię któregoś z urzęd-
ników powoduje brak pozwolenia!!! (evi, 2014)28

Konflikty krakowskich urzędników z performerami występującymi na 
ulicy sięgają jednak dużo wcześniej niż momentu wprowadzenia uchwały 
o Parku Kulturowym, bo jeszcze końcówki XX wieku. Poniżej przedstawię 
kilka najistotniejszych dla mnie przykładów ograniczania swobody w pro-
wadzeniu ulicznych występów na Starym Mieście, dotyczących mimów: 
Białej Damy, Złotego Oficera, Diabła i Śmierci. Ze względu na większą licz-
bę obostrzeń w stosunku do muzyków również grajkowie: gitarzyści Imad 
Fares i Jacek Aleksander Piotrowicz, wokalista i gitarzysta Gienek Loska, 
a także Kataryniarka spotkali się z brakiem zrozumienia i zdecydowaną re-
akcją ze strony urzędników oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

BIAŁA DAMA
Choć nie ma na to żadnych konkretnych dowodów i prawdopodobnie pa-
nujące przekonanie nie jest do końca prawdziwe, mówi się, że legendarna 
Biała Dama była pierwszym krakowskim mimem i pierwszym ulicznym 
mimem-kobietą w Europie! Nie można jednak zaprzeczyć temu, że Biała 
Dama wprowadziła w Krakowie nową jakość sztuki ulicznej i zdecydowanie 
wyróżniała się wówczas spośród pozostałych artystów, którzy występowali 
w białych lub szarych szatach, prezentując zazwyczaj postaci mnicha, mędr-
ca bądź króla. Z okresu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to właś-
nie ona jest najczęściej wspominana, zaś fragmenty jej występów na placu 
Mariackim można znaleźć na portalu YouTube, gdzie zamieszczono filmy 
udostępnione przez internautów.

28 Komentarz pod artykułem internetowym: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/park-kultu-
rowy-kontra-artysci-runda-druga_3705.html (dostęp: 3.04.2015).
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Jeden z ulicznych artystów, komentując w internetowej galerii zdjęć po-
minięcie fotografii Białej Damy, przypomniał, że była ona postacią kultową 
właśnie ze względu na swą zaciętą walkę o możliwość występowania na ulicy.

A gdzie Biała Dama? Bez niej (niego) pokazanie mimów krakowskich to 
jednak spore niedociągnięcie, bo jest ona (on) już utrwalonym kulturowo 
elementem polskiej pantomimy, a nawet wyznacznikiem kierunku jej roz-
woju. Przecież to jej (jego) spór z krakowskim Urzędem Miasta i Urzędem 
Podatkowym doprowadził do rozwoju tej gałęzi sztuki. I miło, że inni rów-
nież komentują jej (jego) brak. (Andrzej Albiniak)29

W powyższej wypowiedzi interesujące jest, że autor nie ma pewności co 
do tego, czy Biała Dama była kreowana przez mężczyznę, czy przez kobie-
tę. Spotykając niektórych mimów po raz pierwszy, ukrytych pod maskami 
i makijażem, kilka razy miałam podobne wątpliwości. Dla wielu artystów 
kamuflaż ten jest celowy, a wynikająca z niego tajemniczość postaci stanowi 
zamierzony efekt, zaś w przypadku Białej Damy również niedopowiedzenie 
budujące jej legendę.

– To była... tak słyszałam, może to plotki, ale w każdej plotce jest prawda... 
że to była aktorka, która w pewnym momencie nie miała pracy. I wymyśliła 
sobie taki rodzaj właśnie... Wyszła na ulicę, bo znała takie mimowanie gdzieś 
tam za granicą. I ona się tu pojawiła... Dokładnie stała tam, gdzie jest w tej 
chwili postument Śmierci, przy kamyku... Bardziej z przodu, przed tym ka-
mykiem. I z tego, co wiem, miała straszne kłopoty na początku. Cały czas. Ze 
strażą miejską, z urzędnikami. Chodziła do sądów i podobno te wszystkie 
sprawy zostały umorzone (...). Dlatego, że... nic złego nie robiła. Stała tylko... 
stała tylko na ulicy i jakby grała, a za to dostawała jakieś datki. I potem dali 
jej spokój. Dali jej spokój i wtedy, jakby po niej, przyszedł [Złoty Oficer], 
czyli tutaj nasz słynny, cały złoty. Ona była pierwszą osobą, on był drugi. 
I potem przyszli następni. Następni to chyba, z tego, co ja dobrze się orientu-
ję, (...) Śmierć i [Diabeł]. Bo oni są najdłużej z nas, po siedem lat. Dokładnie, 
są starymi wyjadaczami. Naprawdę, (...) dzięki niej to mimowanie na ulicy 
i jakieś takie stanie się pojawiło, to było dzięki Białej Damie. (Złota Dama)
– To Biała Dama przetarła tutaj szlaki? (Marta)

29 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/co_laczy_adama_mickiewicza_z_mimami_ 
11949-1-1-d-2-1.html (dostęp: 10.01.2015).
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– Tak, tak. No, wszyscy to mówią. Ja do dziś słyszę, i to na pewno nie tylko 
ja ci to potwierdzę, jak ludzie pytają o nią.

Biała Dama, choć uwielbiana i ciesząca się popularnością wśród krako-
wian oraz turystów, około 2006 roku zakończyła występy i zniknęła z placu 
Mariackiego. Zerwała kontakty ze znajomymi i, jak twierdzą, podobno wy-
jechała za granicę. Dziś ludzie wspominają ją za jej talent do rozśmieszania, 
zaś artyści przyznają, że musiała mieć dużo samozaparcia i silnej woli. Obec-
ność pierwszych mimów i żywych rzeźb na Starym Mieście potrafiła nie tyl-
ko szokować ludzi, ale – co gorsza – oburzać urzędników. Biorąc pod uwagę 
rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych, Białą Damę możemy nazwać „samot-
nym rycerzem” na początkowym etapie krakowskich występów ulicznych, 
które dziś cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem

KATARYNIARKA
Pierwszą „ofiarą” Parku Kulturowego była Kataryniarka – jedyna kobieta 
w gronie siedmiu polskich kataryniarzy, uczennica znanego „Warszawskiego 
Kataryniarza”, Piotra Bota (Warszawski, 2012). Chociaż katarynka jest in-
strumentem muzycznym, Kataryniarki nie dopuszczono nawet do występu 
przed komisją. Nie wyrażono również zgody na jej pokaz na Rynku Głów-
nym, proponując jako alternatywę plac Szczepański. Gdy pytałam artystów 
o świeżo wprowadzone przepisy, to właśnie przykład Kataryniarki padał 
najczęściej.

– Aha! Już wiem, o czym chciałem ci powiedzieć. Że jest tutaj taka dziew-
czynka, która gra na katarynce. I miasto nie wydało jej zgody na to, żeby 
mogła grać na Rynku, ponieważ ona „nic nie tworzy, tylko odtwarza mecha-
nicznie muzykę”... Taka była ponoć argumentacja. (Lewitujący)
– Słaba... (Marta)
– No, dosyć słaba i dosyć głupia, nie? Tym bardziej, że dziewczyna się ładnie 
przebiera, ma prawdziwą katarynkę, którą kręci... Nie... nie że coś kituje, tyl-
ko po prostu robi to, co robi... [odchodzi na chwilę do lewitującej partnerki]. 
Nie pamiętam, do czego zmierzała ta wypowiedź, ale jakby... o tej katarynce 
chciałem ci powiedzieć, że to...
– Ale to ważne...
– Że to głupie... głupie ze strony miasta, że nagle wszystkim dali pozwolenia. 
Stoi tutaj taka panna często, przebrana na złoto. Może nie dzisiaj... Która też 
teoretycznie ma katarynkę, chociaż jest to pudło z tektury. I czasami zdarza 
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jej się odtwarzać dźwięki z empetrójki, i wiesz, jeśli ona na to mimowanie 
dostała pozwolenie, no to... Dziewczyna, która z jakąś tam pieczołowitością 
dba o strój, ma oryginalny instrument, nie powinna mieć kłopotu z tym, 
żeby móc pracować na ulicy!

Przytoczony przez performera przykład rzeczywiście pokazuje absurd 
sytuacji, w której artystka występująca z imitacją katarynki i odtwarzająca 
muzykę za pomocą urządzenia elektronicznego dostaje pozwolenie, a oso-
ba grająca na prawdziwym instrumencie zostaje oceniona jedynie jako me-
chanicznie odtwarzająca melodię i nieprezentująca walorów artystycznych. 
Zapytany o kontrowersje w sprawie artystki krakowski muzyk Zbigniew 
Wodecki stwierdził, że „to kwestia ludzkiej wrażliwości, pamięci i przywią-
zania do starej tradycji” (Warszawski, 2012), zaś „zabronić grać na Rynku 
Głównym kataryniarce, to jak zakazać grania hejnału z wieży mariackiej” 
(ibidem).

Po nagłośnieniu sprawy Kataryniarka dostała pozwolenie na występy na 
placu Szczepańskim. Czuła się jednak pokrzywdzona ze względu na przy-
dzieloną jej lokalizację oraz sposób, w jaki wcześniej została potraktowana. 
Pomimo moich bardzo częstych pobytów na Starym Mieście nigdy nie wi-
działam jej występującej na Rynku ani na placu Szczepańskim.

ZŁOTY OFICER
Złoty mim miał swoje własne zdanie na temat ulicznych występów, którego 
zaciekle bronił. Jeszcze zanim wprowadzono regulacje prawne, ale gdy już 
się o tym mówiło, stał się orędownikiem wolnej sztuki ulicznej. Swoje wy-
powiedzi ubierał w szeroki kontekst społeczny, ukazywał też różne aspekty 
poruszanych zagadnień. Kiedy zaczynał mówić, płynnie przytaczał kolej-
ne przykłady na poparcie swoich poglądów. W rezultacie jego opinie były 
wyjątkowo rozbudowane i dopiero gdy wyczerpał wątek, mogłam je sko-
mentować lub zadać kolejne pytanie. Przepisy o Parku Kulturowym odebrał 
jako zamach na wolność artystyczną, naruszenie praw konstytucyjnych oraz 
urzędniczy wymysł, mający na celu pozyskanie dodatkowych wpływów do 
lokalnego budżetu i utrudnienie życia zwykłym ludziom.

Chodzi o to, że państwo każdego z nas chce mieć pod kontrolą. Ono nie lubi, 
jak ktoś się wyróżnia, jak ktoś się buntuje, jak ktoś chce korzystać z wolno-
ści obywatelskiej, bo przecież to dla nich jest... taki facet jest niebezpiecz-
ny! On musi nam się pokazać. My musimy widzieć, jak on wygląda, jak on 
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rozmawia. Niedługo będzie: jak on myśli, z kim on chodzi i, kurczę, z kim 
on śpi! No bo tak to właśnie wygląda, że to jest zawłaszczanie wolności, 
okradanie nas z praw konstytucyjnych. Bo wprowadzają ustawy [błędnie 
określa uchwałę], które niszczą podstawy demokratycznego państwa, i po 
prostu jest tak, że zaczynamy żyć w quasi-totalitarnym państwie, gdzie jakiś 
urzędniczyna wprowadza jakieś ustawy i każdy się musi do tego stosować, 
bo... bo jest nękany, nachodzony przez Straż Miejską itd. Przecież każdy ma 
też jakąś tam wrażliwość i ja myślę... Ale chodzi o to, że w komunizmie też 
byli ludzie, na których tak naciskał system, że w końcu się podpalali – tu [na 
Rynku] jest studzienka [Walentego Badylaka]; na Stadionie Dziesięciolecia 
[w Warszawie na znak protestu przeciwko komunizmowi podpalił się Ry-
szard Siwiec30]... Po prostu nie wytrzymywali z powodu tego idiotycznego 
nacisku bezsensownego państwa. Wtedy była komuna, teraz jest dwadzieścia 
lat... Ale to właśnie o to chodzi! Miałem takie kuriozalne oskarżenia: zajęcie 
pasa ruchu drogowego – pół metra kwadratowego. Postawiłem skrzynkę, tę 
[pokazuje swój podest] – zaśmiecanie Rynku. Po prostu oni szukają dziury 
w całym. Nie wiedzą, jak się doczepić, co z nami... co ze mną zrobić, bo... bo 
ja się cały czas buntowałem, buntuję się. Nie przeciwko wszystkim i wszyst-
kiemu, tylko jakimś takim formom nacisku, niesprawiedliwości itd. (Złoty 
Oficer)

Niezwykle emocjonalna wypowiedź mima pokazuje, iż odebrał on poli-
tykę miasta jako ingerencję i próbę ograniczenia nie tylko jego artystycznej 
wolności, ale przede wszystkim swobód obywatelskich. Istotne wydaje się 
również, że artysta nie doświadczył mądrego wsparcia ani zrozumienia ze 
strony urzędników. Nie wykazał się też znajomością kwestii proceduralnych 
lub po prostu je zbagatelizował, posługując się skrótem: „jakiś urzędniczyna 
uchwala jakieś ustawy”. Nie wiedział, jaki był cel wprowadzenia przepisów 
o Parku Kulturowym w kontekście ulicznych występów. Mim był wyjątkowo 
uwrażliwiony na wszelkie formy opresji ze strony rządzących władz – przy-
taczał przykłady i uzasadniał, że jego spotyka to samo. Podkreślał, że nie 
buntuje się przeciwko wszystkiemu, chodziło mu tylko o właściwe i godne 
traktowanie jako człowieka wolnego, a także poszanowanie jako artysty.

Złoty Oficer od zawsze występował na ulicy bez zezwolenia. Z tego, co 
mi wiadomo, nigdy nie udał się do Urzędu Miasta, aby stanąć przed komisją. 

30 http://www.wprost.pl/ar/415885/Podpalil-sie-przeciwko-komunizmowi-45-rocznica-
-samospalenia-Ryszarda-Siwca/ (dostęp: 3.01.2015).
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Nie był zainteresowany ubieganiem się o zezwolenie ani zawarciem umo-
wy o prowadzenie występów ulicznych. Ponieważ był w Krakowie artystą 
ulicznym z najdłuższym stażem, cieszył się szacunkiem pozostałych perfor-
merów, którzy jednak nie podzielali jego buntowniczej postawy i w więk-
szości zdecydowali się na dopełnienie narzuconych formalności. Mim nie 
mógł pogodzić się z faktem, że pozostali artyści odpuścili i woleli się pod-
porządkować, niż bronić ich wspólnej sprawy. Złoty Oficer prezentował 
nieugiętą postawę w kontaktach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Nie 
chciał przyjmować mandatów i w niemy sposób odmawiał rozmowy z nimi, 
zamieniając się w żywą rzeźbę. Zdarzyło się również, że został przez nich 
posądzony o problemy psychiczne i wywieziony z Rynku. Mówił mi o tym 
z wielkim żalem, przyznając, że gdy służby porządkowe traktują go w ten 
sposób, sam zaczyna czuć z tego powodu trudności psychiczne.

JACEK PIOTROWICZ

Nic innego nie potrafię robić, więc gram. Jak mam inaczej zarabiać na ży-
cie? – pytał strażników miejskich wręczających mu któreś z kolei wezwanie 
do sądu za bezprawne granie na płycie Rynku Głównego, Jacek Aleksander 
Piotrowicz – blondyn z długimi włosami, występujący na Rynku od kilku 
lat. (Kuciński, 2013)

Był jednym z moich ulubionych muzyków, którzy występowali na Starym 
Mieście. Swoją grą potrafił stworzyć niesamowitą atmosferę i skupić na sobie 
całą uwagę zgromadzonych. Szczególnie wieczorem, gdy pozostałych perfor-
merów już nie było, Rynek Główny stawał się „sceną jednego artysty”. Wielo-
krotnie jednak patrzyłam, jak ten nastrojowy koncert psuli funkcjonariusze 
Straży Miejskiej, których uwagę zwracały leżące w futerale płyty. Jacek Pio-
trowicz i Imad Fares, dwaj utalentowani gitarzyści, którzy przez pewien czas 
grali na ulicy w duecie, według moich spostrzeżeń byli muzykami cieszącymi 
się największym zainteresowaniem na Starym Mieście. Chociaż regułą było, 
że pozwolenie na występy uliczne nie obejmuje sprzedaży płyt, oczywiście 
każdy uliczny grajek posiada swoje płyty, aby móc sprzedać je zaintereso-
wanym. Trudno doszukać się równości artystów wobec prawa, skoro wie-
lu mniej popularnych grajków bez problemu mogło występować z płytami 
wystawionymi w futerale i nie spotykały ich z tego powodu kary finansowe.

Osobiście gitarzysta uważał, że jego problemy wynikają z niekorzystnych 
relacji z zasiadającą w komisji urzędniczką, która zwyczajnie uwzięła się 
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na niego. Jak się okazało, coś było na rzeczy – urzędniczka zapytana o to, 
z którym artystą warto porozmawiać, nie wskazała nikogo konkretnego. Za 
to odradziła rozmowę z tylko jedną osobą – właśnie Piotrowiczem31. Wie-
lu performerów twierdziło, że urzędniczka potajemnie „zbierała haki” na 
tych spośród nich, których nie darzyła sympatią. Sprawdzała, czy występują 
w wyznaczonych miejscach, czy nie łamią zakazów. Moi rozmówcy podawa-
li w wątpliwość, czy te czynności, wykonywane również przez Straż Miejską, 
na pewno należą do jej obowiązków. Faktem jest, że gdy funkcjonariusze 
przerywali artyście grę, błyskawicznie pojawiali się wokół niego ludzie sta-
jący w jego obronie. Zdarzało się, że robili to na tyle gorliwie, iż to właśnie 
Piotrowicz musiał ich uspokajać, chociaż w nim samym z pewnością buzo-
wały uczucia irytacji i gniewu.

DIABEŁ
Spośród wszystkich konfliktów na linii artyści uliczni – urzędnicy sprawa 
Diabła była najbardziej medialna. Przedstawiciele mediów, słysząc o jego 
problemach, sami zgłosili się do mima z prośbą o udzielenie wypowiedzi. 
Kolejne rozgłośnie radiowe i telewizyjne podchwytywały temat, a sam ar-
tysta uznał to za swoje pięć minut i słuszną sprawę, o którą chce walczyć, 
ponieważ dotyczyła go bezpośrednio. Źródłem sporu okazały się dwie skargi 
turystów na postaci straszące dzieci, „które z niewiadomego powodu strze-
gły akurat wejścia do Domu Bożego”32, czyli kościoła Mariackiego. Autor 
jednego z listów tłumaczył, iż przedstawiane postaci reprezentują w rzeczy-
wistości złe moce, które „są zwalczane z całą bezwzględnością i skutecznie”, 
jakby chciał zignorować fakt, że w kulturze polskiej postać diabła nie tylko 
istnieje, ale ma się dobrze i odgrywa istotną, często pozytywną rolę (Rożek, 
1993). Diabeł stał się bohaterem wielu przesądów, zaś jego wizerunek jest 
obecny w życiu religijnym.

Turyści z Sopotu i Bielska-Białej zwiedzali Kraków w długi weekend ma-
jowy 2013 roku. Ich protesty dotarły do Urzędu Miasta w pierwszej połowie 
miesiąca, na co urząd zareagował błyskawicznie. Chociaż w skardze wymie-
niono: „śmierć, diabła, szatana i Gandalfa – czarownika”, wybiórcze restryk-
cje w postaci rozwiązania umowy dotknęły jedynie Diabła i Śmierć. Ten 

31 Agata Pajor, 2014 – komunikacja prywatna.
32 Cytaty z dwóch listów nadesłanych do prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskie-

go w maju 2013 roku, wyrażających sprzeciw „w sprawie obecności aktorów symbolizujących 
złe lub magiczne moce przed wejściem do Katedry Mariackiej w Krakowie”, a udostępnionych 
przez Urząd Miasta (komunikacja prywatna).
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przebojowy i waleczny duet postanowił stawić czoło problemowi. Sytuacja, 
która pozbawiła ich możliwości zarobkowania, zaskoczyła ich i oburzyła. 
Odmówili zapłacenia kary, a następnie walczyli w sądzie o uniewinnienie. 
Ich sprawy toczyły się niemalże równolegle przez kilka miesięcy. Umowy 
o występy rozwiązano z nimi w czerwcu 2013 roku, zaś w styczniu 2014 roku 
uniewinniono Diabła, a następnie w marcu – Śmierć.

Diabeł, jako niezwykle barwna postać, potraktował swoją przygodę z są-
dem jak spektakl, a na rozprawy Śmierci przychodził w diabelskim przebra-
niu. Wydaje mi się, że był to czas wielkiej popularności mima. Jego sprawa 
w największym stopniu ze wszystkich przyczyniła się do medialnego nagłoś-
nienia zasad rządzących ulicznymi występami w Krakowie. Diabeł stał się 
pozytywnym bohaterem. Internauci oraz ludzie na ulicy, mając do wyboru 
poparcie artysty ulicznego lub urzędników, opowiadali się za tym pierw-
szym. Argumentowali, że jego praca dodaje kolorytu Staremu Miastu i nie 
wyrządza nikomu krzywdy. Krytykowali pochopną decyzję urzędników 
oraz deklarowali wsparcie dla mima.

„Nie damy Was!”. Tak. Dokładnie tak krzyczą. Także to jest fajne. Albo: „Co 
się dalej dzieje? Dostał ten Diabeł już pozwolenie? Jak to będzie...?”. Także 
takie są głosy. Słyszy się to nadal. (Złota Dama)

ŚMIERĆ

„Obwiniony nie gorszył widzów, nie używał słów nieprzyzwoitych, nikogo 
nie straszył, nie śmiecił, nie palił, nie spożywał alkoholu i swoją artystyczną 
działalnością nikomu nie wyrządził jakiejkolwiek krzywdy ani szkody mate-
rialnej” – stwierdził sąd, uniewinniając mima od zarzutu. (...)

„Moja decyzja o tym, by zwrócić się do sądu, była jak najbardziej wskaza-
na. To była słuszna decyzja i polecam każdemu Polakowi, aby walczył o swo-
je” – powiedział [mim] po ogłoszeniu wyroku. (PAP, Maku, 2014)

Proces sądowy Śmierci był analogiczny do historii Diabła. Mimowie 
mieli nie tylko wspólnego adwokata, broniącego ich pro bono. Ich sprawy 
prowadził ten sam sędzia. Również część świadków, którzy zeznawali na 
sali sądowej, powtórzyła się – zaliczali się do nich urzędnicy, funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej oraz osoby zaznajomione z ich ulicznymi występami. 
Ponadto artyści byli wzajemnie swoimi świadkami. Po uniewinnieniu Dia-
bła sprawa Śmierci nie mogła zakończyć się inaczej. Powtórzenie wyroku 
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przypieczętowało fakt błędnej decyzji wydanej przez urzędników, zakazu-
jącej artystom występów przed kościołem Mariackim. Ponownie ubiegając 
się o zezwolenie i zgłaszając we wniosku postać, w której chciał występować, 
tym razem artysta podał nazwę: „Szary Mim”, choć oczywiście była to wciąż 
ta sama „Śmierć”. Nie wiadomo, czy to ze względu na tę formalną zmianę, 
ale jeszcze w trakcie sprawy Śmierci Urząd Miasta wydał pozwolenie na wy-
stępy i podpisał umowę z mimem.

Artysta postrzegał performerów prezentujących się na Starym Mieście 
jako wspólnotę i mocno przeżywał prezentowany przez pozostałych po-
ziom. Powstanie komisji wydało mu się dobrym pomysłem i rodzajem selek-
cji, która automatycznie odrzuci ludzi występujących w prostych, kiczowa-
tych strojach. Zaprezentowanie się przed komisją było dla niego naturalną 
decyzją, a proces oceniania artystów uważał za potrzebny. Rozczarowały 
go jednak pozorne zmiany – komisja została powołana, wydawała opinie, 
a jednak poziom niektórych performerów nadal pozostawiał wiele do życze-
nia. Co ciekawe, spore grono artystów, w tym Śmierć, miało własne ciekawe 
pomysły na usprawnienie procedur dotyczących ulicznych występów. Nikt 
jednak ze strony ustalającej przebieg tych działań nie zapytał performerów 
o ich zdanie:

– Komisja nie utrudnia życia. Utrudniają życie... (Śmierć)
– Ale sama ta formalność, której trzeba dopełnić? (Marta)
– No ale... po coś ta komisja jest jednak, tak? Czy nie?
– Ale sam powiedziałeś, że kicz jest nadal.
– No więc ktoś właśnie nie dopełnił swoich obowiązków w tym momencie. 
I uważam, że w komisji powinien zasiadać co najmniej jeden mim. Który 
pracuje na Rynku i który ma pojęcie o realiach, jakie są na Rynku, i w ogóle – 
o poczuciu artystycznym. A uważam, że kilku takich mimów jest na Rynku. 
Którzy naprawdę mają rozeznanie.
– Widziałbyś się w tej roli?
– Sądzę, że tak. Ale najodpowiedniejszą osobą, według mnie, na dzień dzi-
siejszy jest Diabeł.
– Dlaczego?
– Ponieważ jest artystą w pełni. To jest... Nie podlega dyskusji. Jest aktorem 
amatorem, ale gra o wiele lepiej niż dużo aktorów niby-profesjonalnych, 
którzy występują w polskiej telewizji. Ma dużo większe zdolności. I on jest 
w temacie! Tym bardziej, że już od dłuższego czasu... i dobrze wie, że coś jest 
fajne dla ludzi, a coś się nie będzie podobać. I w ogóle, Kraków to Kraków. 
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Tu musi być wysoki poziom, jak mówię. A poziom, z tego, co się orientuję, 
bo trochę jeździłem po Europie, widziałem w dużej ilości miast mimów... to 
Kraków ma bardzo wysoki poziom! W innych miastach jest bardzo często 
taka kicha po prostu, że aż wstyd i żenada. Jak się patrzy, to aż... Jak się pa-
trzy, to aż po prostu żal. A w Krakowie tak nie ma. Czasem, wiadomo, że się 
zdarzy i ktoś taki, ale uważam, że to... powinno się przedyskutować jeszcze 
[śmiech]. Tak jak mówię – jedna osoba z mimów, którzy ileś lat już stoją na 
ulicy, mają... mają pojęcie, powinna być w komisji i też mieć głos.

GIENEK LOSKA

Dzielna straż miejska w Krakowie i tym razem pokazuje swą odwagę i sta-
nowczość. Stoi na straży prawa i porządku, tak byśmy mogli spać bezpiecz-
nie... i przepędza finalistę X Factor33.

Przygoda z Parkiem Kulturowym dla Gienka Loski, zwycięzcy popular-
nego telewizyjnego talent show dla muzyków, skończyła się przerwaniem 
występu na ulicy Grodzkiej w momencie ingerencji funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej. Artysta jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a więc na 
długo zanim zyskał popularność, występował między innymi na krakow-
skich ulicach. Tym razem, jako nieposiadający zezwolenia komisji, został 
pouczony za bezprawne prezentowanie swojej twórczości. Na podstawie 
uchwały o Parku Kulturowym funkcjonariusze Straży Miejskiej wypełnili 
swój obowiązek służbowy i pozbawili ludzi możliwości wysłuchania bez-
płatnego koncertu w wykonaniu artysty, na którego występ wraz z zespołem 
bilet wstępu kosztował kilkadziesiąt złotych34. Po ingerencji funkcjonariusze 
odjechali, zaś Loska spakował gitarę do futerału i pokornie odszedł, pozo-
stawiając namiastkę swojej obecności jedynie w komentarzach świadków 
zdarzenia.

IMAD FARES
Gitarzysta wykonywaną przez siebie muzykę określał jako styl śródziemno- 
morski – coś, co na pewno nie kojarzy się z Krakowem i tym samym  

33 Opis filmu zamieszczonego na portalu YouTube: „Gienek Loska z X Factor – man-
dat za śpiewanie w Krakowie?” (Wojciech kkk, 2013). Źródło: https://www.youtube.com/
watch?v=Oz3MLJQMiqM (dostęp: 3.04.2015).

34 Przykładowe ceny biletów na występ Gienek Loska Band wynosiły: 30 zł i 40 zł,  
http://www.klubstudio.pl/news/962/15/GIENEK-LOSKA-BAND.html (dostęp: 10.04.2015).
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wyróżnia spośród muzyki, którą zazwyczaj można usłyszeć na staromiej-
skich ulicach.

W artykule internetowym opisującym trudności grajka w prowadzeniu 
legalnych występów na ulicy Siennej zamieszczony został również kilku-
minutowy film przedstawiający jeden z jego ulicznych koncertów. W filmie 
Imad Fares zszedł na drugi plan, ustępując miejsca publiczności, która tań-
czyła, śpiewała i doskonale się bawiła. Autor artykułu na koniec pozostawił 
postscriptum:

Pod koniec powyższego nagrania jedna z komentujących pań pyta inną: 
„Wiesz, czemu Kraków mi się tak podoba?”. W tym momencie materiał się 
kończy, ale można się domyśleć odpowiedzi. Fajnie, gdyby Kraków dalej taki 
był. (Ornat, 2014b)

Gitarzystę, podobnie jak Jacka Piotrowicza, spotkały problemy z powodu 
prowadzenia na Starym Mieście sprzedaży płyt. Po ostrzeżeniu ze strony 
urzędników ostatecznie rozwiązano z nim umowę. Artysta przeczuwał, do 
czego zmierza sytuacja, i kilka dni przed zajściem z przygnębieniem zdra-
dził mi swoje obawy. Opowiedział także o swym pierwszym występie, gdy 
nieświadomie złamał przepisy, grając na ulicy. Przyjeżdżając do Polski, nie 
planował zostać tu na stałe. Kompletnie nie rozumiał języka polskiego, 
nie miał również świadomości istnienia Parku Kulturowego oraz obowią-
zujących przepisów. Podkreślał, że występując bez pozwolenia, nie mógł się 
skupić na grze i tym samym nie był zadowolony ze swojej pracy. Dlatego 
też jak najszybciej zalegalizował występy uliczne. Przyznał, że po dopełnie-
niu wszystkich formalności w końcu mógł się skoncentrować na występach 
i zaczął odczuwać z nich pełną satysfakcję, jednak do czasu – gdy problem 
sprzedaży płyt został ponownie poruszony.

– Urząd – tutaj, w Polska – problem. Bo nie wiem, nie rozumiem, czemu...? 
Moja płyta, moja kompozycja... nie mogę sprzedawać moja płyta! Bo chcę 
legalnie... Bo wiem, zezwolenie. Ale też na moje płyty. Bo... bo [jest] bez 
sensu! Bo turyst... (Gitarzysta)
– Pytają? (Marta)
– Pytają! Chcą moją płytę! Kupią płytę! To jest... to jest pamiątka! Bo w urzę-
du mówią: „Pamiątki jest tylko kwiatki i jest nie więcej na Rynku”. Ja mówię 
tylko: „płyta?”. Płyty nie, nie wolno... I rozumiem. Jak nie moja muzyka na 
przykład, to jest płyta, jest ZAiKS i ten artyst... To potem dopiero możesz 
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dostać zezwolenie albo płacić... Ale to jest moja płyta, moja muzyka, moja 
kompozycja. Nie jest w ZAiKS-ie. I... i ludzie... oni, ludzie, chcą moja płyta. 
Nie ja mówię: „Masz moja płyta?”. Oni [sami] chcą płyta – bo chcą pamiąt-
ka. Pamiątka... (...) Są ludzie, którzy mówią: jesteś słońcem (...) w Krakowie, 
słońcem tego miasta. (...) Ale Straż Miejska i urząd. Nie wiem, bo nie rozu-
miem. To z zazdrości? Bo najwięcej oni kontrolują [mnie]. Najwięcej. Bo ja... 
Widzą, mam dużo ludzi. [To] dlatego? Na przykład tu wszyscy ludzie mają 
płyty. Myślę, [że] wszyscy [artyści] [sprze]dają płytę. Ale ja... największy ja 
problem. Bo mam dużo ludzi. Oni nie myślą: „O, Imad robi klimat! U nas, 
tutaj, w Kraków”. Popatrz, ile ludzi zadowolonych tu będzie.
– I dostajesz mandaty?
– Dostałem rok temu i w ten rok... I teraz oni chcą, chcą... kontrakt... anulują 
mój kontrakt.
– Tak?
– Tak! Bo oni mówią: miałeś płyty rok pierwszy, drugi... nie sprzeda[wa]ć. 
Dalej płyty sprzedajesz. Koniec mojego kontraktu, tak. „Nalegam!” [mówią 
stanowczo urzędnicy]. I tak oni tworzą problem. Tak...

Po odebraniu zezwolenia Gitarzysta zaczął szukać pomocy – rozmawiał 
z dziennikarzami i zbierał podpisy wśród osób popierających jego występy 
uliczne. Ale bez zawartej umowy nie chciał dalej grać w Krakowie. Ponieważ 
był szczyt sezonu (umowa z artystą została rozwiązana w lipcu 2014 roku), 
muzyk zdecydował się wyjechać do Francji i występować na ulicach Paryża, 
a po powrocie do Polski zająć się nagrywaniem kolejnej płyty. Nie wyobrażał 
sobie jednak tak niespodziewanego i ostatecznego rozstania z krakowską 
ulicą i wierzył, że uda mu się ponownie na niej występować, nie łamiąc przy 
tym prawa.

3.5. Kultura organizacyjna

3.5.1. Uwarunkowania – otoczenie, organizacja i jej uczestnicy

Kultura artystów ulicznych cechuje się tolerancją odmienności i otwartoś-
cią na ludzi, a także niechęcią do tworzenia i narzucania sztywnych reguł. 
W kontaktach z odbiorcami preferowana jest spontaniczność i bliskość, jed-
nak z obowiązkowym poszanowaniem ludzkiej godności. Naruszanie barie-
ry cielesnej artysty jest uznawane za niedopuszczalne, zaś wszelkie konflikty 
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słowne są niepożądane i psują atmosferę. Jako najważniejsze ideały artystów 
ulicznych wyznawane są: wolność i niezależność (Połeć, 2014a). Artyści wy-
stępujący na ulicy często są postrzegani jako ludzie z problemami, odmieńcy. 
Na ten wizerunek wpływa również nieuregulowana sytuacja prawna – per-
formerzy zazwyczaj nie odprowadzają podatków od osiąganych dochodów. 
Z tego powodu na tle społeczeństwa mogą być odbierani jako osoby niewyko-
nujące „prawdziwej pracy”, balansujące na granicy żebractwa. Z drugiej strony 
w naszym kraju formalności są ściśle, lecz nie zawsze chętnie przestrzegane, 
natomiast prawa są egzekwowane aż nazbyt gorliwie, choć niekoniecznie spra-
wiedliwie. W tym kontekście uliczni artyści wzbudzają pewnego rodzaju po-
dziw za prowadzenie alternatywnego życia, wyznawanie innych wartości niż 
mainstreamowe (jak popularność, bogactwo, sława, kariera i wysoki prestiż 
społeczny), czy też po prostu bycie „autentycznym”. Mianem autentycznego, 
mającego własne zdanie, niepokornego okrzyknięto barda ulicznego Gienka 
Loskę, sukcesywnie wyrastającego na zwycięzcę telewizyjnego talent show.

Technologia ma istotny wpływ na rozwój sztuki ulicznej – współczesne 
przedstawienia i stroje wyglądają o wiele lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Jed-
nak w wykorzystywaniu technologii przez performerów istnieje stosunko-
wo duża swoboda – brak ujednoliconych procesów i zasad obowiązujących 
wszystkich artystów. Wraz z rosnącą popularnością tego rodzaju aktywności 
oraz utrzymującą się trudną sytuacją na rynku pracy można zaobserwować 
coraz więcej osób chętnych do występów ulicznych. Jedyną barierą wejścia 
na ten rynek wydają się regulacje prawne w postaci Parku Kulturowego. 
Osoba chcąca prowadzić występy uliczne musi przejawiać odpowiednie pre-
dyspozycje: być otwartą na kontakt z innymi ludźmi, konsekwentną i potra-
fiącą sobie radzić w trudnych oraz często nieprzewidywalnych sytuacjach. 
Ze względu na brak strony zarządzającej, fizycznie stale obecnej w życiu 
artystów w miejscu ich pracy, performerzy starają się rozwiązywać konflikty 
między sobą w sposób ugodowy. Sprzyja temu bezpośrednia atmosfera łą-
cząca członków organizacji, którzy współdziałając, sami wypracowują nor-
my i wartości, o które dobrowolnie chcą dbać.

Tradycja ulicznych występów jest długa, lecz z uwagi na ich nieformal-
ny charakter brak dokładnej dokumentacji w tym temacie. Należy jednak 
stwierdzić, że od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku popu-
larność tych występów stale rośnie – zwiększa się liczba performerów, ich 
występy stają się coraz bardziej urozmaicone. Również wizerunek ulicznego 
artysty przeobraża się w wielce pozytywny, wręcz „profesjonalny”. Pomi-
mo bogatej historii organizacja zachowuje elastyczność. Nie można mówić 
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o konserwatyzmie czy też sztywnych zasadach, których trzymają się artyści. 
Otwartość kultury, orientacja na samodzielność pracowników i ich skłon-
ność do brania odpowiedzialności na siebie wskazują na demokratyczny 
styl kierowania (Kostera, Kownacki, Szumski, 2006). Trzeba podkreślić, że 
styl ten odnosi się do nieformalnej organizacji artystów ulicznych – przed 
powstaniem Parku Kulturowego. Organizacja w ujęciu nieformalnym gro-
madzi kilkudziesięciu członków. Tę liczbę trudno jest dokładnie oszacować 
– tym bardziej że wielu z nich pojawia się na ulicy jedynie sezonowo. Nie-
formalnym przywódcą jest zazwyczaj artysta z najdłuższym stażem, mający 
szerokie znajomości wśród performerów i cieszący się uznaniem oraz sza-
cunkiem pozostałych.

Na różnorodność organizacji wpływają nie tylko liczne talenty jej uczest-
ników, ale także ich bogate doświadczenie życiowe. Zazwyczaj próbowali 
swoich sił w innych zawodach. Ich wykształcenie obejmuje zarówno dzie-
dziny techniczne (mechanika, elektryka, architektura), jak i artystyczne 
(muzyka, plastyka, projektowanie ubioru). Chociaż większość znanych mi 
artystów ulicznych zaklasyfikowałabym w przedziale wiekowym 30–50 lat, 
zdarzają się również o wiele młodsi, w tym dzieci (towarzyszące w wystę-
pach rodzicom – na przykład kilkuletnia córka sopranisty Edwarda Parzy-
cha) oraz osoby w podeszłym wieku (jak cygański muzyk Stefan Dymiter, 
grający na ulicach aż do ostatnich lat życia). Struktura płci ulicznych perfor-
merów uwydatnia znaczną przewagę mężczyzn nad kobietami, której stosu-
nek mogłabym oszacować na 9 : 1. Wydaje mi się, że jest to spowodowane 
społecznym przekonaniem, iż mężczyznom więcej wypada niż kobietom. 
Z drugiej strony otwarta przestrzeń i bliski kontakt z odbiorcami (także fi-
zyczny) naraża płeć piękną na niekomfortowe, a nawet niebezpieczne sytua-
cje. Moje rozmówczynie znacznie częściej niż mężczyźni podkreślały wątek 
strachu i niebezpieczeństwa w pracy na ulicy. Wielokrotnie decydowały się 
na wspólny występ (w zespole damsko-męskim) niż w pojedynkę. Nie mając 
obok siebie znajomego performera (mężczyzny), na którego pomoc w razie 
potrzeby mogłyby liczyć, najczęściej rezygnowały z występu.

3.5.2. Założenia – charakterystyka działalności

Założenia kultury organizacyjnej odzwierciedlają to, co członkowie organi-
zacji uznają za prawdziwe i ważne (Kostera, 2003). Na pytanie, co jest istotne 
i autentyczne w byciu artystą ulicznym, usłyszałam od rozmówców różne od-
powiedzi, które odnosiły się do trzech pojęć: pracy, interakcji oraz występu.
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PRACA

To był taki pomysł, co robić. W Hiszpanii było bardzo trudno z robotą. Szu-
kałem, jak można zarobić jakąś kasę. I tak zająłem się takimi podstawowymi 
postaciami. Podstawowe postacie, takie złote, takie klasyczne ubranie. Do-
szedłem aż do tego, co robię teraz. No a tak już mi się spodobało na tej ulicy. 
Ta wolność, którą mam, że już teraz bym nie zmienił. (Biznesmen)

Dla artystów ulicznych prowadzone przez nich występy nie zawsze były 
określane mianem pracy, jednak za każdym razem w mniejszym lub więk-
szym stopniu wiązały się z motywacją finansową – jeśli nie z zarobieniem 
pieniędzy, to przynajmniej z dorobieniem sobie. Aktor uliczny przyznał, że 
jedyne, o czym myślał, zaczynając pracę na Starym Mieście, to uratowanie 
domowego budżetu.

Szczerze, całkowicie materialnie, nie? Dopiero później zacząłem w tym od-
najdywać też jakąś... jakąś też swoją duszę. Swoją duszę, bo to miejsce ma 
duszę. Tutaj nie trzeba jej szukać, tej duszy. Ona, ta dusza, tutaj jest. Ale fakt 
jest, że... że trzeba ją zobaczyć, ale... ale siebie też tutaj, w tym miejscu trzeba 
też zobaczyć. (Tatar)

O ile rzadko zdarzało się, że ktoś określał siebie jako artystę, zdecydowa-
nie częściej słyszałam słowo „performer”. Inni przyznawali, że niczego nie 
tworzą, a jedynie dostarczają rozrywki. Określenie „artyści uliczni” kwito-
wali słowami: „Tak to tutaj się nazywa” (Biznesmen) lub ekstremalnie prze-
definiowywali na „tani cyrk” (Lewitujący). Wróżka nazwała swoje zajęcie 
chałturą, wartościując je negatywnie:

– No, dla mnie to jest praca. Chałtura, bo chałtura, ale... trzeba zarobić na 
chałturze. Ale widzisz, to jest ciężka praca. Wejść w wnętrze człowieka, od-
czytać to wnętrze i umieć mu przekazać. Nie możesz powiedzieć czegoś, co 
się nie sprawdza, bo tego klienta nie będziesz miała. To jest raz. A drugi... 
co mu [takiego powiedzieć], żeby ostrzec od nieszczęścia. Żeby im pomóc 
w nieszczęściu. Bo są przecież załamani! Oni nie idą dla żartu do wróżki. 
Tylko chcą wsparcia. (Wróżka)
– Pocieszenia? (Marta)
– Musimy psychologicznie tak podejść do tego. Tak za bardzo pocieszenie 
to też nie jest. Bo widzisz, ty go pocieszysz, a to później wyjdzie, że nie ma 
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pocieszenia. Tylko po prostu trzeba mówić mu, przetłumaczyć, że musi się 
z tym pogodzić. I on wtedy dopiero odejdzie taki zadowolony, z tymi fluida-
mi dobrymi. Bo ja odbieram złe fluidy, daję dobre. I człowiek jakiś czas jest 
nafaszerowany tym. No i znowu to po jakimś czasie wraca do mnie.

Wątek wysiłku i zmęczenia pojawił się również w wypowiedzi Tatara. 
Wielu ludzi mijających go na ulicy komentowało, że ma pracę jak z filmu – 
w stroju historycznym może poczuć się jak rycerz z minionej epoki, zamiast 
siedzieć przy biurku i „przerzucać papiery”. Tatar skonfrontował występy na 
Starym Mieście z rekonstrukcjami historycznymi, w których jako miłośnik 
historii brał udział w wolnym czasie.

Nie, ja tego nie nazywam sztuką. Nie nazywam sztuką, jest to moja praca, ale 
jest to praca, którą lubię, nie? Ja lubię tworzyć jakby tę sytuację, lubię jeździć 
na rekonstrukcje historyczne, bardziej niż pracować tutaj – mało tego, tam 
się prawie w ogóle nie zarabia, ale tam jest naprawdę fajnie, nie? Tutaj zara-
biam tylko na to wszystko i to jest praca (...). Tam jeździmy i jest super, i tam 
odpoczywam, a tu ciężko pracuję i często jestem bardzo zmęczony, tak więc 
dla mnie tutaj to jest praca, nie? (Tatar)

Energia wkładana w występy, jak też fizyczne i psychiczne wyczerpanie 
były dla performerów dowodem na to, że ich zajęcie jest prawdziwą pracą – 
męczącym wysiłkiem, który należy docenić. Rozmówcy podkreślali ponad-
to, że uliczne występy wpłynęły na zmianę ich charakterów. Choć pierwsze 
dni pracy przynoszą wielką euforię, po niej nadchodzi ogromne zmęczenie. 
Aby wytrzymać, trzeba stale wykazywać się wytrwałością. Innym czynni-
kiem utrudniającym pracę była dla nich głupota ludzi – zaczepne, niekultu-
ralne zwroty padające w ich kierunku oraz nietaktowane, a nawet agresywne 
zachowania. Każdy musiał sam nauczyć się radzić sobie z tego typu sytua-
cjami, które stale powtarzały się z różną częstotliwością. Większość artystów 
z biegiem czasu postanowiła ignorować takie zachowania, jednak wymagało 
to od nich pracy nad cierpliwością, by nie dać się wciągnąć w bezsensowne 
sprzeczki.

Czasami przychodzi ktoś i ci ubliża. Od razu można mu, wiesz, wypalić. 
Krótko, zwięźle i na temat. Ale czasami szkoda się odzywać i lepiej być cierp-
liwym. (Śmierć)
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Nie, ja sobie nie dam zepsuć od nikogo swój... że on ma zły dzień. Mój dzień 
jest dla mnie ważniejszy niż jego. (Biznesmen)

Zdaniem wielu artystów (niemających innego źródła dochodów) ta praca 
była koniecznością – dzięki niej mogli zarabiać pieniądze, aby się utrzymać 
i zaspokoić swoje potrzeby. Sporo pośród nich miało za sobą negatywne do-
świadczenia w swoich wcześniejszych miejscach pracy, gdy atmosfera była 
niesprzyjająca lub łączyły ich nie najlepsze stosunki z kierownictwem. Zale-
tą występów ulicznych był brak jakiegokolwiek przymuszenia do pracy. Nie 
znaczy to jednak, że artyści nie potrafili sami zorganizować dnia roboczego. 
Wielu z nich podkreślało korzyści, jakie przynosi swoboda w planowaniu 
swojego czasu. Złota Dama zupełnie zaskoczyła mnie swym podejściem, 
dopasowując wykonywane zajęcie do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. 
W pracy mima mogła dowolnie zaplanować dzień, wplatając w niego swe 
nawyki.

Generalnie pracuję codziennie. Jak w sezonie, to pracuję od wpół do jede-
nastej do ósmej, dziewiątej wieczór. Bo ja zawsze pracę traktuję poważnie. 
I ja uważam, że to jest też jakiś rodzaj pracy dla mnie. Choć z drugiej strony 
bardzo duża przyjemność. I po prostu... podchodzę do tego poważnie, czyli: 
wstaję rano, prysznic. Przeważnie bez śniadania, bo nie jem śniadań. Do-
piero późno jem śniadanie, czyli to jest dwunasta–trzynasta godzina, to jest 
obiadośniadanie dla mnie. I przychodzę. I przyjeżdżam tutaj. Albo przyjeż-
dżam samochodem, albo przyjeżdżam taksówką. No i jestem do wieczora. 
Zdaję sobie z tego sprawę, że jestem zmęczona... bardzo. Ale zawsze tak było 
u mnie, że jak mi fajnie mijał dzień w pracy, to po prostu mimo zmęczenia 
czy tam jakichś stresów uważałam, że jest okej. (Złota Dama)

Dla Muzyka uliczne występy stanowiły możliwość sprawdzenia się 
w swoich muzycznych zainteresowaniach, były okazją do przyjemnego spę-
dzenia czasu. Przyznał, że dzięki zarobionym pieniądzom mógł zaspokoić 
podstawowe potrzeby i nie był zmuszony wykonywać pracę, której by nie 
lubił lub w której nie miałby szansy rozwijać własnego talentu.

– Jak o tym mówiłeś? O tym zajęciu? Idziesz sobie pograć? (Marta)
– Dokładnie. Idę sobie pograć. No... nie traktowałem tego jako pracę, tylko 
jako... rozrywkę. Ja wtedy... byłem uczniem. Uczyłem się, a to traktowałem 
jako rozrywkę, no i dorobienie sobie. Tak jak niektórzy musieli... nie wiem, 



114 Kontrolowana (?) kultura: Etnografia krakowskich występów ulicznych

chcieli sobie dorobić, to roznosili gdzieś ulotki, czy coś... przynajmniej pra-
cowali. Ja sobie grałem, robiłem to, co lubię, ale dzięki temu czerpałem z tego 
korzyści finansowe i satysfakcję. (Muzyk)

INTERAKCJA
Jako prawdziwą i ważną artyści określali również interakcję z odbiorca-
mi. Kontakt z ludźmi i niecodzienne rozmowy przynosiły im niezmierną 
satysfakcję. Sprawiały, że performerzy mogli zapomnieć o swoich proble-
mach i zatracić się w chwili. Reakcje ludzi potrafiły być nieprzewidywalne. 
W zdecydowanej większości, a zdaniem Złotej Damy w dziewięćdziesięciu 
procentach, przybierały pozytywny charakter. Osoby, które podchodziły do 
mimów, zazwyczaj chętnie nawiązywały interakcję. Performerom sprawiało 
przyjemność i przynosiło spełnienie, gdy ludzie doceniali ich pracę i rów-
nież wykazywali zaangażowanie. Takie spotkania i rozmowy wszystkim po-
prawiały samopoczucie, stwarzając magiczny, radosny klimat. Artyści przy-
znawali, że w takich przyjemnych chwilach potrafili się zapomnieć.

Powiem ci, że nigdy nie było ani jednego dnia tak naprawdę, żebym żało-
wała, że przyjechałam do Krakowa. Nigdy. I bardzo się cieszę, że sobie wy-
myśliłam to mimowanie, bo to jest taka niesamowita odskocznia dla mnie 
od mojej tej drugiej pracy [plastyczki], choć tamtą też bardzo kocham. Ale 
z drugiej strony to jest taka... odskocznia od życia. To to, co ci rzeczywiście 
mówię o tym, że potrafię stać tutaj i mnie tu nie ma, bo ja myślę o innych 
rzeczach, to jest prawda. To jest... to jest prawda, że... głupio zabrzmi, ale ja 
się potrafię wyciszyć bardziej w takim tłumie niż gdzieś tam w domu. To jest 
niesamowite! (Złota Dama)

Mimowie tworzyli swoje postaci raczej na zasadzie różnic niż podobień-
stwa do obecnych. Wielu z nich budowało dystans za pomocą noszonych 
kostiumów czy też poprzez zasłanianie twarzy maską. Gdy zobaczyłam 
Biznesmena po raz pierwszy, nie miałam pewności, czy to ktoś nie dla żar-
tu, wracając z pracy, postanowił udawać żywą rzeźbą i zastygnąć w bezru-
chu. Gdyby nie jego poza, leżąca przed nim teczka oraz wygięty na drucie 
czerwony krawat (niczym rozpostarty na wietrze), prawdopodobnie został-
by w moich badaniach pominięty. Każdy z artystów swoją kreacją chciał 
wzbudzić pewne skojarzenia, zyskać sympatię ludzi. Jeśli ktoś obawiał się 
Diabła, Śmierci lub Czarodzieja, to na ich tle Biznesmen wyróżniał się jako 
performer, z którym najłatwiej można było się utożsamić.
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Ja jestem... jestem realny. Jestem realny, jestem normalny biznesmen, któ-
rych jest dużo. Tu jest Śmierć... jest, albo nie jest. Nikt nie wie, nie? Takie 
fantastyczne postacie, nie? Tam kobieta jest złota, Tomek Sawyer... Ja jestem 
taki z życia wzięty. Czasami nikt nie kojarzy, że jestem jakimś mimem, albo 
ktoś myśli, że jakiś facet biegnie, aż nagle patrzy, że się nie ruszam. Ale tak... 
staram się być inny niż tamci. (Biznesmen)

WYSTĘP
Artyści opisywali uliczne występy jako wiarygodne. Performerzy tworzyli 
pokazy, aby zaprezentować swoje talenty i sprawić przyjemność widzom. 
Nikt im z góry nie zapłacił, więc robili to z własnej i nieprzymuszonej woli 
– nie zaś dlatego, iż byli do występu w jakikolwiek sposób zobowiązani. Po-
kaz, podczas którego artysta jest wmieszany w publiczność, pozwala ujrzeć 
szczerość i autentyczność jego osobowości. Mimowie wielokrotnie zmieniali 
swoje stroje – ulica dawała im możliwość eksperymentu i poruszania wyob-
raźni ludzi. Dzięki bliskiemu kontaktowi łatwo mogli również obserwować 
ich reakcje. Artyści w swojej pracy mieli okazję rozwijać zainteresowania, 
realizować pasje i zajmować się w życiu czymś oryginalnym.

Nie chcę być takim tylko... kimś, co tak pracuje w korporacji i... zarabia pie-
niądze. Chcę robić coś... coś oryginalnego na pewno w życiu. Myślę, że jeżeli się 
dobrze szuka, to można robić oryginalne rzeczy w każdym zawodzie, w zasa-
dzie (...). Ja mogę wiele rzeczy robić. Myślę, że robienie wielu rzeczy wzajemnie 
się nakręca i wzbogaca też nasze życie. Najgorzej jest nic nie robić. (Husarz)

Inną często podkreślaną stroną ulicznych występów była wolność – swo-
boda twórczości i niezależność od otaczającego systemu. Wprowadzone 
regulacje przez niektórych performerów zostały odebrane jako zamach na 
wolność prezentowania swojej twórczości. Inni przyjęli je z pewnymi za-
strzeżeniami, jednak – dla dobra występów – zdecydowali się podporząd-
kować obowiązującym przepisom.

– Ja był w komisja. Był, wszystko okej, dobrze. Dostałem zezwolenie, i tak. 
Grałem spokojnie, spokojnie, bez stresu. (Gitarzysta)
– Wcześniej się stresowałeś, patrzyłeś? (Marta)
– Tak, tak. Bo... nie gram tak spokojnie. Bo cały czas myślę: „Będzie Straż 
Miejska...” i tak, problem. Nie chcę problem[ów]. Wiesz, jak grasz muzyka... 
Mam problem w głowie – nie mogę grać.
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Muzyk w chwili wejścia przepisów w życie nie występował już więcej 
na ulicy. Udało mi się jednak z nim porozmawiać. Wyraził zdanie, że przez 
wprowadzenie regulacji na Rynku sytuacja grajków pogorszyła się. W rze-
czywistości nie było realnego zapotrzebowania na podjęcie takich działań, 
a dodatkowe formalności jedynie stworzyły większe zamieszanie wokół pra-
cy performerów na Starym Mieście. Nasza rozmowa odbyła się we wrześniu 
2012 roku, kiedy było zdecydowanie za wcześnie, aby realnie ocenić efekty 
Parku Kulturowego w kontekście ulicznych występów, jednak Muzyk już 
wtedy podał je w wątpliwość.

Wtedy, jak ja grałem, nie było czegoś takiego. Żadnych pozwoleń i... i jakoś 
ulica rządziła się swoimi prawami. Ci, którzy po prostu się do tego nie nada-
wali, jakoś sami znikali, bo nie zarabiali po prostu, więc... Pozwólmy ludziom 
samym decydować, co chcą słuchać, a nie powinni tym się zajmować ludzie 
z ratusza. I za nasze podatki tworzyć jakieś komisje. Wolny rynek sam powi-
nien zadecydować. Nie ma potrzeby żadnego tworzenia sztucznych komisji, 
sztucznych pozwoleń. (Muzyk)

Biznesmen, jak wielu innych artystów, był przykładem osoby, która po-
stanowiła wziąć los w swoje ręce. W nawiązaniu do swej postaci – eleganc-
kiego mężczyzny, który zastygł w biegu – twierdził, że „ludzie gonią nie 
wiadomo za czym”, kiedy do szczęścia tak naprawdę nie potrzeba wiele. 
Powtarzał, że nie warto marnować życia i przymuszać się do czegoś, czego 
się nie lubi. Przyznał, że kiedy zaczął pracować na ulicy, uświadomił sobie, 
iż każdy człowiek powinien być panem swojego losu. Wolność w tej pracy 
pokazała mu, że tylko od niego zależy, jak będzie wyglądać jego życie, zaś 
podjęta decyzja o występach ulicznych sprawiła, iż było ono bardziej szczęś-
liwe niż wcześniej – gdy zarabiał więcej w pracy, której nie lubił.

– Ja już sem powiedział w życiu, że nie będę już nigdy robił w życiu to, co nie 
chcę. (Biznesmen)
– A uważasz, że bycie artystą ulicznym to taki trochę sposób życia? Czy twoje 
życie się zmieniło, od kiedy zacząłeś tu pracować? (Marta)
– [bez zastanowienia] Moje życie się zmieniło, od kiedy zacząłem pracować 
na ulicy w Hiszpanii. A teraz, po tylu latach, już nie wiem, czy bym dał radę 
iść do takiej roboty, aby być z szefem, aby mi gadał to, kiedy mam przyjść...
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3.5.3. Wartości – „kontrolowana (?) kultura”

Wartości są odzwierciedleniem tego, co w danej kulturze jest pochwalane, 
a co krytykowane. Wypowiedzi artystów ułożyły się w dwie grupy uwag po-
zytywnych i negatywnych – odnoszących się do istoty pracy na ulicy, a także 
pracy twórczej: bycia artystą lub performerem.

PRACA
W pracy ulicznej ceniona była możliwość samostanowienia, bycia niezależ-
nym, pozwolenia sobie na luz i swobodę. Pozytywnie odbierano również, że 
tego rodzaju zajęcie było nastawione na interakcję, umożliwiało wzajemne 
zaangażowanie stron i potrafiło być źródłem radości (szczególnie dla dzieci). 
Artyści przyznawali, że dobre kontakty z ludźmi były dla nich dowodem 
akceptacji, sympatii. Nie musieli silić się na uprzejmość, ponieważ uśmiech 
często sam pojawiał się na ich twarzach.

Jestem w domu, nie? Muszę się jeszcze ogolić, wykąpać. Idę, nie, wyprasuję 
se koszulę. Idę, ale nie chcę. Ale jak już tam dojdę, tak już jestem zadowolony. 
I tak zaczynam robić. A pierwsza dobra... pierwsza pozytywna reakcja mnie 
tak naładuje i tak już jest okej. Ale jakoś tak się wykopać z domu, jak teraz, 
to dla mnie czasami trudne. (Biznesmen)

Czasem [ludzie] się chcą przywitać ze mną. Czasem po prostu podchodzą 
i tylko wrzucają pieniądze i wcale nie chcą zdjęcia robić. Tylko doceniają to, 
co robię. Że zabawiam ludzi, że się im to podoba. Że podoba im się postać 
na przykład sama zrobiona, że właśnie... jak jest wykonane to, całość. Także 
z różnych powodów ludzie podchodzą. Nie tylko dlatego, że zdjęcie chcą 
zrobić. (Śmierć)

Co więcej, artyści doceniali w pracy ulicznej jej oryginalność. Zazwyczaj 
była zupełnie inna od zajęć, których imali się wcześniej. Stanowiła dla nich 
odskocznię od codzienności, dzięki czemu choć na chwilę mogli zapomnieć 
o problemach. Doceniano również przedsiębiorczy aspekt tej pracy, w której 
niezbędne wydawały się: własna inwencja twórcza i inicjatywa. Oglądając 
występy mimów, można było się przekonać, że wielu z nich wykazało się 
wielką kreatywnością – mieli na siebie oryginalny pomysł i konsekwentnie 
chcieli go realizować.
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– Nie wiedziałam, jakie tu panują zasady... Czy są jakieś zezwolenia, czy nie? 
Jak mnie przyjmą inni ludzie? I kompletnie nie wyobrażałam sobie tego i ba-
łam się. (Złota Dama)
– Czyli same obawy? (Marta)
– Tak. Tak, tak, tak. No ten dzień, kiedy szłam, to szłam z bijącym sercem. 
Pierwszą [spotkaną] osobą, o której już ci wspominałam, to był [Diabeł], 
prawda? No i rzeczywiście z takim bijącym sercem, bo nie wiedziałam, co 
mnie tu spotka. Ale już, jak stanęłam – a do dziś to pamiętam – że zszokowa-
ło mnie to, jak mi ktoś wrzucił pierwsze pieniądze. To był taki szok niesamo-
wity... naprawdę. To takie... takie... Nie chciało mi się wierzyć. I pomyślałam 
sobie od razu w ten sposób, że jest to takie powiedzenie: pieniądze leżą na 
ulicy. I rzeczywiście to się potwierdziło, prawda? Że rzeczywiście pieniądze 
leżą na ulicy. Że ludzie chcą jakby płacić za to... za to, że mogą sobie zrobić 
fajną fotkę z mimem, jakoś tak fajnie ubranym, czy z rycerzem, czy to, czy 
tamto... I to jest strasznie fajne. Strasznie fajne [śmiech].
– Ale dlaczego cię to zszokowało? Nie spodziewałaś się? Myślałaś, że przyj-
dziesz tutaj i nikt nie zwróci na ciebie uwagi?
– Nie... Znaczy, nie wiedziałam zupełnie... Wiedziałam, że mam fajny strój 
i wszystko, bo miałam wtedy ten strój Arabki. Jakoś tam się mogłam spo-
dziewać, ale jednak to był wielki szok: te pierwsze pieniądze, i... i te następne, 
i na drugi dzień, i na trzeci. I tak naprawdę były one coraz jakby większe, 
no i w tym czasie to był dla mnie szok, naprawdę.

Istota wykonywanej pracy wiązała się również z sytuacjami, do których 
artyści mieli negatywny stosunek i często ostro je krytykowali. Większość 
z nich wynikała z otwartej przestrzeni, na której przeprowadzali występy. Pra-
cę mogły uniemożliwić czynniki niezależne od nich, takie jak zła pogoda lub 
nieobecność ludzi, co zwiastowało brak zarobku. Ze smutkiem lub irytacją 
opowiadano mi o braku kulturalnego zachowania wśród ludzi, którzy potrafili 
być nieuprzejmi i prostaccy. Artyści nie lubili, gdy zaczepiały ich osoby znajdu-
jące się pod wpływem alkoholu, ponieważ ich postępowanie mogło okazać się 
nieobliczalne. Moi rozmówcy zazwyczaj już od pierwszych chwil zauważali, że 
ktoś może mieć wobec nich złe intencje i ostrzegali siebie nawzajem. W ekstre-
malnych przypadkach ludzie okazywali się niebezpieczni – potrafili wyrządzić 
krzywdę artystom tylko z tego powodu, że wyróżniali się spośród tłumu.

– No jak można nie brać rzeczy do siebie? To wszystko się czuje. Ktoś coś 
powie, rzuci energię złą... Nie ma co ściemniać niekiedy, że... (Diabeł)
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– No tak, ale że taki dystans trzeba mieć? (Marta)
– No trzeba, ale... ale ten dystans też, wiesz... Nie da się nie usłyszeć jakiegoś 
złego słowa czy wulgaryzmu. Ono przejdzie przez jakąś tam strefę, membra-
nę, ale gdzieś i tak idzie do głowy to.
– Zostaje?
– No pewnie, że... A jak inaczej? Czy tobie się takie coś przydarzyło, że ci 
nie zostało w głowie? Nie poszło gdzieś? To nie jest tak. Wszystko zostaje. 
Wszystko gdzieś idzie i... niekiedy jest później dzień z głowy – do widzenia! 
Że już się nie da pracować w taki sposób. Ktoś przyjdzie, naubliża mi – to 
oczywiście, że to odczuję! Staram się tego nie odczuwać i nie chcę, bo nie 
czuję się kompatybilny co do jego słów. Na szczęście bardzo, bardzo, bardzo 
rzadko mam takie sytuacje, ale bywają inne, wiesz, jakieś upokarzające albo... 
albo gdzieś denerwujące. Że jakiś idiota stoi wśród tłumu i wszyscy udają, że 
go nie słyszą. Ale wszyscy wiemy, że go słyszymy i odczuwamy. I reagujemy 
na niego, że jest kretynem. Dlatego warto mu [to] powiedzieć.

Dla performerów wydawało się ważne, aby ludzie, którzy okazywali im 
zainteresowanie i robili zdjęcia, potrafili też docenić tę pracę. Nie zawsze 
oczekiwali zapłaty. Czasami wystarczyło, że ktoś po prostu uprzejmie się 
zachowa i zapyta.

Kwestia jest taka, że dziecko może zrobić sobie to zdjęcie, nie? Tylko milej 
jest i kulturalniej jest, jak się spyta, czy można. Oni nie pracują, tak więc 
u mnie mają za darmo. Poważnie. Mają płacić dorośli, którzy pracują. Ja 
tu pracuję i oni mają uszanować to, że ja tutaj pracuję. I to jest moja... no, 
w pewnym sensie taka ideologia tego wszystkiego, nie? No bo uważam, że 
jednak człowiek powinien być uczciwy, nie? Kiedy człowiek zatraci uczci-
wość, to wtedy na tym świecie tworzą się właśnie tragedie, nie? (Tatar)

Praca artysty ulicznego powinna nieść dwustronną korzyść. Performe-
rzy postulowali, aby ludzie zachowywali się w porządku wobec nich. Nie 
akceptowali sytuacji, gdy ktoś po kryjomu chciał im zrobić zdjęcie. Byli 
przekonani, że zasada wynagradzania ich pracy jest powszechnie znana 
i oczywista.

Z tego, co widzę, to wiedzą. Tylko udają. Albo nie chcą dać [czegokolwiek]. 
Chcą zrobić zdjęcie, ale nic od siebie nie dać. Ja im daję coś, a oni dla mnie 
nic nie dają. To uważam, że to nie jest w porządku. Bo jeżeli ktoś korzysta na 
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tym, zrobi sobie zdjęcie i ma pamiątkę, to dlaczego ja czegoś nie mam mieć 
z tego? (Śmierć)

Jeden z aktorów ulicznych, widząc, że ktoś robił mimowi zdjęcie bez za-
płaty, potrafił podejść do tej osoby i zwrócić uwagę na jej nieodpowiednie 
zachowanie. Kwestia wynagrodzenia również była inspiracją do rozważań 
na temat kulturalnego zachowania.

Mi się zdarzało wyjmować takiego grosika, gdy ktoś mi wrzucił, i rzucić 
w osobę z powrotem, bo to jest kpina... (Były Mim)

To jest kpina. Tak, tak jest. Najgorsze jest to, kiedy żebrakowi wrzuci ktoś 
kilka złotych, a mi kilka groszy. (Diabeł)

Podziękuj, nie odchodź! – to też forma zapłaty. Biznesmen ze swojej hi-
storii znał inne przykłady wynagrodzenia, które nie uraziły go, a przyniosły 
mu uśmiech. Przyznał, że dzieci często wrzucają mu kamienie lub guziki. 
Zdarzyło mu się też dostać wielkiego arbuza.

Ostatnią z kwestii krytykowanych w pracy na ulicy były wprowadzone re-
gulacje. Chociaż zdaniem artystów mogły one mieć swoje zalety, w istniejącej 
postaci z perspektywy czasu nie mogły być ocenione pozytywnie. Przepisy 
były przyczyną wielkiego zamieszania we wspólnocie artystów i stworzyły 
problemy tym spośród nich, którzy teoretycznie mieć ich nie powinni – cie-
szyli się ogromną sympatią ludzi i swoją aktywnością korzystnie wyróżniali 
się na tle pozostałych. Według artystów ogromny urok ich pracy tkwi w spon-
taniczności, którą przepisy „zabijają”. Artysta, który zawarł umowę z Urzę-
dem Miasta, musiał uważać na to, gdzie, kiedy i w jakiej formie występował. 
Zaczynały go pochłaniać inne kwestie niż sam występ, zaś wcześniej ceniona 
spontaniczność tym razem mogła być powodem otrzymania mandatu.

Gdyby mi coś przyszło do głowy innego [nowy pomysł], tak ja bym to za-
raz, znowu, po nowe pozwolenie... Coś mnie obowiązuje, nie? Na razie nic 
nowego wymyślać nie chcę. Nie wiem, może mi przyjść jakiś pomysł dzisiaj 
wieczorem, a będę miał kłopoty, nie? Także te obowiązujące jakieś...[formal-
ności] wzrosną. (Biznesmen)

Opinię Biznesmena podzielał inny mim, którego zdaniem przepisy ogra-
niczyły jego wolność na ulicy. Pytał on jednak, czy we współczesnych czasach 
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wszechobecnej kontroli oraz uwikłania w różnego rodzaju zależności można 
w ogóle mówić o wolności. Performerzy twierdzili, że póki nie pojawią się 
poważniejsze problemy, załatwienie zezwolenia nie jest kłopotliwe. Jedno-
cześnie przyznawali, że ten obowiązek spotyka się z ich niezrozumieniem.

– Nie wiem dlaczego. Dlaczego? Ja myślę, że tysiąc lat temu tutaj na Rynku 
był jakiś market, a byli tu różni żonglerzy, a byli tu też artyści. A ci artyści 
zawsze byli na targach, a teraz wymyślili, że pozwolenie i płacić... Ja myślę, 
że moje 150 złotych Krakowa nie uratuje, więc wiesz. A sama słyszałaś, ta 
historia, z tym Diabłem, co się tutaj działa... (Biznesmen)
– Czyli masz takie podejście do tego pozwolenia, że to jest utrudnianie? 
(Marta)
– No, że to takie, jakby chcieli kontrolować, takie... Ja myślę, że kontrolo-
wać... tak myśmy żyli za komuny, nie? Ja [miałem] w Czechach to samo. 
Wiesz, Kraków też był kontrolowany i teraz mamy wszystko kontrolowane, 
a tak przecież mamy dużo w telewizji kontrolowanej kultury, nie? Tak na tym 
ktoś, kto ma... kontrolować tych, co se robią na ulicy? Jeśli jest ktoś dobry... 
od tego są ci ludzie. Jeśli będę dobry, to ktoś przyjdzie. A nie będę dobry, tak 
mi ludzie nie będą wrzucać pieniędzy, a on odejdzie. To nie będę robił. Nie 
wiem. No ale dobrze, no, chcieli pozwolenie. Chcieli pozwolenie, mam go, 
zapłacę i mam spokój.
– A jakbyś sobie wyobrażał tę sytuację, jak to zmienić? W ogóle znieść te 
pozwolenia?
– No, znieść. Absolutnie, absolutnie wolne. No, ja bym tak zrobił. Bez granic. 
Niech sami ludzie ocenią, nie? Za co... za co? Kraków to ludzie. Nie miasto 
ani jakaś komisja. Ci ludzie tu są, płacą podatki temu miastu. Niech sami 
zdecydują, kogo by chcieli oglądać. A zdecydują [po tym], jak oni tego ar-
tystę ocenią.

Problemy zazwyczaj spotykały artystów o najdłuższym stażu. Decyzje 
urzędników nie tylko oburzały samych zainteresowanych i pozostałych per-
formerów, ale również turystów i mieszkańców Krakowa. Zdaniem Kostery 
(2003) zmiany odgórne, dokonujące się na etapie realizacji i symbolizacji, 
najczęściej są skazane na niepowodzenie. Prawdopodobnie i w tym przy-
padku władze lokalne nie wzięły pod uwagę założeń działalności artystów 
ulicznych. Postrzegali ją głównie jako działanie podejmowane w celu za-
robkowym. Nie docenili atmosfery, którą artyści tworzyli dla miasta, oraz 
dobrej zabawy, do której chętnie zapraszali spotykanych ludzi.
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Pomyślałem, że dotykają mnie rzeczy, o których czytałem w książce na temat 
aktorów, którzy wcielali się w postać diabła w średniowieczu. I byli przez 
to szykanowani, napiętnowani w społeczeństwie. I pomyślałem, że to jest 
niedorzeczne, że powtarzają się takie historie, i to w XXI wieku! No i prze-
de wszystkim poczułem, że urzędnicy nie traktują mnie serio... Aczkolwiek 
byłem bez przebrania. Pomyślałem, że... że po prostu dla nich to jest jakaś 
błahostka. Jakiś byle... facet, który się przebiera za Diabła i nic sobą nie repre-
zentuje. Tak że prawdopodobnie może stanąć równie dobrze gdzie indziej, 
w innym przebraniu. No i pomyślałem, że to jest takie żałosne. (Diabeł)

Złoty Oficer podkreślił, że komisja nie zajęła się problemem braku este-
tyki wśród artystów ulicznych. Urzędnicy nie mieli więc konkretnego pla-
nu, który chcieliby realizować w kwestii występów ulicznych, zaś jako ich 
główny cel wskazał podporządkowanie performerów i czerpanie korzyści 
finansowych z ich działalności.

– Chodzi o jedną zasadniczą rzecz: że ja mam... Wszyscy dostają zezwolenie 
w momencie, gdy tam zapłacą 60 złotych. Czyli tak naprawdę nie chodzi 
o to, kto stoi i jak chodzi. Chodzi o to, żeby miasto najnormalniej w świecie 
zbierało haracz. Po prostu... Stoją ludzie w maskach gumowych itd. Coś, co 
nie jest zbliżone nawet do jakiejś takiej sztuki ulicznej. I oni stoją, bo płacą, 
chociaż to jest w ogóle nieestetyczne, brzydkie. Ja się z tym nie identyfikuję. 
Ale oni płacą i mają spokój. (Złoty Oficer)
– A czy twoim zdaniem wzrósł poziom artystyczny, od kiedy istnieją nowe 
przepisy? (Marta)
– Nie! Właśnie nie! Bo były na przykład te fajne dziewczyny [złote] i one 
wyjechały z Krakowa. Które naprawdę były... nie wiem, jak chodziłaś, to na 
pewno widziałaś... te takie też na złoto, przy takim stoliku, z trąbkami. To był 
rzeczywiście wysoki poziom... (...) Ja jestem krakusem, znaczy wiesz, mam 
tu mieszkanie itd., jestem zameldowany, maluję też w domu. I wiesz, nie 
jestem taki mobilny [żeby też wyjechać], bo ani samochodu nie mam, ani 
nic, ale uważam, że... nie, poziom artystyczny nie wzrósł... Właśnie zmalał! 
A właśnie, że zmalał!
– Dlaczego?
– No bo... ja cały czas uparcie twierdzę... może też jestem swego rodzaju kon-
serwatystą, że... uważam, że... po prostu ludzie, którzy stoją w gumowych 
maskach, w jakichś takich workach, to... to jest dla mnie takie... po prostu ob-
ciachowe, wiesz? Bo uważam, że to... nie wiem, to jest robienie rodzaju... czy 
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ja wiem? Wesołego miasteczka, coś takiego. Takie spłycanie. No, co będziemy 
dużo mówić. To jest normalne! W Krakowie jest wszystko normalne takie!

PERFORMANCE
Wiele pozytywnych konotacji artyści mieli z samym występem lub aktem 
twórczym. Przestrzeń miejska stwarzała im możliwość artystycznego wy-
razu – mogli pokazać innym coś, w czym byli dobrzy, i przekonać się, czy 
ich działalność jest warta zainteresowania. Stare Miasto dysponowało odpo-
wiednimi – choć nie idealnymi – warunkami, by artyści mogli zaprezento-
wać swoje zdolności szerszemu gronu odbiorców. Otrzymując datki, dzięki 
występom ulicznym byli w stanie odnaleźć swój własny, oryginalny sposób 
na życie. Choć performerzy doceniali tę możliwość ekstrawersji, jaką sta-
nowiły występy uliczne, przyznawali, że pierwsze chwile, gdy skupiła się na 
nich uwaga tłumów, wprawiały ich w zakłopotanie.

Jak pracowałem te pierwsze dni, jeszcze w Hiszpanii, ja sem czuł bardzo 
głupio. Ja pierwszy dzień sem szedł na pół godziny, a już żem se myślał, że 
nie dam rady. Ale żem se jak to... przyzwyczaił. (Biznesmen)

Moi rozmówcy cieszyli się, że w swej pracy wyróżniali się i byli niepowta-
rzalni. Mogli inspirować ludzi poprzez odtwarzane postaci i występy, pobu-
dzać ich do myślenia i opowiadać ukryte, niedopowiedziane historie, które 
każdy mógł zinterpretować na swój sposób.

Moja postać prezentuje tak... nie wiem, jak to powiedzieć. Ja się uśmiecham 
z tych ludzi. Uśmiecham? Śmieję się. Śmieję się z tych ludzi. Żyjących w po-
śpiechu... Ciągle biegają za jakimś sukcesem, za pieniądzem. A nie wiem, czy 
to ma w ogóle wartość. Myślę, że na świecie są rzeczy, które mają większą 
wartość. A mi się nawet podoba to, że ja się śmieję z tych ludzi, a oni mi za 
to płacą. (Biznesmen)

Podziwiałam performerów decydujących się poświęcić swój czas oso-
bom, które tego potrzebowały – na przykład chorym, samotnym. W ten 
sposób manifestowali wyznawane przez siebie ideały. Diabeł wyznał, że kon-
takt z takimi ludźmi był jego przesłaniem w tej pracy.

(...) w każdym razie te [podejrzane] dzieciaki, które tutaj jakby były odpy-
chane przez tych artystów, sądzę, że należy im się jakaś uwaga i... i nie może 
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tak być, że każdy z nas najchętniej by ich się pozbył – bo nam nie wrzucą, 
bo mogą być kłopotliwi... i tak siadłem na chwilę i zawołałem ich koło 
siebie. Żeby ze mną pogadali, zrobili sobie zdjęcie, no i... okazało się, że 
normalnie żeśmy zaczęli rozmawiać, no i byli mi bardzo wdzięczni, w ogó-
le, że z nimi porozmawiałem. Że... że poświęciłem im czas. Powiedzieli, 
że są z domu dziecka z Katowic i że wszyscy ich tak traktują, że nie chcą 
z nimi rozmawiać. No więc mówię: „Chłopaki, kurde, macie wygolone łyse 
pały, wyraz twarzy trochę agresywny, zachowanie specyficzne, rozmawia-
cie w taki, a nie inny sposób... no, i robi to swoje. Ludzie od razu to przyj-
mują, że: halo, nie chcemy z nim mieć do czynienia, bo on nie jest z naszej 
bajki, będą z nim problemy”. A wcale nie muszą być. Po prostu ktoś ich tak 
ukształtował – środowisko ich tak ukształtowało, a całkiem inni mogą być. 
To tylko kwestia tej iskry, że poczują, że może być inaczej. Jest [też] inna 
rzeczywistość, wcale nie trzeba tak. I... i to jest ciekawe, jak i ja od wielu lu-
dzi dostaję coś, że: „halo, może być całkiem inaczej”, to... to ludzie też mogą 
to ode mnie dostać, nie? Myślę, że to jest taka czasem... taka jakaś... moja 
zwariowana misja pracy na ulicy. Ale to nie zawsze, wiesz? Wychodzę też 
głównie zrobić fun jakiś, dobrą zabawę, rock and roll. Ale złamać też czyjś 
schemat, swój, jak już wcześniej mówiłem. Zrobić jakiś teatr. Staram się to 
robić tak naprawdę, nie będę ukrywał, i sobie jakoś tam ego podciągam, 
ale staram się robić to na poziomie. Żeby skupić się na makijażu dobrze, 
na kostiumie. (Diabeł)

„Lubiłem, jeżeli audytorium wchodziło w interakcję, śpiewało...” (Mu-
zyk). Artyści wspominali ważne dla nich chwile, gdy czuli się wyróżnieni 
i spełnieni – takie jak spotkanie ze znaną osobą, pierwszy duży zarobek bądź 
pierwsze udzielone wywiady.

– O, ale na przykład też Radio Kraków... też kiedyś, jak grałem... W Radiu 
Kraków mnie puszczali. Robili mi też, tak jak ty, pani z dyktafonem, najpierw 
wywiad właśnie... (Muzyk)
– „Ej, młody, puścimy cię!”? (Marta)
– No, i pyk! I akurat, wiesz, siedzę sobie w domciu, to była jakaś niedzie-
la. Jem rosół, dzwoni telefon stacjonarny, bo to wtedy jeszcze komórki nie 
było, i koleżanka: „Włączaj, włączaj Radio Kraków!”. Czy Radio Alfa nawet, 
nie pamiętam już, jak to wtedy było, nie? A tu słyszę: lecimy, i tam wywiad 
z nami. No to fajnie.
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Performerzy bronili honoru swojego zajęcia i nie chcieli dopuszczać do 
sytuacji, gdy ktoś szkodzi ich wspólnemu wizerunkowi na przykład poprzez 
nieodpowiedni wygląd lub niewłaściwe zachowanie. Krytykowali również 
czysto materialne podejście. Podkreślali, że artysta przede wszystkim powi-
nien prezentować pewne walory i nieść jakąś wartość, mieć swoiste przesła-
nie w swojej pracy. Performer powinien stale się rozwijać i dbać o poziom 
występów.

Są tacy mimowie – my wszyscy, nasza społeczność ich jakoś piętnuje i często 
im zwraca na to uwagę – którzy, powiedzmy, w przebraniu, już jako mim, 
ucharakteryzowani, robią sobie przerwę i idą na piwo. I dobra, kto co lubi, 
nie? Ale powiedzmy, że jeżeli siedzi w tym ogródku piwnym – niech sobie 
tam siedzi, bo tam jest... tam jest do tego miejsce, nie? Każdy może iść na 
przerwę... iść się napić piwka, nie? Ale w momencie, kiedy on idzie z tym 
piwem przed ten kościół Mariacki i zaczyna coś robić, jakieś dziwne rzeczy, 
to już jest trochę nie halo, nie? To już nie pasuje... Przede wszystkim... raz, 
że to się kłóci z tym miejscem, a dwa... no, mi się wydaje, z racji tego, że ja to 
robię też... że to się jakoś kłóci z tą profesją, bo dla mnie to jednak jest jakaś... 
jakaś forma sztuki, mimo wszystko, nie? I jakoś... to jest jakiś taki element 
troszeczkę profanujący to jednak, w jakiś sposób, nie? (Anioł)

3.5.4. Artefakty – „tutaj jest taka ulica”

Artefakty stanowiły sposób ekspresji tego, co artyści cenili lub krytyko-
wali w swojej organizacji. Manifestowali wyznawane wartości za pomocą 
słów, przedmiotów lub zachowań. Stąd też wyróżnione artefakty: językowe, 
fizyczne i behawioralne.

ARTEFAKTY JĘZYKOWE
Artefakty językowe przejawiały się w różnych powiedzeniach, typowych dla 
artystów. Gdy ktoś „miał strzała”, to znaczyło, że cieszył się dużym powodze-
niem lub udało mu się dobrze zarobić. „Patrzenie w patos” oznaczało mo-
ment, w którym żywa rzeźba zastygała w bezruchu z martwym spojrzeniem, 
póki nie została „ożywiona” przez zbliżenie się jakiejś osoby bądź wrzuce-
nie monety. Określenie „ławeczka” stanowiło przenośnię – w rzeczywisto-
ści była przechodnim miejscem spotkań artystów, gdy robili sobie przerwy 
w pracy. Początkowo tworzył ją zewnętrzny parapet restauracji Hard Rock 
Cafe, jednak później to miejsce zostało przeznaczone na donice z kwiatami. 
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Dlatego też artyści przenieśli się nad fosę kościoła Mariackiego i od tam-
tej pory „ławeczkę” oznaczał nieco podwyższony bruk. Jak wspominałam 
wcześniej, moi rozmówcy nie określaliby siebie samych mianem „artystów 
ulicznych”. Zwrot ten okazał się więc egzoetnonimem – nazwą nadaną gru-
pie przez kogoś z zewnątrz, w tym przypadku przez urzędników, którzy po-
wołali komisję oceniającą właśnie „artystów ulicznych”.

– Dali był artysta. Ja się nie uważam za artystę. (Biznesmen)
– Ale to coś innego. Taki występ. (Marta)
– Jasne! Ale ludzie tak do mnie gadają, że jestem artysta, moja kobieta też mi 
gada, że jestem artysta. Ja się nie uważam za artystę.

Artyści uliczni pamiętali nie tylko początki własnych występów, ale 
w opowieściach wspominali także swoich poprzedników. Pełna tajemnic 
historia Białej Damy sprawiła, że do dziś funkcjonują pewne mity na jej 
temat, od chwili jej zniknięcia cieszące się niegasnącą popularnością wśród 
mieszkańców Krakowa.

Do tej pory ludzie często mówią, że nie ma takiego mima drugiego jak Biała 
Dama. No, miała talent, buzię miała taką plastyczną, w każdą stronę ją po-
trafiła wygiąć i robiła śmieszne sytuacje z ludźmi. I o to chodzi. Była dobra, 
no. (Śmierć)

Muzyk, opowiadając o swej ulicznej przygodzie, wpisał ją w zjawisko, 
które istniało już dużo wcześniej. Grając na Starym Mieście, był więc konty-
nuatorem tradycji krakowskiej ulicy.

– Odkąd pamiętam, zawsze tutaj byli ludzie, którzy grają. Ludzie, którzy... 
(Muzyk)
– Młody jesteś... (Marta)
– Ale lata wcześniej też grali! Może za komuny było gorzej, bo pałowali, czy 
coś, ale... ale odkąd ja pamiętam, to... grali.

W jednej z rozmów Diabeł przyznał, że każdy performer na Starym 
Mieście musi zmierzyć się z pokutującym przekonaniem o artyście ulicz-
nym jako człowieku marginesu: bezdomnym, pijanym, żebrzącym, brud-
nym. Dlatego też artyści dbali o swój honor i zawsze w pewien sposób sta-
rali się udowodnić, że te oskarżenia były stereotypowe i niesłuszne. Gdy 
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zdarzało się, że któryś z performerów wcielał w życie ich najgorsze obawy, 
zazwyczaj zwracali mu uwagę na jego niewłaściwe zachowanie. Mim dodał 
jednak, że zawsze starał się dopingować artystów, których cenił i darzył sym-
patią. Kierował w ich stronę pozytywne słowa, doradzał w kwestii strojów 
i występów. W relacjach z odbiorcami artyści mieli niepisane porozumienie, 
by nie reagować na krytykę kierowaną pod ich adresem. Przyznali, iż zazwy-
czaj była ona nieuzasadniona, zaś wszelkie próby wchodzenia w dialog do 
niczego nie prowadziły. Jedna z osób wyznała także, że gdy ktoś naruszał jej 
nietykalność cielesną lub w jakiś sposób próbował wyrządzić jej krzywdę, 
wtedy po prostu traciła nad sobą kontrolę i zaczynała przeklinać. Dodała, że 
te słowa w ogóle nie powinny paść w jej pracy, ale były wyraźnym świade-
ctwem naruszenia wyznawanych wartości. Na szczęście sytuacje te zdarzały 
się sporadycznie.

ARTEFAKTY FIZYCZNE
Artefakty fizyczne można by przedstawić za pomocą fotografii – nie trze-
ba słyszeć słów ani widzieć czyichś zachowań. Same przedmioty, obiekty 
i zależności przestrzenne pokazywały, czy coś było postrzegane pozytywnie, 
czy negatywnie. Posiadanie przez performera zawartej umowy świadczyło 
o tym, że artysta był w stanie podporządkować się przepisom, aby uniknąć 
problemów i otrzymania mandatu. Gdy mim życzył sobie zapłaty za zdjęcie, 
wystarczyło, że wskazał na skarbonkę. Jeśli już były w niej pieniądze, ozna-
czało to, że artysta podobał się przechodniom, którzy w ten sposób doceniali 
jego pracę. Złota Dama przyznała, że chociaż stale spotykała się z pozytyw-
nymi reakcjami ludzi, to coraz rzadziej doceniali ją w ten tradycyjny sposób 
– poprzez wrzucenie monety do skarbonki.

Nie wiem, z czym to jest związane. Może po prostu... faktycznie też z tym 
kryzysem, że ludzie nie mają pieniędzy? Bo generalnie rzeczywiście jest tak, 
że robią mnóstwo zdjęć i nie rzucą tego datka. A to też o czymś świadczy... 
Nie o – przepraszam za wyrażenie – „schamieniu ludzi”, tylko po prostu 
chyba o tym, że... że jednak tych pieniędzy mają mało i się liczą z każdym 
groszem, tak mi się wydaje. A jeszcze rok temu, dwa lata temu... a jeszcze 
prędzej mi opowiadały osoby, że naprawdę robiono sobie mnóstwo zdjęć 
i płacono tak konkretnie za te zdjęcia, można tak powiedzieć. (Złota Dama)

Lewitująca para przyznała, że przez swoją oryginalną sztuczkę i pra-
cę w duecie stali się rozpoznawalni. Ich nietypowy uniform w połączeniu 
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z popularnym miejscem występów – okolicą kościoła Mariackiego – spo-
wodował, że ich wygląd mógł zapaść w pamięć.

Ostatnio, w drodze z tego miejsca [z Rynku Głównego] na dworzec autobuso-
wy... odprowadzaliśmy znajomą, która jechała na studia do Lwowa. No i naj-
pierw się okazało, że zna nas kierowca autobusu, czy tam obsługa autobusu 
(śmiech). Później, przechodząc przez Galerię Krakowską, weszliśmy do jakie-
goś sklepu muzycznego, gdzie też się okazało, że nas znają. A na końcu jeszcze 
poszliśmy na kebaba, gdzie się okazało, że też jesteśmy znani. No to wiesz... Jest 
to swojego rodzaju popularność, muszę ci powiedzieć. (Iluzjonista)

Dystans fizyczny był świadectwem tego, jakie relacje panują pomiędzy 
performerami lub jakie kontakty łączą ich z odbiorcami. Mimowie, zajmując 
sobie miejsca, często dobierali je na zasadzie swoich własnych preferencji, 
ale również sympatii i antypatii z artystami, z którymi mieliby sąsiadować. 
Performerzy, którzy nie przepadali za sobą, zazwyczaj utrzymywali duży dy-
stans fizyczny – nawet podczas przerw nie podchodzili do siebie i unikali 
swojej obecności. Aktorzy uliczni, którzy podczas pracy swobodnie się prze-
mieszczali, spotykając osobę, która źle się zachowywała w stosunku do nich, 
odchodzili w inne miejsce. Pozostali artyści, nie mogąc tak szybko zmienić 
swojej lokalizacji, zazwyczaj byli zmuszeni zignorować męczącą osobę i za-
czekać, aż się znudzi i sama odejdzie. Gitarzysta, który ulicznymi występa-
mi liczył na zdobycie popularności, podkreślał zaletę otwartej przestrzeni 
miejskiej, mówiąc:

– Ulica jest najlepsza reklama. Jesteś na Rynku. Ludzie chodzą... i słyszą live. 
Live. Co masz, co nie masz. Na Rynku muzyczny street jest najlepszy per-
formance. Najlepszy. Bo jest otwarty dla wszystkich ludzi. I... i ludzie tak 
na przykład tańczą tam... tańczą, rozumiesz? Bawią się, tak! Uśmiechają. To 
takie spontaniczne... Nie wiesz, co będzie, co nie będzie... Bo jest wariat, jest 
normalne ludzie... (Gitarzysta)
– Wszystko się może zdarzyć? (Marta)
– Tak, tak... I tak myślę... Tak bardzo dobrze to bywa.

ARTEFAKTY BEHAWIORALNE
Doceniając coś lub krytykując, artyści często odzwierciedlali zachowania 
kierowane w ich stronę. Gdy ktoś był dla nich miły, uśmiechali się i nawiązy-
wali kontakt. Przyznawali, że gdy ktoś ich doceniał, oni również byli bardziej 
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skłonni do tego, aby kogoś obdarzyć pochlebnym słowem. Biznesmen, który 
był przyzwyczajony do spontanicznego temperamentu Hiszpanów, począt-
kowo nie rozumiał zachowań Polaków.

No, w Hiszpanii się zdecydują: „to jest dobre” albo „nie jest dobre” bardzo 
szybko, nie? W Hiszpanii wrzucają monetę i idą, nie? Polacy przyjdą i stoją. 
Stoją i patrzą. I zastanawiają się: „a tak...”, „nie...”. I długo się zastanawiają. 
Obserwują, co będą robić ci drudzy ludzie. I hiszpańskie dzieci są takie bar-
dziej otwarte, nie? Tak do mnie dobiegały, cieszyły się. Spontanicznie. A te 
polskie się tak trochę boją, obawiają się. Ale tam inny temperament. Połu-
dnie to coś innego. (Biznesmen)

Wielu performerów uważało siebie za perfekcjonistów. Nic dziwnego 
– troska o jakość występu i wywołanie pożądanego wrażenia często przy-
nosiły efekty w postaci zainteresowania ludzi. Podkreślano także znaczenie 
profesjonalnego zachowania – postępowania zgodnie z zasadami kultury 
i szacunku nie tylko w stosunku do odbiorców, ale również wobec artystów.

Jeżeli ktoś coś ma nie tak, to podejdę i mu to powiem. Może się obrazić, ale 
ja podejdę i powiem. Teraz też, wiesz, tym bardziej z wiekiem, jeżeli ja już 
tu ileś lat pracuję, przychodzą nowi ludzie i ktoś myśli, że nie wiem co, to 
czasem trzeba sprowadzić go do parteru i powiedzieć, że to: tak, tak, tak. Że 
tu są takie zasady, tutaj jest taka ulica. Znaczy, no, taka ulica... tutaj, między 
nami są takie zasady i albo się dostosujesz, albo będziesz miał troszkę z nami 
ciężko. Nie lubię, jeżeli ktoś nie ma... jest już zachowana odległość między 
mimami odpowiednia i ja, i osoby, które stoją, wiedzą już, wiedzą o tym, 
że to jest odpowiednie miejsce, nagle pojawia się ktoś, po paru godzinach 
i: „ja muszę tutaj stanąć!”, „muszę to, tamto, siamto...”. Mówię: „Chłopie, nie 
musisz nic. Możesz sobie stanąć gdzie indziej. Tam masz miejsce, a nikt nie 
będzie się specjalnie, nie wiem, przesuwał, czy coś, a ty będziesz stał w odleg-
łości dwóch metrów ode mnie”. Bo tak być nie powinno. (Śmierć)

Złota Dama ogromnie przeżyła spotkanie na ulicy Grodzkiej swojego 
sobowtóra. Chociaż występowała na Rynku Głównym, przed kościołem 
Mariackim, najpierw usłyszała niepokojące skargi od ludzi, iż zaczęła być 
nieuprzejma, a później sama minęła na ulicy osobę w identycznym przebra-
niu w kolorze złota: w baletkach, rozkloszowanej sukni ozdobionej kwia-
tami, kapeluszu i okularach lenonkach. Ponieważ chciałam się przekonać 
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o podobieństwie nowej osoby, Złota Dama zaproponowała, abyśmy w prze-
rwie przeszły się na ulicę Grodzką i wspólnie jej poszukały. Tak się złoży-
ło, że rzeczywiście ją spotkałyśmy, a podobieństwo okazało się uderzające. 
Złota Dama poczuła przypływ odwagi i oświadczyła, że chce porozmawiać 
z tą osobą. Towarzyszyłam jej w czasie tej rozmowy i byłam pod wielkim 
wrażeniem taktu, który zachowała, równocześnie wciąż mając przed ocza-
mi jej pełną szoku i oburzenia relację o pojawieniu się sobowtóra. Mimka 
okazała się osobą przyjezdną z Gdańska. Przyznała, że dopiero zaczęła swoje 
uliczne występy i jej strój był „wynikiem sugestii różnych osób”. Złota Dama 
uprzejmie poprosiła o chociaż częściową zmianę stroju, aby podobieństwo 
nie było aż tak uderzające. Dziewczyna przystała na tę propozycję i zgodziła 
się na pamiątkowe zdjęcie ze Złotą Damą. Nie jestem pewna, czy rzeczywi-
ście zmieniła strój, czy w ogóle zrezygnowała z występów ulicznych, jednak 
od tamtej pory ani ja jej nie spotkałam, ani też Złota Dama nie musiała 
więcej wysłuchiwać uwag o swojej rzekomej nieuprzejmości.

Swoim zachowaniem performerzy zdecydowanie pokazywali, jakie sytu-
acje nie są akceptowalne. O ile zaczepki słowne ignorowali, o tyle na naru-
szenie bariery cielesnej zawsze ostro i szybko reagowali – zarówno słowem, 
jak i czynem, oddalając się lub odpychając atakującą osobę. Pamiętając, że 
zgodnie z założeniami występy uliczne są pracą, za którą należy ich docenić 
– jeśli ktoś robił mimowi zdjęcie bez zapłaty lub nie pytając o zgodę, artyści 
manifestowali swój sprzeciw, odwracając się bądź zasłaniając, aby wypaść 
w kadrze niekorzystnie. Gdy ktoś decydował się przystać na ustalone przez 
artystów zasady, w podzięce zgadzali się na wykonanie kilku fotografii, za 
każdym razem przybierając inną pozę. Tatar przyznał, że jeśli został wybra-
ny do zdjęcia spośród pozostałych performerów, to jego zadaniem jest się 
odwdzięczyć i dołożyć wszelkich starań, aby odbiorca miał udaną pamiątkę.

– Ludziom mogłoby się wydawać, że no... stoi na ulicy, nie? Ale to bycie tutaj 
jest męczące! To wykonanie tych kilku póz z tymi turystami... Koncentracja 
na tym i... to jest.... kilkadziesiąt takich akcji, nie? Bolą mięśnie ramion, rąk, 
nóg, nie? Pleców, nie? Bo to trzeba jednak się ustawić, trzeba powyginać się 
troszeczkę itd., trzeba zastygnąć też, nie? No i to... to nie jest łatwe... (Tatar)
– Żeby zatrzymać chwilę? (Marta)
– Tak, zatrzymać tę chwilę, żeby ona została uwieczniona przez kogoś, kto 
tego pragnie, nie? Bo to jest bycie dla kogoś, nie? On mi za to płaci i ja muszę 
być jak najlepszy. Nieważne, ile on mi tam wrzuci. Poważnie, nieważne, ile 
oni mi tam wrzucą.
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Mim w przebraniu Śmierci, który wielu osobom wydawał się straszny 
i w dodatku z zaskoczenia zaczepiał przechodzące obok niego osoby, posta-
nowił przedstawić swoją postać w zabawny sposób. Stwierdził, że jego za-
daniem na ulicy było dostarczenie ludziom rozrywki. Jeśli cieszyła ich jego 
obecność i chcieli się z nim zabawić, wtedy mógł realizować swoją misję 
artysty ulicznego.

– Misja może być taka dla Śmierci właśnie, żeby rozśmieszać ludzi, żeby ludzie 
byli weselsi. Żeby mieli pamiątkę, że spotkali na swojej drodze Śmierć i wcale 
ta Śmierć nie była straszna. Że była wesoła, że rozśmieszała ludzi, że straszyła. 
Że to były strachy... strachy takie na niby. Że na początku postraszyła, a po-
tem... potem było bardzo wesoło i śmiesznie, bo tu o to chodzi. (Śmierć)
– Że na początku straszysz, a potem się miło żegnasz i pamiętają tylko te 
miłe chwile? (Marta)
– Sądzę, że bardziej pamiętają to na początku, to, jak przestraszyłem.
– Ale nie wspominają tego źle?
– Źle na pewno nie. Nie sądzę.

3.5.5. Symbole – rytuał „zawarcia umowy”

Na symbole składały się wyróżnione artefakty. Potrafiły one umocnić lub 
osłabić, a następnie zmienić istniejące założenia. Artyści przyznawali, że 
skarbonka w połączeniu z ich decyzyjnością, a więc swobodą w podejmo-
waniu postanowień w kwestii występów, była symbolem ulicznej swobody. 
Brak podległości oraz kolejnych szczebli kariery zawodowej, które mieliby 
pokonywać, symbolizowały, że choć pieniądze bywały ważne, to jednak nie 
stanowiły istoty pracy artysty ulicznego.

Muzyk mówił o szacunku, jakim darzył krakowskie Stare Miasto. Zapew-
nił, że starannie dobierał repertuar i dopasowywał się do oczekiwań odbior-
ców. Gdy grał na ulicy, jego występ był interakcją – starał się uwzględniać 
życzenia ludzi, mając jednak świadomość istniejącej granicy dobrego gustu, 
którego symbolem był wykonywany repertuar. Wspominał dawne czasy, gdy 
zawsze chętną do zabawy grupą odbiorców byli żołnierze na przepustce.

– Nigdy... nigdy nie zagrałem jakichś popowych shitów ani... (Muzyk)
– Jesteś szalona? (Marta)
– Jesteś szalona nie, ale zdarzało mi się grać na przykład Białego misia, nie? 
Ale to już jak... jak szli... Wtedy były fajne też czasy, bo była zasadnicza służba 
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wojskowa, więc zdarzało się, że szła grupa rezerwy. Trzydzieści chłopa, pom-
pują wszyscy... no, jak na przepustce. No, tam od nich już było na odległość 
czuć alkoholem i oni sobie lubili właśnie jakiegoś Białego misia albo też... 
Grupa rezerwy szła do cywila. I... rzucali, rzucali...! Niby żołd niski żołnierski 
był, ale jednak rzucali pieniądze.

Dla każdego z performerów występ uliczny stanowił swoisty rytuał, 
w każdym przypadku wyglądający inaczej, choć przechodzący podobne 
stadia: przygotowania występu, jego przeprowadzenia i zakończenia; wcho-
dzenia w rolę i wychodzenia z niej. Jeden z mimów stwierdził, że w chwili 
gdy ktoś wrzucał monetę do jego skarbonki, została „zawarta umowa”. Mim 
wiedział, że w takim momencie w ramach podziękowania należy przywitać 
się z tą osobą, zrobić wspólne zdjęcie, a następnie pożegnać się w sympa-
tycznej atmosferze, aby ta „znajoma” już osoba kiedyś ponownie zechciała 
się z nim spotkać.

Performerzy korzystali z metafor, które przedstawiali swoimi postacia-
mi. Artysta stwierdził, że jego Śmierć cieszy się sympatią szczególnie wśród 
osób starszych, z czego wynika wiele zabawnych sytuacji. Chociaż śmierć 
symbolizuje smutne chwile w życiu każdego człowieka, często tragiczne, 
pełne bólu i cierpienia, mim postanowił ukazać swoją postać na przekór 
powszechnie przyjętym zasadom. Przez pewien okres moich badań jedno-
cześnie dwaj różni mimowie prezentowali na Starym Mieście postać śmierci. 
Każdy z nich ciepło i żartobliwie odnosił się do ludzi, czym obaj zyskali dla 
swych postaci sympatię widzów.

– Dzisiaj była babcia, osiemdziesiąt cztery lata ma. Pytała, kiedy ją zabiorę. 
(Śmierć)
– Co jej powiedziałeś? (Marta)
– Że jeszcze nie. Czasem się ludzie pytają, ile im jeszcze dam. Dzisiaj dałem 
babce dwadzieścia pięć.
– Może na wyrok ją skazałeś?
– Nie. To nie był wyrok. Niektórym daję tylko pięć.
– Ojejku. Ciekawe, czy się sprawdza.
– Nie no, na pewno nie.

Choć motywacja finansowa była nieodłączna w pracy artysty ulicznego, 
paradoksalnie największe spełnienie przynosiły im spotkania z przypad-
kowymi ludźmi, za które często nie dostawali pieniędzy. Zdarzało się, że 
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artyści wręcz odmawiali zapłaty – gdy ktoś wyglądał na osobę ubogą, był 
dzieckiem, człowiekiem niepełnosprawnym albo potrafił dać od siebie coś 
osobistego, na przykład opowiedzieć jeden ze swoich snów. Myśląc o wystę-
pach ulicznych, pozornie dostrzegamy ich główny efekt, stanowiący dostar-
czenie rozrywki. Jednak nawet po upływie lat performerzy mieli w pamięci 
rozmowy z osobami, którym spotkanie z artystami ulicznymi przyniosło 
przede wszystkim refleksję.

– To by mnie bardzo ucieszyło, gdyby zobaczył mnie ktoś, kto żyje w pośpie-
chu, a tak się zastanowił: „Ja tak głupio wyglądam, gdy się spieszę... tak lepiej, 
gdy się nie będę tak spieszył”. (Biznesmen)
– A zdarzyło ci się, że ktoś kiedyś podszedł i powiedział coś takiego? (Marta)
– Tak, czasami ktoś... Teraz, dwa dni temu przyszedł taki facet. Powiedział: 
„Wyglądasz jak mój tata. Całe życie się tak spieszy”. Tak powiedział: „Tak, 
znam mojego tatę”.
– Ojej.
– Trudne.

Muzyk przyznał, że na początku XXI wieku występy uliczne były dla 
niego symbolem bezpośredniej interakcji. Ogromna popularność porta-
li społecznościowych sprawiła, iż częściowo kontakt ten został zastąpiony 
kontaktem wirtualnym, zaś występy uliczne zyskały w mediach nową odsło-
nę. Porównując teraźniejszość ze swoimi występami sprzed kilku lat, Muzyk 
wyznał, że wiele się zmieniło i tęskni za minionymi czasami.

– Tak, ta praca przynosiła mi satysfakcję, ponieważ... po pierwsze, nie żyli-
śmy jeszcze wtedy w czasach społeczeństwa informacyjnego, tak jak teraz. 
Nie było Facebooków, „Naszych Klas”, „Gadu-Gadu”. Ludzie się spotykali 
face-to-face, a nie aktualizowali statusy na Facebooku, więc... więc miałem 
styczność z wieloma osobami. Poznałem masę ludzi, mogłem dawać im ka-
wałek siebie, sztuki, którą tworzyłem, i jednocześnie zarobić, więc naprawdę 
łączyłem przyjemne z pożytecznym. (Muzyk)
– Czyli taka interakcja była bezpośrednia, fajna? (Marta)
– Jak najbardziej, tak.
– To brakuje ci tego teraz? Masz to w swojej pracy?
– A powiem ci, że szkoda trochę, że to... znaczy szkoda... No, fajniej było 
kiedyś, jak nie było tego wszystkiego – netu itd., tego tak dużo.





4. Zakończenie

4.1. Wnioski

Praca artysty ulicznego jest balansowaniem między dwoma stanami: zaba-
wy i entuzjazmu, a także stresu i zmartwień. Pierwszy z nich zachodzi wte-
dy, gdy performerzy spotykają na ulicy ludzi chętnych do współtworzenia 
inter akcji i „przedstawienie trwa”. Problemy pojawiają się często dopiero za 
kulisami – gdy zdejmują maski i stroje, zmywają makijaże i wracają do co-
dzienności. Blaski i cienie tej pracy są widoczne zarówno w kontaktach z od-
biorcami, jak i urzędnikami. Kontakty z widzami są zazwyczaj dla ulicznych 
performerów źródłem radości, chociaż potrafią także przybrać wyjątkowo 
negatywne oblicze. Podobnie jest z urzędnikami, a więc stroną „zarządzają-
cą”. Pozytywne opinie komisji podbudowywały artystów, tak samo jak wy-
dane przez sąd decyzje uniewinniające – będące dla obwinionych wielką 
ulgą, że decydując się na złamanie prawa, postąpili słusznie. Należy podkreś-
lić, iż biorąc pod uwagę brak dodatkowych, stałych dochodów większości 
artystów występujących na ulicy, w świetle obowiązujących przepisów byli 
oni osobami bezrobotnymi. Odebranie przez urzędników zezwolenia oso-
bie, która na ulicy mogła zarobić, a przede wszystkim spełniać się w swojej 
twórczości i z satysfakcją uczestniczyć w życiu społecznym, każdorazowo 
stanowiło dla poszkodowanego prawdziwy osobisty dramat.

W pracę artysty ulicznego wpisana jest nieustanna zmiana. Rzadko zda-
rza się, aby ktoś nosił ten sam kostium przez kilka lat lub wykonywał stale 
ten sam repertuar. Na skutek motywacji widzów i wewnętrznych potrzeb 
performerów dopracowywanie stroju oraz rozwijanie postaci i urozmai-
canie repertuaru to proces, w którym wyznacznikiem zmiany był sezon, 
czyli okres wakacyjny. Na przełomie wiosny i lata artyści pojawiali się z no-
wym repertuarem, w odmienionej kreacji, z kolejną nagraną płytą czy też 
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zmodyfikowanym układem choreograficznym – by ponownie móc zainte-
resować swoimi występami przechodniów.

Na ulicy bywały momenty, gdy jedni performerzy zarabiali lepiej od 
pozostałych. W takich chwilach zdarzało im się popaść w samozachwyt, 
lekkomyślnie wydawać pieniądze na nowe części strojów (tylko po to, aby 
spotęgować wywoływane wrażenie) lub z wyższością odnosić się do innych. 
Jednak niezależnie od postaci, z nadejściem jesieni sezon dobiegał końca, 
a wraz z nim przemijał złoty okres. Wtedy największym wyróżnieniem po-
nownie stawały się słowa wsparcia ze strony obcych ludzi. Okazywały się 
one wyjątkowo ważne, gdyż w trudnych chwilach artyści nie zawsze mogli 
liczyć na wyrozumiałość swych rodzin lub znajomych, nieraz znudzonych 
„dziwacznością” ich zajęcia.

W niniejszej książce przedstawiłam dwie rzeczywistości artystów ulicz-
nych. Pierwsza z nich – pozbawiona regulacji – istniała w ich wspomnie-
niach albo w teraźniejszości tych nielicznych, którzy postanowili ignorować 
przepisy. Druga – rzeczywistość Parku Kulturowego – sprawiła, że w bar-
dzo wielu przypadkach jakość życia w organizacji pogorszyła się. Pomimo 
dopełniania formalności artystów zaczęły spotykać problemy, których czę-
sto nie rozumieli, ale z którymi (zazwyczaj sukcesywnie) starali się pora-
dzić sobie, mobilizując się wzajemnie i korzystając ze wsparcia (chociażby 
psychicznego) odbiorców sztuki ulicznej. Organizacja nieformalna, a więc 
oparta na wspólnych, pozytywnych intencjach uczestników, zaczęła zatra-
cać swój dobrowolny charakter, zaś postawy niektórych performerów za-
częły być bliższe zawiści niż życzliwości. Ta zmiana bez wątpienia sprzyjała 
osłabieniu nieformalnych więzi i mogła prowadzić do ich rozłamu, a nawet 
całkowitego rozpadu. Uliczni performerzy, poza zazwyczaj podstawowym 
celem finansowym, mieli bardzo różne motywacje swojej działalności:

• bliski, bezpośredni kontakt z ludźmi; wiara w ich dobre intencje; pre-
zentowanie otwartej i ufnej postawy; nawiązanie dialogu; zaangażo-
wanie;

• zabawa, rozrywka, zdobycie wrażeń;
• kontynuacja tradycji (rodzinnej bądź kulturowej);
• zaprezentowanie publiczności swojego talentu; chęć bycia docenio-

nym.
Najprawdopodobniej pytaniem bez odpowiedzi pozostanie, kto był 

pierwszym artystą ulicznym i jak ich wtedy nazywano. Sztuka uliczna ma 
jednak wyjątkowo głębokie korzenie, jest uważana za tradycyjny i nieod-
łączny element życia centrów miast. W opisanym przeze mnie przypadku 
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wprowadzenie regulacji stanowiło gwałtowną zmianę w organizacji – wątp-
liwą dla osób nimi objętych zwłaszcza wtedy, gdy zmiany okazują się złudne 
i pobieżne, zaś dana część rzeczywistości, która powinna ulec metamor-
fozie, pozostaje niezmieniona. Tytułowa „kontrolowana kultura” oznacza 
więc „nowy sposób życia w organizacji”, kiedy trudno pogodzić się z do-
piero co utraconą wolnością. Reakcje artystów objawiały się w rozmaitych 
postawach:

• buncie i całkowitym odrzuceniu regulacji;
• próbie obejścia regulacji;
• początkowym podporządkowaniu się regulacjom, a następnie rozcza-

rowaniu nimi i ich odrzuceniu;
• całkowitym podporządkowaniu się regulacjom.
Opracowując model kultury organizacyjnej krakowskich artystów ulicz-

nych, postanowiłam uwzględnić takie cechy ich działalności, jak: cyklicz-
ność, zmienna dynamika, trwałość tradycji, wyjątkowość, a także wskazać 
na jej filar – interakcję z ludźmi. Dlatego też czubek diamentu (zob. Rysu-
nek 2) stanowią relacje z ludźmi – to one są motorem napędowym występów 
ulicznych. Diament toczy się, stykając z podłożem kolejno częściami różnią-
cymi się odcieniami szarości i bieli. Fragment biały odzwierciedla „sezon” 
występów ulicznych, określany umownie od początku kwietnia do końca 
września (ze ścisłym okresem od maja do sierpnia). Można przyjąć, że sezon 
rozpoczyna „rok” artysty ulicznego – często wraz z jego początkiem artyści 
prezentują nowe przedstawienia, a po jego zakończeniu zmieniają je z myślą 

Rysunek 2: Toczący się dookoła diament – model kultury organizacyjnej krakowskich artystów ulicz-
nych

Źródło: opracowanie własne.
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o przyszłym sezonie. Kolejna barwa diamentu oznacza okres przejściowy, 
gdy artyści starają się występować przy okazji lepszej pogody lub różnych 
świąt. Kolor szary to „sezon martwy” – kontakty z odbiorcami ograniczają 
się do minimum, zaś artyści na ten czas zazwyczaj zaprzestają działalności.

Diament kultury organizacyjnej obraca się po podstawie z różną pręd-
kością. Najbardziej dynamicznym momentem jest właśnie sezon, inspiru-
jący artystów, przynoszący wiele ciekawych spotkań z ludźmi i zaspokoje-
nie różnych potrzeb – zarówno materialnych, jak i samorealizacji, uznania. 
Sezon stanowi motor napędowy performerów w ich pracy, często też jest 
okresem przełomowym, przynoszącym zmiany: nowych członków organi-
zacji, a także przeobrażający otoczenie, na przykład poprzez wprowadzenie 
regulacji. W okresie przejściowym dynamika działalności organizacji ma-
leje. Artyści wyciągają wnioski z mijającego sezonu, jednocześnie myśląc 
o następnym i starając się do niego przygotować. „Martwy okres” działalno-
ści pozostawia artystów niespełnionych. Zazwyczaj z powodu nieobecności 
turystów i złych warunków atmosferycznych nie są oni w stanie pracować. 
Brakuje im również uskrzydlających reakcji odbiorców, ich słów uznania 
i możliwości bezpośredniej interakcji. Najczęściej jest to właśnie czas, kiedy 
członkowie decydują się opuścić organizację.

Diament jest najtwardszym minerałem występującym w przyrodzie35. 
Pochodzący z języka greckiego adamas36 oznacza coś, co jest niezwalczo-
ne, niezniszczalne. To określenie wprost idealnie opisuje rodzaj organiza-
cji, która – choć nieformalna – przetrwała dekady, setki albo nawet tysiące 
lat. Bo czyż Homera, uważanego za najsłynniejszego śpiewaka wędrownego 
starożytnej Grecji37, nie moglibyśmy dziś określić mianem ulicznego per-
formera? Dlatego też raz jeszcze chciałabym wrócić do relacji z odbiorca-
mi jako filaru działalności artystów ulicznych – dzięki ich wsparciu nawet 
wprowadzone regulacje z negatywnymi konsekwencjami dla organizacji nie 
zdołały jej zniszczyć. Jednak artysta zaczynający występy na ulicy jest jak 
nieoszlifowany diament, na którym nie każdy potrafi się poznać. Zdarza się 
także, iż dzięki ulicy performer lepiej poznaje samego siebie. Obserwując za-
interesowanie publiczności, potrafi uwierzyć, że pomimo spotykających go 
przeszkód losu tkwi w nim prawdziwy potencjał. To właśnie dzięki innym 
ludziom dostrzega swój niepowtarzalny talent. Czy nie w taki sposób odkry-

35 http://sjp.pl/diamenty (dostęp: 2.06.2015).
36 http://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskie-

go/diament (dostęp: 2.06.2015).
37 http://pl.wikipedia.org/wiki/Homer (dostęp: 2.06.2015).
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wa się prawdziwą wartość tego „diamentu”? Zgodnie z hasłem muzycznego 
weterana ulicznego: „Z ulicy wyjdziesz zerem albo bohaterem. (...) Jeśli masz 
zadatki na bohatera, nie ma lepszej szkoły niż ulica”38.

4.2. Epilog

Moją książkę chciałabym zakończyć postulatem, iż zostając etnografami, 
stajemy się innymi osobami – bardziej otwartymi na innych ludzi, cierp-
liwymi, uprzejmymi, refleksyjnymi, ale często też szybciej irytującymi się. 
Etnografia ulicznych występów nauczyła mnie dystansu do swojej osoby 
i tolerancyjności. Badania były okazją do poznania wielu skrajnie różnych 
osób – od takich, które wzbudziły moją sympatię od pierwszej chwili, aż 
po te, których wolałabym więcej nie spotkać. Jak nietrudno się domyślić, 
w przypadku tych drugich zdarzało się, że spotykałam je wielokrotnie.

Artyści uwrażliwili mnie na bezsensowność niektórych formalności 
i regulacji, pokazując swoją postawą, że nie zawsze warto wszystkiemu się 
podporządkowywać. Dzięki nim odnalazłam nowy sens skromności – w cie-
szeniu się ulotną chwilą i tym, co jest, kiedy brakuje bardzo wielu innych 
(zazwyczaj materialnych) rzeczy. Doceniłam fakt, że dzięki systematyczno-
ści i skrupulatności w gromadzeniu materiałów czułam się nieco mniej za-
gubiona w stanie, który nazwałabym dezorientacją badacza przystępującego 
do analizy mnóstwa różnorodnych danych. Na koniec – co być może jest 
zaskakujące – od moich rozmówców nauczyłam się ogromnej konsekwencji 
i odwagi. Choć te dwie cechy z pewnością są potrzebne w wykonywaniu 
wielu innych zajęć, wiem, że bez nich sztuka uliczna nie mogłaby zaistnieć – 
bowiem bycie artystą ulicznym wymagało ogromnej konsekwencji i odwagi 
w byciu sobą.

*

Za motto przyjęłam cytat z piosenki Old Town. Opowiada ona historię pary, 
która dawniej razem spędzała czas i wydawała pieniądze na Starym Mieście, 
a teraz jedna z tych osób robi to już samotnie, przyznając, że „to już nie 
to samo”. Etnografia sprawiła, iż artyści uliczni stali się dla mnie „zdrową 

38 Słowa Kathy Kelly z rodzinnego zespołu The Kelly Family, w latach siedemdziesiątych 
XX wieku występującego na europejskich ulicach (Łobodziński, 2011).
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obsesją”. Uwielbiałam ich oglądać i gdziekolwiek pojechałam, zawsze w ser-
cu miasta szukałam dźwięków katarynki, śmiechu ludzi podchodzących do 
mimów czy też publiczności oklaskującej uliczne występy – lub czegoś jesz-
cze innego, gdyż nigdy tak naprawdę nie wiedziałam, kto tym razem „za-
czaruje” ulicę. I gdybym pewnego dnia nie spotkała artystów ulicznych na 
Starym Mieście, prawdopodobnie bym za nimi zatęskniła, a już z pewnością 
inaczej spędzała czas i wydawała pieniądze.
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