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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Struzik

pt. Strategie artystyczne oparte na archetypie Trickstera w nowej sztuce polskiej

napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Kasperowicza w Katedrze Teorii Sztuki

i Historii Doktryn Artystycznych KUL

Rozprawa mgr Anny Struzik podejmuje zadanie analizy wzorców i archetypów

kulturowych  wobec  współczesnych  zjawisk  artystycznych.  Jej  tematem  jest  motyw

Trickstera jako źródło interpretacji polskiej współczesnej sceny artystycznej. Praca liczy

265  stron  i  składa  się  z  dwóch  zasadniczych  rozdziałów.  Pierwszy  z  nich  stanowi

złożoną, wielowarstwową rekonstrukcję mitów związanych z postacią Trickstera, drugi

zaś  obejmuje  prezentację  i  interpretację,  zgodnie  z  wieloraką  naturą  Trickstera,

wybranych zagadnień w sztuce polskiej.

Pierwszy  rozdział,  złożony  z  trzech  podrozdziałów,  stanowi  wykładnię

teoretyczną. Autorka opowiada się za koncepcją powszechnej i uniwersalnej obecności

mitu  jako  głębokiego  uwarunkowania  kultury,  także  współczesnej,  przywołując

stanowiska Rolanda Barthesa, Rogera Cailloisa i Josepha Cambella, a także patronów

strukturalistycznego ujęcia Clauda Levi-Straussa i Carla Gustava Junga. Samo pojęcie

Trickstera  jako figury przejawiającej  się  w licznych  mitologiach  autorka wywodzi  z

opracowania Paula Radina Trickster. Studium mitologii Indian północnoamerykańskich.

Choć jak słusznie doktorantka zauważa pierwsze użycie słowa Tricster  pojawia się w

słownikach  angielskich  w  XVIII  stuleciu,  to  jego  sens  funkcjonuje  w  różnych

mitologicznych  i  archetypicznych  wzorcach.  W  swoich  forsownych  i  rozległych

badaniach p. Anna Struzik pokazuje różne postaci mieszczące się w wieloaspektowym

ujęciu  Trickstera,  wymieniając  i  charakteryzując  m.  in.  figury  Visznu  (Indie),

Manabozo (Ameryka),  Edszu (Afryka),  Hermes  (Europa),  Maui  (Polinezja),  a  także

indiańskiego  bohatera  Wankdjunkaga.  Ten  szeroki  przegląd  mitologicznych  postaci

prowadzi do wyróżnienia cech Trickstera oraz określenie jego przejawów w różnych
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obszarach  kultury.  Autorka  sięga  do  fundamentalnych  dla  tych  zagadnień  pozycji

naukowych  (m.in.  komentarzy  Karla  Kerenyego  oraz  Gustawa  Junga),  a  także

rozpoznaje  topos  Trickstera  w  kulturze  współczesnej  na  podstawie  książki  Lewisa

Hyde’a  (Trickster  Makes  This  World).  Pierwszy rozdział,  rozbudowany i  niezwykle

erudycyjny  opiera  się  na  rozważaniach  antropologicznych  i  studiach  z  zakresu

kulturoznawstwa.  Pozwalają  one  określić  katalog  cech  Trickstera,  opisujących  jego

migotliwą  i  sprzeczną  tożsamość,  która  wiąże  się  z  przekraczaniem  konwencji,

wewnętrznymi  konfliktami,  dewastowaniem zasad,  ale  i  profetyzmem,  określającym

zasadnicze kulturowe transformacje. Błazen, klaun, outsider, „mądry głupiec” znajdują

swoje wzorce w różnych obszarach kultury i także rożnych chronologicznych osiach,

manifestując  swoją  obecność  zarówno  w  bohaterach,  postaciach  historycznych  czy

karnawałowych spektaklach. Taka szeroka i trans-historyczna specyfikacja Trickstera,

jak  zauważa  autorka,  miała  krytyków  wśród współczesnych  badaczy (m.in.  Edward

Evan  Evans-Pritchard  oraz  Christiano  Grotanelli),  zarzucających  łączeniu  różnych

mitów i tradycji zbytnie uogólnienie i redukcję lokalnych znaczeń, funkcjonujących w

określonych  kontekstach,  oznaczając  homogeniczną  praktykę  badawczą.  Dodajmy

także, że samo pojęcie wpisane w określony porządek kulturowy staje się zwornikiem

niezliczonych  mitologicznych  wcieleń,  podporządkowanych  potrzebie  katalogowania

jako badawczego wzorca kultury nowoczesnej. Należy docenić wykonaną przez autorkę

olbrzymią pracę badawczą, pokazującą niezwykle dynamiczną i złożoną dyskusję nad

postacią Trickstera i możliwością zastosowania tej figury jako modelu poznawczego. Tę

część  rozważań  dobrze  charakteryzuje  deklaracja  autorki:  „Pomimo  tego,  że  ani

antropologia,  ani  żadna  z  nauk  kulturoznawczych  nie  wypracowały  zadowalającej  i

jednolitej definicji Trickstera, osobiście uważam, że w licznych historiach o Tricksterze

powstałych  w niepowiązanych  ze  sobą  kulturach  można  dostrzec  zbiory  wspólnych

cech,  wymieszanych  w różnych  proporcjach,  co  pozwala  w  wystarczająco  spójny i

konsekwentny  sposób  wyodrębnić  postać  Trickstera  spośród  innych  podobnych  do

niego bohaterów, i określić tym mianem figurę, która reprezentuje ludzką zdolność do

kreacji i transgresji oraz wszystkie ‘ewolucyjne siły oddziaływujące na ludzki umysł”.

(s. 30).

Zaproponowany,  wieloznaczny  zespół  cech  wpisany  w  różne  tricksterskie

opowieści  stał  się  dla  autorki  narzędziem  analizy  sztuki  polskiej,  ze  szczególnym

naciskiem na zjawiska dwudziestego pierwszego wieku. Swoje rozważania rozpoczyna

jednak  od  patronów  tego  fenomenu  w  kulturze  nowoczesnej  -  Witkacego  i
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Przybyszewskiego,  aby  następnie  przyglądać  się  wybranym,  nieoficjalnym,  czy

kontrkulturowym  zjawiskom  od  lat  70.  do  dzisiaj.  Poszczególne  formacje  o

zróżnicowanym  charakterze  działania  i  społecznym  oddziaływaniu  wpisywały  się  w

odmienne formuły artystyczne  i  nieartystyczne:  od społecznych  i  politycznych  akcji

Pomarańczowej Alternatywy, poprzez artystyczne rewizje Łodzi Kaliskiej i Gruppy, po

współczesne  subwersywne  działania  The  Krasnals,  Radykalnej  Akcji  Twórczej  i

twórców  graffiti.  Poszczególne  podrozdziały  łączą  elementy  analizy  dzieł,  z

wypowiedziami artystów i recepcją w krytyce artystycznej. Autorka podkreśla wspólną

antysystemową  postawę,  objawiającą  się  w  różnych  obszarach:  zaangażowania

społecznego i politycznego, ale i ukierunkowaną na określone mechanizmy artystyczne

i instytucjonalne.  Tym, co w kontekście rozprawy charakteryzuje odrębność polskiej

sceny  artystycznej  z  udziałem  Trickstera,  wydaje  się  przewartościowanie  spuścizny

romantycznej i reakcje na efekty transformacji ustrojowej po 1989 roku. 

Zuniwersalizowany model romantyczny stał się, zdaniem autorki, podstawowym

punktem odniesienia dla współczesnych działań artystycznych. Romantyzm, ukazany w

szerokim  przekroju  historycznym,  „uprawomocnił  jeden  z  najbardziej

rozpowszechnionych mitów sztuki, mówiący o tym, że jedną z najwyższych wartości

cywilizacyjnych  jest  sztuka,  zaś  największy awans,  jaki  może  człowieka  spotkać  w

społeczeństwie,  to  miano  artysty”  (s.  130).  Trudno  oceniać  powszechność  tego

przeświadczenia,  nie  wolnego  od  uogólnień,  obiegowych  i  gotowych  sformułowań,

,jednak zdaniem autorki wykreśla ono ważny zakres odniesień w kulturze XX wieku.

Kolejne fazy nowoczesności z jednej strony waloryzowały ekscentryczność artysty, a z

drugiej  eksponowały  unikatowość  i  oryginalność  dzieła.  Wobec  tych  założeń

zainteresowania autorki kierują się w stronę ugrupowań i manifestacji artystycznych,

które z dzisiejszej perspektywy zdają się łamać schematyczny i postromantyczny mit

„natchnionego artysty”. Rozdział poświęcony postromantycznej figurze artysty wydaje

się  wyznaczać  łącznik  pomiędzy  Tricksterem  a  współczesnymi  działaniami

artystycznymi,  kwestionującymi  na różne sposoby poważny i ekskluzywny charakter

twórczości.  Ten  fragment  rozprawy  nasycony  przykładami  sprzecznych  postaw

artystycznych  w  duchu  nowoczesności  i  awangardy,  ciąży  jednak  do  zbytniego

uogólnienia  i  uproszczenia.  W  sytuacji  polskiej  kontekst  wielkich  narracji

romantycznych  mógłby  zostać  bardziej  szczegółowo  i  historycznie  umotywowany

poprzez  analizę  dużych  wystaw  i  publikacji,  jak  np.  Polaków  portret  własny  oraz

Romantyzm  i  romantyczność  (Marka  Roztworowskiego  z  lat  70.)  czy  wystaw
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organizowanych  w  latach  80.  m.  in  przez  Janusza  Boguckiego  i  Marka

Roztworowskiego (Niebo  nowe  i  ziemia  nowa?)  w  przestrzeniach  kościelnych,

nasyconych  duchowością  i  symbolizmem.  Jak  się  wydaje  ta  bliższa  tradycja  w

warunkach polskich, wzmocniona gwałtowną transformacją oraz powagą i rozgłosem

tzw. „sztuki krytycznej”, ufundowała cały zestaw gestów prześmiewczych, ironicznych,

groteskowych i efemerycznych, które określają strategie współczesnego Trickstera.

Przyjęta w rozprawie metoda opisu działań artystycznych uporządkowanych w

odrębnych  rozdziałach,  prezentuje  bogaty  przegląd  twórczości  współczesnej

(uwzględniając już rozpoznane,  ale także słabo znane zjawiska). Autorka obok dzieł

mających  swoje  opracowania  (Grupa  Ładnie),  sięga  do  rozproszonych,

antyinstytucjonalnych  działań  m.  in.  Penerów,  Arka  Pasożyta,  Petera  Fussa.

Jednocześnie  jej  cenny wywód,  łączący  ze  sobą  odległe  konwencje  i  działania,  ma

charakter  nieco  uwewnętrzniony,  skupiony  na  radykalnych  postawach  i  postulatach

artystycznych,  z  entuzjazmem  odtwarzający  intencje,  dotyczące  podważania

artystycznych  i  społecznych  konwencji  (np.  The  Krasnals).  Bez  wątpienia  autorka

gromadzi  obszerny  materiał,  skoncentrowany  na  formule  Trickstera.  Warto  jednak

zauważyć, że twórczość przedstawicieli poszczególnych ugrupowań przynosiła bardzo

wymierna  instytucjonalne  wyniki,  jak  w przypadku  karier  Izy  Tarasewicz,  Konrada

Smoleńskiego (reprezentował  polski pawilon w Wenecji  w 2013 roku), czy Huberta

Czerepoka (profesora w Akademii Sztuki w Szczecinie). Właśnie te późniejsze kariery

artystów,  choć wpisują  się  w naturalny proces  instytucjonalizacji,  jednocześnie  dają

okazję do refleksji nad rewizją, modyfikacją „mainstreamowego” życia artystycznego w

relacji  do  marginalnych  działań  podejmowanych  przez  Tricksterów-outsiderów.  Ten

sam mechanizm jest  związany ze zjawiskiem określanym jako  culture jamming.  Jak

pisze autorka „prowokatorzy stosujący strategie  jamming przechwytują te najmniejsze

nośniki informacji kulturowej i zmieniają ich znaczenie. Tak rozumiana komunikacja

kulturowa to działania takie jak parodiowanie, zakłócanie i przekształcanie przekazów

medialnych.  Ma ona głównie charakter  antykapitalistyczny i  antyglobalistyczny,  jest

swego  rodzaju  nieformalnym  i  oddolnym  ruchem  oporu  przeciwko  hegemonii

światowych korporacji  oraz narzucanej  przez nie kultury komercji  i  konsumpcji”  (s.

174).  Oczywiście  taka  charakterystyka  zawłaszczenia  i  przemieszczenia  znaczeń

stanowi  główny  instrument  współczesnych  działań  subwersywnych  w  obszarze

subkultur,  przejawiających  się  zróżnicowanymi  kodami  mody  i  kształtowanego

wizerunku,  a  także  rozmaitymi  działaniami  w  przestrzeni  miejskiej  (zjawisko
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opisywane  przez  Dicka  Hebdige’a  jako  bricolage).  Ta  strategia  jednak  nie  ma

charakteru  jednostronnego,  przypisanego  działaniom  oddolnym,  dekonstruującym

dyscyplinujące  komunikaty  przestrzeni  publicznej.  Może również  przyjąć  odmienną,

kapitalistyczną par excellence postać, związaną ze złożonym aparatem marketingowym,

żerującym na subkulturowych kodach, czego przykładem są liczne prowokacyjne akcje

marki Calvin Klein. Istotniejszy wydaje się nieustanny proces modyfikacji, migracji i

negocjacji  znaczeń,  zarówno  w  instytucjonalnej  ramie  działań  artystycznych,  jak  i

szerokiej panoramie wizualności w przestrzeni publicznej.

Jak wcześniej wspomniałem praca składa się z dwóch osobnych rozdziałów, a

właściwie  części.  Pierwsza  stanowi  rodzaj  teoretycznego  wypracowania  narzędzi,

opisania znaczeń i skatalogowania cech złożonej natury Trickstera, druga zaś jest próbą

zastosowania  tego  instrumentarium  do  interpretacji  praktyki  artystycznej  ostatnich

dekad w Polsce. Przy czym, w drugiej części pozycja Trickstera traktowana jest niejako

domyślnie, i wynika z samego wyboru prezentowanych zjawisk. Ich patron nieco ukryty

w  cieniu,  przyjmuje  postać  dekoracyjną.  Wydaje  się,  że  pod  tym  względem  praca

mogłaby być inaczej zakomponowana, poddana redakcyjnej korekcie. Proponowałbym

wydobycie na plan pierwszy działań artystycznych, których interpretacja wiązałaby się

bezpośrednio z różnymi wariantami figury Trickstera. Złożoność zjawisk artystycznych,

jak  i  znaczeń  przypisywanych  Tricksterowi  mogłyby  być  wykorzystane  w  bliskiej

relacji,  czy też konfrontacji,  przenosząc odpowiednie partie tekstu z części pierwszej

jako bezpośredni komentarz do omawianych zjawisk. Taka struktura rozprawy miałaby

charakter bardziej umotywowany, wzajemnie warunkujący kulturową obecność mitu we

współczesnych realizacjach artystycznych.  Przyczyniłaby się do większej  spójności i

klarowności  wywodu.  Bez  wątpienia  na  korzyść  pracy  wpłynęłoby  również

wykorzystanie  reprodukcji.  Autorka  opisuje  często  nieznany  materiał  wizualny,

odniesienie do ilustracji wzbogaciłoby i ułatwiło lekturę pracy.

Ze  wszystkiego,  co  napisałem  jasno  jednak  wynika  pozytywna  ocena

przedłożonej rozprawy mgr Anny Struzik. Sugestie dotyczące rozwinięcia niektórych

wątków  mieszczą  się  w  obszarze  propozycji.  Po  odpowiednim  przeredagowaniu

rozprawa powinna ukazać się drukiem, stanowiąc oryginalne i całościowe spojrzenie na

szeroki obszar życia  artystycznego przez pryzmat mitu.   Wnoszę do Rady Wydziału

Nauk Humanistycznych KUL o dopuszczenie p. mgr Anny Struzik do dalszej procedury

związanej z przyznaniem stopnia naukowego doktora.
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