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Recenzja  pracy  doktorskiej  p.  mgr  Anny  Struzik:    Strategie  artystyczne  oparte  na  archetypie
Trickstera  w  nowej  sztuce  polskiej  ,  napisanej  w  Katedrze  Teorii  Sztuki  i  Historii  Doktryn
Artystycznych KUL, pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Kasperowicza.  

Praca  p.  mgr  Anny  Struzik  dotyczy  bardzo  złożonej  i  mającej  ogromną literaturę

przedmiotu figury trickstera,  o niezwykle złożonej i  wielorakiej  symbolice,  będącej  przedmiotem

badań i  zainteresowań antropologów,  psychologów,  psychoanalityków,  filozofów,  teoretyków  i

historyków religii czy badaczy kultur pierwotnych. Na każdym z pól badawczych podejmowane były

do  tej  pory  próby  charakterystyki  trickstera  jako  zjawiska  w  kulturze  niezwykłego  przez  swą

złożoność, paradoksalność, a zarazem uniwersalność, ponieważ trickster pojawia się w kulturach na

różnym  poziomie  zaawansowania  cywilizacyjnego  i  nieomal  w  każdym  obszarze  geograficznym.

Doktorantka stanęła więc przed trudnym zadaniem  – rozpoznania pola dyskusji  nad tricksterem,

przekroczenia nie tylko wielu granic dyscyplinarnych, ale także oddzielających rozmaite orientacje

badawcze w obrębie poszczególnych dyscyplin  i  skonstruowania pewnego rodzaju operacyjnego

pojęcia, które dałoby się zastosować w odniesieniu do sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej, jeśli tak

wolno rozumieć dość enigmatyczne  określenie  tytułowe:  „nowa sztuka”.   Podstawowe kwestie,

które przyszło autorce pracy rozwiązać w podjętej próbie interpretacji niektórych zjawisk  w „nowej

sztuce polskiej” w perspektywie trickstera wyznaczyły jednocześnie strukturę dysertacji. 

Pierwsza  z  tych  kwestii  dotycząca  wspomnianego  rozpoznania  pola  dyskusji  na  temat

wybranego przedmiotu badań, związana jest z koniecznością pewnej uniwersalizacji trickstera jako

kulturowego zjawiska i jednocześnie jako kategorii interpretacyjnej. O tyle to trudne,  że wymaga

jednocześnie  zachowania  stanowiącej  specyfikę trickstera  paradoksalności  i  symbolicznej

wielorakości.  Autorka pracy w jej pierwszym rozdziale wychodząc od charakterystyki  mitycznego

rodowodu  trickstera  i  jednocześnie  różnych  sposobów  rozumienia  mitu,  dokonała  przeglądu

rozmaitych koncepcji trickstera:  od badań Garrisona Brintona, tekstu Franza Boasa przez koncepcję

monomitu Josepha Cambella, opisu Paula Radina, przez klasyczny tekst Carla Gustava Junga, będący

komentarzem na temat dociekań Radina, interpretacji Mircei Eliadego, do koncepcji Levi-Straussa i

współczesnych  badań etnologicznych.  Dystansując  się od  takiej  charakterystyki  trickstera,  która

polegałaby  na  enumeracji  jego  cech  destylowanych  z  poszczególnych  mitów,  a  następnie



przymierzania  ich  bohaterów  do  tak  wytworzonej  listy,  doktorantka  postanowiła  uchwycić

swoistość trickstera  poprzez  typologię odgrywanych  przezeń ról.  Choć autorka  nie  wyjaśnia

obszerniej i expressis verbis na czym polega przewaga sposobu definiowania trickstera za pomocą

listy  ról  raczej  niż listy  cech,  to  zaproponowana  typologia  pozwala  czytelnikowi  zapoznać się z

charakterem  tej  kulturowej  figury  w  jej  złożoności  i  paradoksalności.  Co  prawda  można  by

dyskutować nad sposobem nazwania i dookreślenia niektórych ról. O ile takie jak: mądry głupiec,

blagier, kpiarz, bystry bohater, wichrzyciel,  teriantrop jawią się w miarę jasno, to „personifikacja

życia  ciała”  czy  „uosobienie  sprzeczności”  nie  są przekonujące  zarówno  pod  względem

merytorycznym,  jak  i  językowym.  Typologia  zaproponowana  przez  autorkę na  pewno  oddaje

mnogość symbolicznych znaczeń, ale jednocześnie utrudnia odpowiedź na pytanie na jakiej głębszej

koncepcji bytowania trickstera w kulturze autorka bazuje  – czy aktualna jest dla niej perspektywa

psychologii głębi z Jungowską kategorią archetypu (choć to określenie pojawia się w tytule), czy na

przykład Campbellowska  koncepcja  mitu  jako wyrazu  koncepcji  ostatecznego  ładu,  ustalającego

relacje pomiędzy interesującymi daną zbiorowość treściami, a więc coś w rodzaju Bürgerowskiego

„świętego baldachimu.” O tyle to istotne,  że bardzo rozbudowana symbolika trickstera utrudnia

jego sfunkcjonalizowanie w roli narzędzia interpretacyjnego w odniesieniu do sztuki, co przejawia

się w  próbach  zsyntetyzowania  charakterystyki  trickstera,  a  zarazem  wystawia  ją na

niebezpieczeństwo takiego jej formowania, które podyktowane zostało dostrzeżonym charakterem

tego  rodzaju  twórczości  i  artystycznych  zachowań,  które  ostatecznie  mają być przedmiotem

interpretacji.  Nie  do  końca  chyba  udało się uniknąć autorce  tego  niebezpieczeństwa,  skoro  na

stronie  11  pisze:  „Najważniejszą cechą współczesnego  Trickstera  jest  jednak  jego skłonność do

działania, która  łamie tabu, gdy tylko jest ku temu sposobność i  pora, a więc najczęściej  wtedy,

kiedy społeczeństwo nie postrzega przełamywania norm jako czegoś jednoznacznie szkodliwego.

Dzieje  się tak,  gdy  grupa  jest  na  tyle  spójna  wewnętrznie,  by  pozwolić komuś na  igranie  z  jej

normami i ich łamanie. Procesy te obecnie mają miejsce w społeczeństwach demokratycznych lub

społeczeństwach w okresie przemian dążących do demokracji, które ponad wszystko cenią wolność

wyboru.”  Widoczne  tu  staje  się podprowadzenie  kategorii  trickstera  pod  domniemaną

charakterystykę historycznego czasu, z którego pochodzić ma przedmiot interpretacji, czyli polska

sztuka po 1990 roku, nawet za cenę faktograficznych nieścisłości. Mam na myśli fakt,  że trickstera

interpretuje się również jako zjawisko charakterystyczne dla momentów społecznej anomii, czy też

swoistego stanu liminalnego, jak to określa Victor Turner, którego zresztą autorka pracy przywołuje.

Jeśli niemiecki dadaizm uznać za sztukę mądrych głupców, blagierów, kpiarzy, bystrych bohaterów i

wichrzycieli,  to  musimy przecież pamiętać,  że zarówno okres  I  wojny  światowej,  kiedy  dadaizm



powstawał, jak i bezpośrednio po niej, kiedy funkcjonował w wielu ośrodkach w Niemczech nie był

czasem  spójności  wewnętrznej  i  dążenia  do  demokracji.  Mamy  wówczas  do  czynienia  raczej  z

rozpadem nomosu i odwrotem od parlamentaryzmu. Poza tym dodajmy na marginesie, że kategoria

demokracji nie jest bezwzględnie tożsama po prostu z priorytetem jednostkowej wolności wyboru.

Republikańska tradycja demokratyczna na przykład operuje inną hierarchią. 

W efekcie trickster z  przeprowadzonej  w pierwszym rozdziale  charakterystyki  wyłania się

jako wzorzec pewnej postawy bazującej na predylekcji do łamania reguł, co pociąga za sobą istotne

transformacje  kulturowe;  czy  też właściwie  postawy  odzwierciedlającej  swoistość samej

transformacji, jednocześnie niosącej przy tym zjawiska pozytywne i negatywne, a która  oddziela się

od skutków tego paradoksu dystansem kpiny.  Jednakże postawę tę jednocześnie charakteryzuje

brak takiego dystansu wobec siły własnego pożądania, nieopanowanego napięcia libido. Kolejnym

paradoksalnym rysem tej  postawy  miałby  być krytycyzm nakierowany  na  świat  zewnętrzny,  ale

formułowany przez kogoś, kto sam jest ułomny, czy dysfunkcjonalny, mądry a zarazem naiwny, czy

wręcz głupi. Choć „postawa” nie jest tym samym co  „strategia” (na pewno różni je intensywność

intencjonalności),  to zapewne  łączą się one w artystycznej  praktyce,  wzajemnie się warunkując,

wobec czego można uznać,  że autorka zdołała niezmiernie bogatą znaczeniowo figurę trickstera

przygotować do roli kategorii interpretacyjnej. 

Tu  jednak  pojawiają się kolejne  kwestie,  które  jak  wspomniałem,  wyznaczyły  strukturę

dysertacji.  Rozdział drugi  zawiera  przygotowanie  do  właściwego  zastosowania  wypracowanej

perspektywy wobec sztuki polskiej ostatnich trzech ostatnich dekad oraz interpretacje wybranych

tricksterowskim kluczem postaw/strategii  artystycznych. Zanim jednak przejdę do omówienia tej

części pracy wskażę na, moim zdaniem możliwość wydzielenia jeszcze jednej części pracy, której

różne aspekty obecne w rozdziale pierwszym i drugim i które warto by zebrać w oddzielną całość.

Mam na myśli znów jeden z zasadniczych problemów, przed którego rozwiązaniem stanęła autorka,

konfrontując ze sobą obszar szeroko rozumianej antropologii i historii sztuki. Proponując bowiem

sprowadzenie  figury  trickstera  do  roli  punktu  odniesienia,  interpretacyjnych  porównań z

charakterem  artystycznej  aktywności,  autorka  pracy  przesunęła w tło swoich  rozważań kwestię

wzajemnej  relacji  wspomnianych  dwóch  dyscyplin  i  zakorzenionych  w nich  różnych perspektyw

traktowania  artefaktów,  a  może  jeszcze  bardziej  generalnie  – obrazu,  jako  zasadniczego

przedmiotu. To znów złożona kwestia, ale jej rozpoznanie wydaje się istotne dla uprawomocnienia

interpretacji artystycznych zjawisk, których znaczeniu nadaje się antropologiczny wymiar, a także

dla  autorefleksji  nad  statusem  macierzystej  dyscypliny.  Na  pewno  przykładem  wagi

sygnalizowanych tu zagadnień może być refleksja, przywoływanego zresztą w pracy, Hansa Beltinga,



który głosząc swego czasu koniec historii sztuki, proponował nowy paradygmat badań nad obrazem,

otwierając go w jednej ze swych książek (Antropologia obrazu) właśnie na antropologię.  Będąca

owocem rewizji historii sztuki wypracowana przez Beltinga propozycja związania obrazu, ciała jako

jego  miejsca,  kwestii  obrazowego  medium  oraz  wyobraźni  zbiorowej  to  istotna,  choć nie

osamotniona, propozycja takiego skonceptualizowania procesu interpretacji artystycznych działań,

który  zagarnia  w  swój  obręb  konstatacje  wykraczające  poza  pole  sztuki,  a  dotyczące

obserwowanych  w długim  trwaniu  rudymentarnych  kulturowych  ciągów,  splatających  elementy

kultu,  społecznego  rytuału,  instytucjonalnej  dynamiki,  ekonomicznych  determinantów  i

technologicznych środków produkcji oraz upowszechniania obrazu; nie pozwalając w ten sposób, by

antropologiczny wymiar artystycznej twórczości pojawiał się po prostu jako „kontekst”, czy wynik

„podobieństw” artystycznej  aktywności  jakiegoś konkretnego  twórcy  do  działań bohaterów

mitycznych narracji. O tyle to ważne, że wówczas wyobraźnia zbiorowa nie jest enigmatyczną siłą,

która  włada  światem  obrazów,  ale  czymś co  jest  sensownie  uchwytne  w  swej  drodze  przez

artefakty, powiązanej z historycznie zdeterminowaną percepcyjną aktywnością oka. 

Autorka pracy kwestię tę rozwiązuje w końcowej części pierwszego rozdziału sztukę opisując

jako terytorium aktywizacji tricksterowskich wzorców czy postaw, obok czasoprzestrzeni zabawy i

karnawału. To porównanie zakorzeniające sztukę w micie jako jej źródle pojawia się wielokrotnie w

literaturze,  w polskiej  historii  sztuki  głównie w tekstach Mieczysława Porębskiego z lat  60.  i  70.

Rodzi  jednak  ono  szereg  trudności,  głównie  z  powodu  nieco  upraszczających  generalizacji,  w

ramach których geneza sztuki jest utożsamiana z mechanizmem katharsis i potrzebą transgresji, a

ostatecznie  z  uniwersalizowaną na  potrzeby  tego  modelu  ideą totalnej  wolności  artysty,  jak  to

ujmuje autorka na s.  91. Z tak ujętą wszakże ideą sztuki nowoczesnej  – jako wyrazu esencjalnie

pojętej  wolności  łatwo  polemizować,  przytaczając  cały  szereg  historycznych  faktów,  w  świetle

których trudno utrzymać taką modelową właśnie tezę, jak i wynikające z niej twierdzenia, np.  że

konsekwencją prymatu idei wolności w sztuce była metasztuka, odrzucenie sfery wizualnej na rzecz

analizy idei sztuki, czy nawet antysztuki (s.91). Nie do utrzymania jest także twierdzenie kolejne, a

mianowicie  że wiek XX całkowicie zwolnił artystę z jakichkolwiek obowiązków (s.92), zwłaszcza w

świetle  wiedzy  o  genezie  i  charakterze  modernizmu,  w  obrębie  którego  wielorako  rozumiany

utylitaryzm  i  obowiązek  naprawy  świata,  stanowiły  jedne  z  fundujących  zasad  myślenia  o

artystycznej twórczości. Zapewne w jakimś stopniu negatywną rolę w tym wyparciu historii na rzecz

ideowego modelu sztuki nowoczesnej odegrało odwołanie się przez autorkę do lektur w postaci

katalogowych esejów i mających charakter raczej manifestacji emocjonalnych nastawień i ideowych

projekcji, niż naukowych historycznych analiz (przyp. 423, 425, 426).



  Wreszcie kwestia trzecia, którą w związku z tematem autorka pracy musiała rozwiązać, to

sformułowanie takiej praktyki interpretacyjnej nakierowanej na twórczość konkretnych artystów i

artystycznych grup, aby ich trickerowski wymiar pokazał je jako fenomeny z jednej strony istniejące

w bardzo długim ciągu kulturowym, z drugiej związane z bieżącymi kulturowymi dynamikami oraz

funkcjonujące społecznie poprzez swoją konkretną wizualną i medialną postać, wchodzącą w relacje

z  odbiorczymi  normami  pojmowania  i  przyswajania  artystycznego  obrazu  .  W rozdziale  drugim

swoja  analizę tricksterowskiego  wymiaru  wybranych  przykładów polskiej  sztuki  ostatnich  dekad

rozpoczyna  autorka  od  wskazania  ciągłości  przejawiania  się wariantów  tricksterowskich  postaw

wśród  polskich  artystów.  Listę tę otwiera  Stanisław  Przybyszewski,  po  nim  pojawia  się na  niej

Stanisław  Ignacy  Witkiewicz,  następnie  artyści  już lat  70  jak  Marek  Konieczny,  Potem  Andrzej

Partum, następnie Pomarańczowa alternatywa, Łódź Kaliska, Gruppa, Koło Klipsa i Luxus. Oczywiście

w odniesieniu do takiej  listy pojawia się pytanie o to, jak silną spójność nadaje jej trickterowska

perspektywa,  w  obliczu  różnych  koncepcji  sztuki  i  różnych  idiomów  wizualnych,  którymi  się

wymienieni artyści posługiwali. Kolejne pytanie dotyczy kryteriów wyboru wymienianych w pracy

prekursorów późniejszej  tricksterowskiej  linii  w  sztuce  polskiej.  Jeśli  bowiem  autorka  akcentuje

skłonność do  łamania reguł, posługiwanie się strategią skandalu, akcentowanie antyartystyczności

obiektów i działań, humor, prowokację, to dlaczego, zapytajmy, nie ma liście artystów z WFF, albo

dlaczego brak na niej Włodzimierza Borowskiego, Pawła Freislera, czy Atanazego Wiśniewskiego,

żeby  wymienić kilku  z  pośród może najbardziej  przenikliwych  prowokatorów, antyartystów, czy

kpiarzy. 

Zasadniczą część drugiego rozdziału stanowią interpretacje działalności tym razem bardziej

artystycznych grup, niż pojedynczych artystów z lat 90 i 2000, takich jak Grupa Ładnie, The Krasnals,

Penerstwo, Pasożytnictwo, Magisters, Azorro, Peter Fuss, Manufaktura, Radykalna Akcja Twórcza

oraz  eksperymentu  artystycznego,  jakim była tzw.  Wiktoria  C.U.K.T.,  a  także  środowiska  krytyki

artystycznej  wokół Rastra.  Autorka wyróżniła też w większości  anonimowe działania  za  pomocą

grafitti,  szablonów, tzw,  vlepek  i  interwencji  w sferę reklamy.  Znów to  wyliczenie  pokazuje,  że

mamy do czynienia  z  różnorodnym materiałem badawczym,  uspójnianym jednak  przez  autorkę

pracy  tricksterowskim  charakterem  artystycznych  postaw.  Przywołana  wielość artystycznych  i

krytycznych  manifestacji  nasuwa  przy  tym  ponownie  pytanie  o  relację pomiędzy  wspólnotą

wielokrotnie  już wspominanych  charakterystycznych  cech  tricksterowskiej  postawy,  a

różnorodnością sposobów  działania,  czy  artystycznych  koncepcji  poszczególnych  grup  i

pojedynczych artystów, a w efekcie pytanie o uzyskany przyrost wiedzy na temat tych artystycznych

zjawisk w stosunku do sytuacji, gdyby były one interpretowane poza tricksterowską perspektywą. O



tyle  to  pytanie  jest  istotne,  że  w  wielu  przypadkach  autorka  dysertacji  odwołuje  się tekstów

krytycznych z pism, katalogów, gazet, czy internetowych stron, czerpiąc z nich gotowe propozycje

interpretacyjne,  rzadko  jednak  stosując  zasadę krytyki  źródeł i  konfrontacji  z  innymi  punktami

widzenia a nade wszystko z konkretem wizualnym. Niebezpieczeństwo dodatkowe dla pogłębienia

analizy  stwarza  pojawiający  się czasami  w  wywodzie  publicystyczny  ton,  niekiedy  ideologicznie

zabarwiony (np. s. 144, 153, 155, 159, 161, 162,193). 

Podsumowując. Pani Struzik podjęła w swej dysertacji trzy zasadnicze kwestie domagające

się rozwiązania:  1.  opanowanie  rozległego  obszaru  entologicznych  badań i  wyprowadzenie  zeń

zdefiniowanej konsekwentnie kategorii trickstera, bez zagubienia jej wagi i wieloznaczności i to w

taki  sposób,  żeby była ona w miarę efektywna jako interpretacyjne narzędzie.  2. odniesienie do

siebie dwóch obszarów humanistycznych badań  o własnej tradycji i własnej specyfice. Tu autorka

wybrała  nieco  łatwiejszą drogę – poszukując  dających  się wskazać analogii  różnego  typu  i

proponując swoistą wersję komparatystyki, ale kryjącą w sobie niebezpieczeństwo wyparcia historii

i  jednostkowej  szczególności  poszczególnych  artefaktów  i  artystycznych  działań,  na  rzecz

zewnętrznego modelu. 3. próba utworzenia alternatywnego ciągu rozwojowego w obrębie polskiej

sztuki, spojonego nie więzami genetycznymi, czy stylistycznymi, ale przekraczającymi różnorodność

artystycznych manifestacji na rzecz wspólnoty postaw, którą usiłowała autorka związać z tym, co to

sztuki  nie  przynależy,  ale  się z  nią wiąże  – kwestia  jej  społecznego  funkcjonowania.  Efekt  tego

zamiaru osłabiony jednak zbyt mało krytycznym stosunkiem do zastanego dyskursu, zanurzonego w

ideologiczne gry i polityczną konkurencję i który powinien stanowić część przedmiotu badań, a nie

część badawczych  wyników.  Wartością pracy  jest  wskazanie  na  żywotność kategorii  trickstera  i

możliwość jej  funkcjonowania  w  obrębie  historii  sztuki,  a  także  podjęcie  niełatwej  próby  jej

badawczego zastosowania.  Z całą pewnością autorka nie uniknęła naturalnych niebezpieczeństw

związanych z charakterem podjętego tematu, ale też w wielu przypadkach z powodzeniem udało się

je ominąć.  Przedstawiona recenzja  ma w tym kontekście  przede wszystkim charakter  dyskusji  z

próbą podjętą przez autorkę dysertacji. 

Generalnie  uznaję zatem,  że  przedstawiona  do  recenzji  praca  spełnia  wymagania  pracy

doktorskiej,  a  tym samym wnioskuję o  dopuszczenie p.  Anny Struzik do dalszych etapów

przewodu doktorskiego,  prowadzących do publicznej obrony jej dysertacji. 

Piotr Juszkiewicz




