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Agata Cieślak

UTOPIE NIEMOŻLIWE
Pomysł, że sztuka może wywołać poważną zmianę społeczną, 
albo stać się przestrzenią inscenizacji utopii, traktowany jest 
często jako fantazja – ot, taka niepoważna, naiwna zabawa 
artystów w politykę, taplanie się w mętnej kałuży 
postmodernizmu. Biorąc jednak pod uwagę semantykę „utopii” 
– które to pojęcie wywodzi się z greckiego neologizmu 
tłumaczonego równocześnie jako „brak miejsca” (οὐτόπος) 
i „dobre miejsce” (εὖτόπος) – warto zapytać, dlaczego stało się 
dzisiaj dużo bardziej kontrowersyjne niż historycznie.
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mi się, że używanie systemowych narzędzi ka-
pitalistycznego wyzysku, stanowiących funda-
menty sztuki współczesnej, nie może wpływać 
na zmianę samego systemu. W takim kontekście 
możliwe i dopuszczalne stają się jedynie najwęż-
sze parametry zmiany. Utopijność takich działań 
będzie więc symboliczna, a ich rezultat znikomy. 
Powstałe dzieło sztuki nadal funkcjonuje w zasta-
łym systemie, a działania twórcze podjęte zostały 
bez żmudnego zagłębiania się w badania zależno-
ści sztuki współczesnej jako kategorii społeczno-
-politycznej i jej financjalizacji. Dużo ciekawsze 
możliwości zdaje się oferować przywołane przeze 
mnie pojęcie utopijności. Tak rozumiana spraw-
czość wynikająca z danej praktyki artystycznej 
byłaby więc działaniem wpisanym w finansowy 
i operacyjny system sztuki współczesnej i w swo-
im założeniu stanowiłaby jedocześnie wyzwanie 
dla tego systemu. W moim odczuciu, to właśnie na 
styku sztuki i kapitalizmu (rozumianego tu jako 
uniwersalny wyznacznik współczesnej rzeczywi-
stości) kształtuje się droga do wolności twórczej, 
a nieustanna analiza współzależności tych kate-
gorii pozwala na formułowanie się podmiotowości 
sztuki. Dany projekt, działanie czy dzieło nie są 
wówczas jedynie bierne – używane przez kuratora 
czy instytucje, a stanowią zaczyn dla dialektyki. 

Zanim jednak przejdę do bardziej szczegóło-
wego wyjaśnienia przedstawionej powyżej tezy, 
chciałabym, na potrzeby tego tekstu, zdefiniować 
co rozumiem pod pojęciem „utopii”. Wydawać by 
się mogło, że współcześnie pojęcie to stało się po-
niekąd bluźniercze: mylone z ideologią i uniwer-
salistycznymi metanarracjami. Jednocześnie, 
wszelkim próbom budowania utopii zarzuca się 
bezwzględną naiwność. Pomysł, że sztuka może 
wywołać poważną zmianę społeczną, albo stać 
się przestrzenią inscenizacji utopii, traktowany 
jest często jako fantazja – ot, taka niepoważna, 
naiwna zabawa artystów w politykę, taplanie się 
w mętnej kałuży postmodernizmu. Biorąc jednak 
pod uwagę semantykę „utopii” – które to pojęcie 
wywodzi się z greckiego neologizmu tłumaczone-
go równocześnie jako „brak miejsca” (οὐτόπος) 
i „dobre miejsce” (εὖτόπος) – warto zapytać, dla-
czego stało się dzisiaj dużo bardziej kontrowersyj-
ne niż historycznie. Oczywiście, na przestrzeni 
wieków pojawiło się wiele interpretacji pojęcia. 
Pierwotnie odnosiło się ono do masowego, syste-
mowego działania, w wyniku którego dana gru-
pa społeczna przejmuje miejsce, terytorium czy 
kraj. Co charakterystyczne dla tej interpretacji, 
nie uwzględnia ona sprzeczności (dystopii), która 
jest w każdy utopijny projekt bezwzględnie wpi-
sana. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, 
w której jedna grupa społeczna wprowadza się 

Sztuka i utopia to kategorie nierozerwalnie 
ze sobą związane. Utopijność sztuki bywa także 
wobec niej zarzutem, pojawiającym się zarówno 
w kontekście współczesnych, jak i modernistycz-
nych praktyk artystycznych. Równocześnie, uto-
pistyczne w założeniu praktyki twórcze, czy świa-
domie podejmowane próby formułowania utopii, 
wybrzmiewają w kontekście sztuki – regularnie 
– zazwyczaj jako swoista odpowiedź na kryzys: 
społeczno-polityczny, ekonomiczny, humanitarny 
lub ekologiczny. W takim wypadku, utopijne my-
ślenie czy działanie równoznaczne jest z chęcią 
przyjęcia sprawczej strategii i sytuuje sztukę ja-
ko formę edukacji publicznej. Współcześnie – nie-
zależnie od tego, jakimi narzędziami posługuje się 
artysta/ka czy kurator/ka – praktyki twórcze bez-
pośrednio odwołujące się do potrzeby utopii okre-
ślane są często mianem tzw. „sztuki społecznie za-
angażowanej” i charakteryzują się przekonaniem 
o polityczności sztuki. Nie chciałabym krytyko-
wać twórców, którzy poprzez swoje dzieła stara-
ją się na nowo przypisywać utopii formotwórczą 
rolę społeczną. Wydaje mi się, że większość tego 
typu działań ma w założeniu dobre intencje, a ich 
autorzy faktycznie starają się pozytywnie wpły-
nąć na otaczającą rzeczywistość. Jednakże, su-
gerując się własnymi doświadczeniami, wydaje 

Jumana 
Manna, Wild 
Relatives, 
2018, film 
[64’], kadry 
z filmu, fot. 
Marte Vold, 
dzięki 
uprzejmości 
artystki



5

do powołanego na ich potrzeby raju i pozostaje 
to bez wpływu na rzeczywistość – na inne gru-
py społeczne, zwierzęta i środowisko itp. Termin 
używany był również w kontekście projektów po-
litycznych, takich jak ukształtowany w XIX wie-
ku socjalizm. Wychodząc od przywołanego po-
wyżej semantycznego rozróżnienia i wyzbywając 
się jednocześnie ideologicznego bagażu związane-
go z pojęciem utopii, w poniższym tekście zasta-
nowię się nad tym jak współcześnie artykułować 
możliwość utopii w kontekście epistemologii sztu-
ki. Przywołane tutaj praktyki dwóch artystek: po-
chodzącej z Krakowa Cecylii Malik i mieszkającej 
w Berlinie, palestyńskiej artystki Jumany Man-
ny stanowią, moim zdaniem, inspirujące przykła-
dy utopistyki. Odwracając tradycyjną interpre-
tację dwuznacznej kalambury Thomasa More’a, 
według logiki, której utopia równocześnie oferu-
je obietnicę stworzenia „dobrego miejsca” i jego 
braku, w swoich praktykach Malik i Manna dą-
żą do realizacji ambicji przekształcania rzeczy-
wistości. Wywrotowe i zbawienne metody pra-
cy wypracowane przez artystki oferują trwały 
utopistyczny puls, który nieustannie przypomi-
na o miejscach lub osobach, których sytuacja wy-
maga rozpoznania. 

Jeśli wrócić do interpretacji utopii jako sielan-
ki, tj. nowego, lepszego miejsca, którego stworze-
nie nierozerwalnie związane jest z pragnieniem 
ekspansji terytorialnej oraz jako ostatecznego pro-
jektu społeczno-politycznego, warto wyobrazić so-
bie potencjalny proces tworzenia takiego projek-
tu. Prawdopodobnie wymagałby on olbrzymiego 
ogromu pracy przypadającej zarówno inicjatorom, 
jak i wykonawcom. Istnieje również możliwość, że 
w wyniku tego procesu część osób zostałaby po-
minięta, a nawet poszkodowana. Samo wyobra-
żanie tej pracy w czasie teraźniejszym sprawia, 
że zgrabny, wypolerowany wizerunek utopii, ja-
ko idyllicznego (nie)miejsca znacznie się zmienia. 
Taki zabieg myślowy daje potencjał wyjścia po-
za kapitalistyczny wymiar rozumowania, w któ-
rym utopia staje się produktem idealnym – tak 
dobrym, że niemożliwym. Odpowiednia wyda-
je się przywołana w tym znaczeniu praktyka Ju-
many Manny, która w swojej twórczości skupia 
się na problemach związanych z dynamiką wła-
dzy w kontekście procesów konstruowania i kon-
sumowania historii. Badając dokumenty i różnego 
rodzaju materiały nieorganiczne, a także anali-
zując sposoby ich archiwizowania i klasyfikacji, 
artystka odwołuje się do metafory świata roślin, 
a w szczególności – symboliki nasion i korzeni. 
Te niezauważalne na pierwszy rzut oka, ale nie-
zwykle istotne, składowe środowiska naturalne-
go stanowią istotny czynnik cyklu życia. Zmiany 

polityczne i społeczne, które niesie ze sobą nie-
ustanna walka o władzę, przyczyniają się do nie-
odwracalnych procesów zachodzących w środo-
wisku naturalnym, których efekty stopniowo już 
dostrzegamy. Nie dziwi więc próba zachowania dla 
przyszłych pokoleń nasion i korzeni – jak np. na-
siona ze skarbca nasion z przenoszonej z powodu 
konfliktów zbrojnych rolniczej stacji badawczej, 
czy korzenie zebrane w zielniku amerykańskiego 
botanika i misjonarza pracującego w Syrii (obec-
nie Liban) pod koniec XIX wieku. 

W jednej ze swoich ostatnich realizacji pt. 
Wild Relatives (2018), Manna koncentruje się na 
problemach współczesnego rolnictwa związanych 
z konserwacją i oszczędzaniem nasion, a także od-
nosi się do taksonomii lokalnych roślin. Film ba-
da rozwijające się przypadkiem, w wyniku po-
nownego, przymusowego przeniesienia rolniczej 
stacji badawczej z wyniszczonej współczesnymi 
wojnami Syrii do Libanu, geopolityczne strategie 
uprawy nasion. Międzynarodowe Centrum Badań 
Rolniczych na Obszarach Suchych (ICARDA), bo 
o tej organizacji tutaj mowa, jest ośrodkiem dzia-
łającym w sieci rolniczych ośrodków badawczych 
rozsianych głównie na terenach tzw. Globalnego 
Południa. Po raz pierwszy zostało założone w Li-
banie w 1976 roku, a rok później przeniesione do 
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Syrii, po wybuchu libańskiej wojny domowej. Pod-
czas pracy nad filmem instytucja została przy-
wrócona do libańskiej doliny Bekaa – niestety bez 
utraconej, tym razem w wyniku wojny syryjskiej, 
kolekcji 140 000 próbek nasion. Narracja filmu po-
dąża za ponowną przeprowadzką Centrum, roz-
poczynającą żmudny proces odbudowy zasobów. 
Do tego celu, użyte zostają zdeponowane wcze-
śniej w norweskim banku nasion (usytuowanym 
w okolicach Oceanu Arktycznego) duplikaty utra-
conych próbek. Nawiązując do 12-miesięcznego cy-
klu rozwoju roślin gospodarczych artystka spędza 
na libańsko-syryjskim pograniczu rok, przygląda-
jąc się osobliwej wymianie nasion na linii Norwe-
gia – Liban. Norweska placówka – reklamująca się 
jako „obiekt do długoterminowego przechowywa-
nia nasion” – zbudowana została tak, aby wytrzy-
mać próbę czasu i wyzwania związane z klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi 
przez człowieka. Stanowi to ciekawy kontrapunkt 
dla trudnej i naznaczonej różnorodnymi klęskami 
rzeczywistości tzw. Bliskiego Wschodu. Co istot-
ne, ICARDA jest pierwszą w historii banku insty-
tucją, która kiedykolwiek w historii norweskiej 
placówki wnosiła o wydanie swojego depozytu. 

Istotą filmu, zdają się jednak historie, które dzie-
ją się niejako na uboczu głównej narracji. Położo-
na na granicy z Syrią dolina Bekaa jest współcze-
śnie areną migracji – to do tutejszych ośrodków 
uchodźczych trafiają (i je opuszczają, wracając do 
Syrii lub osiedlając się na stałe w Libanie) uchodź-
cy uciekający z powodu trwającej tu od 2011 roku 
wojny. Dzisiaj, w wyniku upadku gospodarczego 
Libanu – niezwykłego w swojej skali kryzysu po-
litycznego, ekonomicznego, a co najważniejsze – 
humanitarnego, migracje lokalnej ludności przy-
bierają coraz trudniejszą do zdefiniowania formę. 
I to właśnie w opowieściach snutych przez indy-
widualnych pracowników Centrum tkwi utopi-
styczna siła sztuki Manny. To indywidualne opo-
wieści i dające nadzieję na ponowne odrodzenie 
nasiona stanowią węzły globalnej siatki systemo-
wej eksploatacji. To na tych punktach styku róż-
nych płaszczyzn rzeczywistości kiełkuje nowe. 
Tak rozumiana utopia mogłaby wówczas być lo-
kowana jakoby w kontrze do ekspansywnej natu-
ry jej pierwowzoru. Utopistyczne działania opar-
te na indywidualnych historiach lub utożsamiane 
z małymi formami życia, jakimi są np. nasiona. Ro-
ślina, która wyrośnie z pojedynczego ziarna jest 
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faktyczna. Utopia przestaje być jedynie projekcją, 
a staje się rzeczywista – wystarczy pomóc jej ro-
snąć. Podlewać, odchwaszczać i nawozić, nie za-
kłócać, pilnie się przyglądać i uczyć, żeby zarosła 
jak największe terytoria. 

Podobną sprawczość dostrzegam w twórczo-
ści Cecylii Malik. W swojej praktyce artystka 
stosuje działania przekraczające mury galerii 
i muzeów. Organizowane przez Malik akcje, hap-
peningi i performance skutecznie docierają do 
społeczności zaangażowanych w troskę o swo-
ją najbliższą okolicę. Praktyka artystki sytuuje 
się gdzieś pomiędzy aktywizmem skierowanym 
ku potrzebom wszystkich istot żywych, a pro-
cesem twórczym polegającym na pielęgnowa-
niu ekosystemów i odbudowywaniu zachwianej 
w późnym kapitalizmie relacji z Ziemią. Cecylia 
Malik nie tworzy sztuki w tradycyjnym rozumie-
niu. Artystka działa jako swoisty nadajnik, który 
jednoczy ludzi wokół wspólnego celu, jakim jest 
upublicznianie problemów ekologicznych. Orga-
nizowane przez nią akcje zrzeszają wiele trosz-
czących się o środowisko naturalne osób, któ-
re stają się jednocześnie odbiorcami sztuki i jej 
współtwórcami. Różnorodność środków wyra-
zu i sposobów zaangażowania wynika z konkret-
nego problemu, a nie jest celem samym w sobie. 
W jednym z ostatnich projektów pt. Siostry Rze-
ki (2018–2022) artystka i zaproszeni przez nią 
uczestnicy angażują się w ratunek Wiśle, którą 
przegrodzić ma wielka zapora w Siarzewie. Sio-
stry Rzeki to koalicja kobiet, które za przykładem 
artystki podejmują wspólne działania w obronie 
dzikich rzek. Podczas regularnie organizowanych 
akcji każda z uczestniczek staje się reprezentant-
ką ulubionej rzeki – starając się przywrócić tym 
gestem podmiotowość rzeki i przypomnieć o jej 
znaczeniu w ekosystemie. Od pierwszego wy-
darzenia w 2018 roku, podczas którego do akcji 
dołączyło ok. 100 kobiet, projekt wielokrotnie 
ewoluował i się powiększał. Związane z projek-
tem artefakty, wystawy czy filmy są w kontek-
ście praktyki Malik kwestiami drugorzędnymi. 
Prawdziwa utopistyczna batalia toczy się w na-
turze, która sama – w starciu z bezwzględnym 
kapitalizmem – nie ma szans.

Post Hebrarium (2016) to instalacja Jumany 
Manny, która powstała w wyniku badań nad prak-
tyką amerykańskiego misjonarza chrześcijańskie-
go i botanika George’a E. Posta (1838–1909). Do Le-
wantu przyjechał z „misją naukową”, w ramach 
której – dzięki prowadzonym w rejonach tzw. Zie-
mi Świętej pracom badawczym – miał potwierdzić 
prawdziwość Biblii. Naukowiec zgromadził ok. 
20 000 próbek roślin różnych gatunków uprawia-
nych przez ok. 200 rodów lewantyńskich oraz ok. 

1000 próbek dzikich roślin. Na instalację składają 
się drzeworyty inspirowane florą archiwizowaną 
przez Posta oraz powiększone w skali popiersie 
badacza, służące za wazon na ususzone rośliny. 
Narrację dopełnia kolaż stworzony z etykiet pro-
duktów do czyszczenia pt. A Biblical Landscape. 
Ten uwodzicielski, lecz sztuczny krajobraz „an-
tynaturalny” stanowi dość trafny komentarz do 
działań misjonarza-naukowca. W przewrotny spo-
sób odwołuje się do procesu czyszczenia (a może 
i wybielania?) zastałej rzeczywistości i zawłasz-
czania natury na potrzeby ideologii. W kontekście 
analizowanego tutaj zagadnienia, działania bada-
cza można interpretować jako antyutopistyczne. 
Archiwa Posta nie mają kiełkować. Natura jest 
dla niego jedynie konserwowana i staje się narzę-
dziem do unifikacji skomplikowanych układów 
społecznych i tożsamościowych. Podobne postu-
laty w swoim eseju pt. The Production of an Uto-
pian Image, opublikowanym w ramach wydaw-
nictwa internetowego L’Internationale, wysuwa 
Marwa Arsanios. Libańska artystka i pisarka su-
geruje, że akceptacja różnorodności, rozczarowań 
i porażek – rozumianych zarówno uniwersalnie, 
jak i indywidualnie – jest niezbędną częścią uto-
pii. Pozytywne i negatywne skutki utopistycznych 
działań nieustannie ze sobą konkurują i wynika-
ją z siebie nawzajem. Dystopia i utopia są niero-
zerwalnie związane. Wyobrazić sobie utopię to 
wyobrazić sobie jej dystopijną dialektykę, speku-
lować na temat układów politycznych i ekonomicz-
nych, i ludzkich: kulturowych, rasowych, publicz-
nych i prywatnych. Zamiast powoływać do życia 
nowe projekty, czy snuć wielkie narracje, należy 
raczej indywidualnie szukać sprawczości, tkwiąc 
w nieprzerwanej sprzeczności. 
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Utopistyczny obraz nieprzerwanej sprzeczno-
ści rysuje się także w opowiadaniu pt. Where Na-
ture Ends and Settlements Begin opublikowanym 
przez Jumanę Mannę na platformie e-flux Jour-
nal. Artystka w malowniczy sposób opisuje kra-
jobraz rodzinnego Shu’fat, położonego w regionie 
wschodniej Jerozolimy w Palestynie. Planowana 
wizyta w domu rodzinnym w wyniku pierwsze-
go lockdownu z 2020 roku przypadkowo przedłu-
żyła się o kilka miesięcy. Osoby, którym przyszło 
przeczekać zamknięcie w nieplanowanych lokali-
zacjach na pewno potrafią sobie wyobrazić towa-
rzyszące temu pobytowi emocje. Trudniej wyobra-
zić sobie jak silne musi być uczucie nieprzerwanej 
sprzeczności osoby, której przyszło zostać w oku-
powanej Palestynie, opuszczonej często nie z wy-
boru. Właśnie zaczęła się tu wiosna i nasiona na 
otaczających wzgórzach zaczynają kiełkować. Tak 
jak co roku, wyrosną z nich zioła, m.in. zaa’tar sta-
nowiący podstawę palestyńskiej kuchni. Jak pisze 
Manna, od kilkunastu lat zbieranie ziół na pozo-
stających pod kontrolą państwa Izrael palestyń-
skich łąkach jest zakazane i może zostać karane 
więzieniem. Dzika roślinność Palestyny jest „chro-
niona” przez państwo Izrael, ponieważ zagrożona 
jest wyginięciem. Dzieje się tak, gdyż większość 
środowiska naturalnego została przekształcona 
na pola pod uprawę gatunków roślin gospodar-
czych, które wcześniej w regionie nie występo-
wały – zostały tu sprowadzone i uprawiane dla 
zaspokojenia potrzeb nowych mieszkańców tych 

ziem. Stąd zioła i rośliny charakterystyczne dla 
tradycyjnej kuchni Palestyny stały się nielegal-
ne. Ten upór w zbieraniu dzikich roślin, pomimo 
wpisanego w zioła zagrożenia, to właśnie jest po-
stawa bycia w nieprzerwanej sprzeczności. Tyl-
ko radykalnie powtarzana i naśladowana przez 
inne osoby daje możliwość utopii. Projektu nie-
przerwanie niedoskonałego, od którego sprzecz-
ności nie można uciec 
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Przypisy:
1 Termin po raz pierwszy użyty przez Immanuela Wallen-

steina (Utopistics, or Historical Choices of the Twenty-
-First Century, New York 1998, New Press,). Mianem „uto-

pistycznych” (w odróżnieniu do utopijnych) określa autor 

skromne, w założeniu, działania, które nieoczekiwanie 

mogą przynieść znaczący efekt. Sprawczość jest w tym 

przypadku wynikiem systemowej bifurkacji (czyli podzia-

łu – pojęcie używane w matematyce), w wyniku której zwy-

kle stabilne układy stają się chaotyczne. 

Jumana Manna (1987) jest palestyńską artyst-
ką wizualną, wychowaną w Jerozolimie i obec-
nie mieszkającą w Berlinie. Jej praktyka angażu-
je prace badawcze dotyczące roślin i ich korzeni 
– rozumianych jako źródło lub pochodzenie, lub ja-
ko proces łączenia się z miejscem i pamięcią, pro-
ces poznawczy lub klasyfikacji wiedzy – a także 
w bardziej dosłownym znaczeniu, podkreślając 
istotę aktu zbierania, konserwacji i rozmnaża-
nia roślin. Jumana najczęściej tworzy filmy oraz 
rzeźby i instalacje.

Cecylia Malik (1975) jest malarką, performerką, 
ekolożką i aktywistką miejską pochodzącą z Kra-
kowa. Wspólnie z ekspertami nauk o środowisku 
organizuje protesty, które oprócz bezpośrednie-
go wymiaru są jednocześnie happeningami lub 
dziełami sztuki w przestrzeni publicznej. Współ-
twórczyni akcji m.in. przeciwko zabudowie Kra-
kowskiego Zakrzówka Modraszek Kolektyw oraz 
Wodnej Masy Krytycznej – cyklicznej akcji spo-
łeczno-artystycznej odbywającej się na Wiśle. Na-
leży do koalicji Ratujmy Rzeki. Laureatka Nagro-
dy Katarzyny Kobro za rok 2018.


