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Polonia_2020 Małgorzaty Drohomireckiej to
wyciąg z historii sztuki. A dokładniej, ikonografii patriotycznej z końca XIX i początku XX
wieku, dobranej tak, abyśmy zobaczyli, jak te obrazy
tkwią (niczym korony cierniowe) w naszej zbiorowej
podświadomości, wiążą nas (niczym kajdany) i sterują nami tak, że powtarzamy ciągle ten sam scenariusz (walka, opór, panika, klęska, rozpacz, zsyłka).
Nie znamy bowiem innego.
Tylko dlaczego Polonia musi być ofiarą? Czemu
nie może być Wolnością wiodącą lud na barykady,
jak w wersji francuskiej, jak na obrazie Delacroix
[Dobosz]? Cierpiętnicza ikonografia patriotyczna
rozwinęła się w okresie pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym. Jej szczytowym osiągnięciem jest Polonia – Rok 1863 lub Zakuwana Polska Jana Matejki (1864, obecnie w Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie) [Szkurłat]. Tytułowa Polonia to młoda kobieta, uchwycona w momencie, gdy
składa ręce na kowadło. Trójkąt jej czarnej, żałobnej
sukienki to statyczne centrum obrazu. Polonia emanuje godnością i zniechęceniem. Jest tylko alegorią,
podobnie jak odrywana od niej buńczuczna młoda
kobieta w białej sukni – Ruś, a także leżący w lewym
dolnym rogu obrazu kobiecy ochłap – zmaltretowana
i dobita Litwa. Obok pochylającego się kowala widać
odezwę powstańczą z 1863 roku, a po lewej – negatywnych bohaterów tego tableau vivant. Są to generał Fiodor Berg i Michaił Murawjow aka Wieszatiel,
oficer, który stłumił powstanie na Litwie (ostrze
jego szabli wciąż fallicznie dotyka leżącej kobiety,
a kierunek jego wzroku wskazuje, że z dumną Polką
chętnie zrobiłby to samo). Scena rozgrywa się w splądrowanym kościele, a przygląda jej się grupa po prawej: ranny powstaniec, mnich i przestraszone dzieci
oraz ich rozpaczająca matka, ujęta być może po to,
by zrównoważyć dziewiczość trzech pierwszoplanowych kobiecych postaci. Nie ma tu mowy o dyskrecji przekazu. Jest maksymalne nasycenie symboliką,
którą patriotyczni odbiorcy świetnie się posługują.
Pierwszy w prezentowanym cyklu Drohomireckiej obraz, Polonia przed ołtarzem, to parafraza dzieła
Matejki, a raczej wolta, jaką autoportrety mistrzów
i figury z ich dzieł wykonują wokół spirytystycznego

stolika. Tylko ślad po zmaltretowanej kobiecie utknął,
nie zmieniając położenia, w lewym dolnym rogu, niczym agambenowskie nagie życie, pomiędzy byciem
a niebyciem. Tej Litwie nikt tutaj nie pomoże, Polonia
bowiem patrzy niezmiennie prosto na widza. Składa się w ofierze, ale komu i po co? Nie jest już dłużej
zakuwana w kajdany, zatem gest wyciągniętych rąk
jest pusty (dosłownie, te ręce nikogo nie obejmują
ani niczego nie unoszą). Po lewej pręży się Jacek Malczewski w zbroi (z autoportretu, 1913), wraz z muzą,
której zadaniem jest uczynić z niego wojownika [“Jacek Malczewski: Polski Hektor”]. Te postaci to fikcje,
hologramy zawieszone w przestrzeni Czerwonego
Pokoju z Twin Peaks i strzeżone przez chromowe psy
– cerbery. Widma zajmują się wywoływaniem. Ale
kogo? Katafalk i kowadło zostały zastąpione muszlą z Narodzin Wenus Botticellego. Lecz tu w miejsce
bogini pojawia się Doda, przeciętna piękność, która
w miarę kolejnych operacji plastycznych się wysubtelnia. Prawdziwa jest tylko krew. Albo nie jest. Krew
na muszli oznacza zaledwie tyle, że miejsce dla ofiary jest wciąż aktywne. Jak tylko pojawi się potrzeba
jakiejś innej Polonii, jej hologram zostanie wygenerowany. Kreatorzy na pewno się znajdą.
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Na drugim obrazie z cyklu Polonia uprawiająca
sado-maso próbuje się wyzwolić z tego przesytu, spod wszechpanującego Prawa Ojca. Gilles
Deleuze wskazuje na wyróżnik masochizmu: „Chociaż sadysta podważa prawa, masochista nie powinien być postrzegany jako ten, który chętnie prawu
się poddaje. W uległości masochisty łatwo dostrzec
element pogardy: w jego pozornym posłuszeństwie
kryje się krytyka i prowokacja. Po prostu atakuje on
prawo z innej flanki. To, co nazywamy humorem –
w przeciwieństwie do wznoszącego się ruchu ironii
w kierunku transcendentnej wyższej zasady – jest
ruchem w dół od prawa do jego konsekwencji” [88].
Jednakże Deleuze’owski masochista to mężczyzna,
który rezygnuje z hierarchicznej wyższości i swoich
przywilejów – lub tymczasowo je zawiesza – w ten
sposób dokonując obrazy majestatu. „Poniża się”,
wybierając status niewolnika. Nie wiadomo jednak,
czy kobieta może sama „wybrać” taki status. Jakąż to
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subwersję może praktykować ta Polonia, jeżeli rola
masochistki jest jej po prostu przeznaczona?
Erotyczne atrybuty kobiet pozujących jako patriotyczne alegorie nie powinny budzić zdziwienia. Jak
pisze Maria Janion, „inicjacja erotyczna za pomocą
wiersza patriotycznego nieraz przytrafiała się w dziejach erotyzmu Polaków, skoro w poezji Polska była
kobietą” [Purpurowy płaszcz 93]. Wiek XIX, w połowie
którego nastąpił rozkwit motywów wyzwoleńczych,
domagał się tego rodzaju przedstawień, w których
kobieta z rozwianym włosem jest inspiracyjną siłą
wolności (zwłaszcza w ikonografii francuskiej oraz
w przedstawieniach kobiet na barykadach rewolucji
1848). Jej odsłonięta pierś nawiązuje do mitu Amazonek, kobiet walecznych i niezłomnych, posługujących
się kodem honoru.
Polonia deptana kopytami kozackiego konia jest,
całkiem na odwrót, kobietą zbezczeszczoną. Ikonografia patriotyczna dawała publiczności szansę napawać
się widokiem nagiej piersi w czasie, gdy przyzwoitej
kobiecie nie wypadało się pokazać bez gorsetu i bez
kapelusza. A co dopiero z rozwianym włosem i w rozpiętej koszuli. Jeśli więc przyzwoita kobieta nie zgodziłaby się w ten sposób pozować do obrazu, to należało
ową „bezwstydną niewiastę jako konieczny element
wyposażenia nowej ikonografii rewolucyjnego patriotyzmu” skądś wziąć [Kobiety 11]. Do tych budujących
pod względem moralnym przedstawień używano kobiet z tak zwanego ludu. Jak pisze Barbara Smoleń:
chłopka, na temat której „nieokiełznanego charakteru” chętnie fantazjowano w ówczesnej literaturze,
„nie mogła bezkarnie cieszyć się przypisywaną jej
zmysłowością” [132]. Katarzyna Czeczot twierdzi, iż
fakt, że „chłopka staje się uosobieniem kobiecej popędowości, należy wiązać z jej statusem niewolnicy”
[103]. O niewolnej pracy polskich chłopów mówią
i piszą ostatnio Adam Leszczyński i Michał Rauszer,
podczas gdy Piotr Kozak już wcześniej argumentował
słuszność odszkodowań za zniewolenie i wielowiekową nędzę. O tym szczególnym spadku, który stanowi
wiele pokoleń życia w poniżeniu i traumie, pisze Jakub
Majmurek: „sytuację polskiego chłopa w gospodarce
folwarcznej od sytuacji niewolnika na plantacjach
w Karolinie różniło tylko to, że chłop nie był formalnie własnością szlachcica i nie mógł być sprzedany na
targu” [Majmurek]. Jednakże sprzedana – i kupiona –
mogła być cała wieś. Czeczot bada obecność motywu
„polowania na wieśniaczkę”, które to było synonimem inicjacji erotycznej, zaspokojenia apetytu seksualnego, a także częścią obyczajowości szlacheckiej
[97]. Motyw łudzenia pięknej wieśniaczki obietnicą
małżeństwa, odnotowany przez Czeczot w twórczości
Adama Mickiewicza [138] i Józefa Ignacego Kraszewskiego [98], przykrywa dużo brzydszą rzeczywistość.
To córki i wnuczki tych pańszczyźnianych chłopek,
które w lesie miały nieszczęście natknąć się na „kocioł”, po dekrecie uwłaszczeniowym z 1864 roku złożyły
się na falę dziewczyn przyjeżdżających ze zubożałych
wsi do miast w poszukiwaniu pracy jako służące. Kim
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jest dziewczyna pozująca Henrykowi Siemiradzkiemu
do Dirce chrześcijańskiej (1897)? Aż zanadto widoczna
i nieważna zarazem, reprezentuje anonimowe masy,
składane w ofierze na patriotycznym ołtarzu.
Ta współczesna Polonia, w pełnym rynsztunku
BDSM (od angielskich słów bondage, discipline, sadism
i masochism), nie wygląda na szczęśliwą. Nie zobaczymy jej twarzy, która wraz z ciałem pozostaje ukryta pod
lateksowym kostiumem. Jej spojrzenie jest mocne i odstraszające. Nie słania się, trzyma się prosto. Nie jest to
zatem nagie i bezbronne ciało słowiańskiej branki lub
nieszczęśnicy ginącej pod końskimi kopytami. Może
o sobie powiedzieć: „Nie jestem ofiarą”. Czyżby właśnie wybiła się na niepodległość? Z masochizmem jest
tak, jak to ujęła Elfriede Jelinek w powieści Pianistka.
Kobieta powinna znajdować w nim przyjemność, lecz
tylko umiarkowaną, taką, której doznaje każda pani
domu. Nie powinna się w masochizmie zatracić. Natomiast ta Polonia wygląda na osobę, która kokieterii
nie ma w planie. Być może nie zna umiaru i to jest jej
subwersja. Sygnałem podległości tej nowoczesnej Polonii jest towarzyszący jej Sadysta-Inicjator, unoszący
się na spirali kodu genetycznego. Jego oczy i półkule
mózgowe, niczym czułki i skrzydła, są tu jedynym kolorowym, atrakcyjnym elementem. Pewnej siebie Polonii najwyraźniej nie ma kto ostrzec, że nasiąkamy
tym, co nam się podprogowo wpaja. Populizm i przekonanie o wyższości jednych ludzi nad innymi bywają
pociągające, lecz wtedy nasza emancypacja odbędzie
się na miarę tych przekonań.
Dla ostrzeżenia warto przywołać Audre Lorde:
„»Nie uwolnisz się z opresji, używając narzędzi opresora«. Możesz na chwilę ubiec go lub przechytrzyć, ale
realnej zmiany z tego nie będzie” [112]1. Czym zatem
mogłaby być głęboka i niezaprzeczalna zmiana? Polonia mogłaby odmówić sobie oczarowania procesami
mózgowymi Sadysty. Mogłaby wybrać się w podróż
do głębin własnej pogardy i wstrętu, aby zobaczyć,
czyją twarz noszą jej uprzedzenia.
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Polonia w szpitalu bierze za tło współczesne
szpitalne łóżko i współczesny wystrój szpitalnej sali. Chorą obsługują tu postaci średniowiecznych lekarzy, ubranych w maski, jakby mieli do
czynienia z zadżumioną, a ona sama ma wepchniętą w usta, niczym knebel, koronę cierniową. Miecz
u jej boku jest śladem kobiecości bitewnej, Emilii
Plater, uwiecznionej przez Mickiewicza w wierszu
Śmierć Pułkownika i na obrazie Julii Mielcarzewicz
[Chmielnicka]. Chora Polonia nie miałaby już siły
tego miecza podnieść. Dotknęła ją plaga, choroba
przenosząca się drogą oddechową i przez kontakt
bezpośredni, jak COVID-19. Jako że ten obraz (ale
1

„For the master’s tools will never dismantle the master’s house. They may allow us to temporarily beat him at his own
game, but they will never enable us to bring about genuine
change. And this fact is only threatening to those women
who still define the master’s house as their only source of
support”.
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przecież i dwa poprzednie) wyraźnie łączy tradycję
i współczesność, spójrzmy na niego przez pryzmat
tradycji. Cofnijmy się do pierwszej połowy XIX wieku.
Ikonografia patriotyczna pozwalała twórcom i odbiorcom się uwznioślić, a niektórym poczuć się wręcz jak
spiskowcy, jak wieczni rewolucjoniści. Szlachetności
rewolucjonistów nie wypada kwestionować. Można było w ten sposób przeżyć pół wieku, unikając
zadawania szczegółowych pytań, na przykład: „Czy
to naprawdę jest w porządku, że kupuje się u nas
i sprzedaje całe wsie wraz z mieszkańcami? Czy to
uchodzi, by ferować wysokie kary za przestępstwa
drobne, by mieszczan chłostać gorzej niż zwierzęta?
Czy to jest w porządku, że ze strachu przed globalną
rewolucją utrzymujemy naszych chłopów w analfabetyzmie? Czy dlatego w kościołach zabraniamy im
obrządku w ojczystym języku, żeby nie dowiedzieli
się przypadkiem, że biblijni niewolnicy i niewolnice mieli więcej praw niż oni, w naszych majątkach,
w wieku XIX, zwanym wiekiem postępu?”. I tak dalej. Udawało się tych pytań uniknąć, żyjąc na rauszu
i podniecając się „ewangelizacją nieszczęścia”. Dziś
mówilibyśmy o podwyższonych dawkach adrenaliny.
Bo też tym był mesjanizm: „Ewangelia nadaje nieszczęściu sens i ukazuje jego zasadność” [Opacki 76].
Można było znajdować analogię między porozbiorowym losem mieszkańców ziem polskich a cierpieniem
Chrystusa: rozpięcie na krzyżu, składanie do grobu,
a zatem i obiecane zmartwychwstanie. Można było
nawet na krzyżu umieścić nagą kobietę, o ile tylko
w tytule czytelne było odniesienie do cierpienia, jak
uczynił to Artur Grottger w szkicu Polska na krzyżu.
Łatwo byłoby zdyskredytować te obrazy, których
ślady i odbicia znajdujemy w cyklu Polonia_2020, jako
patriotyczny kicz, ale bardziej pasuje tu raczej współczesne słowo „branding”, kreowanie marki. Bo wiele
też napisano o modzie patriotycznej po powstaniu
styczniowym. Kobiety nosiły czarne suknie (a kiedy
te zostały zakazane, to granatowe i brązowe), czarną
biżuterię i bransoletki stylizowane na kajdany. W ornamentach (na medalionach, dewizkach, brelokach,
szpilkach, broszkach, pierścionkach itp.) pojawiał się
przełamany krzyż, orzeł w koronie, gałązka laurowa,
kotwica i korona cierniowa [Michalska; Siwińska 112].
Te stylizacje przy okazji pomagały skanalizować tendencje emancypacyjne kobiet. W wykładzie w Collège
de France z 17 czerwca 1842 roku Mickiewicz wskazał drogę, przez którą realizować się ma „ideał Polki”:
„Nie przez rozprawianie o prawach kobiet, nie przez
obwieszczanie urojonych teorii zdobędą kobiety znaczenie w społeczeństwie, ale przez ofiary”. Idąc więc
za przykładem Emilii Plater, kobiety polskie działają
nie po to, żeby się wyzwolić, ale żeby się poświęcić2.
2

Szwajcarski obserwator powstania styczniowego F.C. von
Erlach, autor Partyzantki w Polsce w r. 1863, napisał:
„Kobiety odgrywają w obecnym powstaniu tak niesłychanie
ważną rolę, że za granicą nie można o tym wyrobić sobie pojęcia, jeśli się tego naocznie nie widziało”. W rezultacie nazywano powstanie listopadowe „wojną kobiecą” [Kobiety 98].
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Po co kobiecie dostęp na wyższe uczelnie, jeśli może
stać się wcieleniem żałobnej Ojczyzny (każda kobieta miała szansę stać się Polonią, jeśli założyła czarną
biżuterię), na pół aniołem, na pół zwłokami, i dać się
pięknie stratować.
Ikonografia patriotyczna pozwalała się więc napawać wizerunkami cierpiącej Polonii i nie myśleć
o tym, że organizacja powstania to kosztowna sprawa.
Zwłaszcza kiedy odziedziczyło się państwo obciążone
spłatami na mocy konwencji wiedeńskiej. Królestwo
Polskie, po upadku Księstwa Warszawskiego w 1815
roku, stwarzało warunki do posprzątanie własnego
podwórka i odrobienie cywilizacyjnych zaległości.
Z fantazją na temat „Polski od morza do morza” można
się było pożegnać. Ale została szansa, żeby pokazać,
że można być dla innych państw, w nowej Europie,
równorzędnym i interesującym partnerem gospodarczym. Pozwolić swoim obywatelom pozbierać myśli
i spłacić długi po napoleońskich ekscytacjach.
Ta sposobność została zmarnowana. Pierwszy
sejm w Księstwie Warszawskim, otwarty 27 marca
1818 roku, zajął się wprowadzeniem surowych kar
za przestępstwa drobne, z karą chłosty włącznie. Pospiesznie sklecony i wywołujący liczne zastrzeżenia
projekt przyjęty został w Izbie Posłów (66 głosami
przeciw 49). Zagłosowano też przeciwko rozwodom
(82 głosami przeciwko 36) [Dzieje 105]. Wstrzymano
za to reformę uwłaszczeniową, licząc się „z bardzo
ciężkim położeniem naszej własności wielkiej” [102].
Sejm uczynił to położenie lżejszym, głosując za moratorium (przedłużeniem spłaty pożyczek dla bogatych), decydując tym samym, iż rząd będzie dopłacał
do właścicieli ziemskich, co ich zapewne ratowało, ale
też nie skłaniało do uczenia się kompleksowych rozwiązań dotyczących hodowli i uprawiania ziemi [102].
Kłopoty z urządzaniem państwa zostały przerwane
ogłoszeniem powstania listopadowego w 1830 roku.
Jednak powstanie to nie wakacje od planowania wydatków i przychodów. Wprost przeciwnie, do tych
związanych z codziennym prowadzeniem państwa
dochodzą nowe, na żołd, szpitale, tabory, artylerię
i inżynierię oraz administrację powstania (bo kto
może, ten przestaje płacić podatki). Warto przewidzieć, ile będą kosztowały mundury (i kto je będzie
szył), a ile armaty (z czego zostaną odlane), ile kosztuje żywność dla oddziału, a ile pasza dla zwierząt.
Tymczasem młodzi podchorążowie, którzy powstanie
wywołali, nigdy wcześniej nie musieli myśleć o tym,
co ile kosztuje [Wojna 129-133]. Spontanicznie ogłoszone powstanie mogło jednak wnieść nowe wartości, stać się okazją do gruntownej zmiany zarządzania i zniesienia pańszczyzny. Uwolnienie chłopów
mogłoby się wydać pewną ceną za zwycięstwo, jeśli
w ten sposób można było przyciągnąć masy chłopskie (kiedy 33 lata później Rząd Narodowy odezwą
z 22 stycznia 1863 roku zapowie uwłaszczenie, chłopi już nie uwierzą).
Jednak ten gwarantujący wygraną reformatorski projekt pospolitego ruszenia cum uwłaszczenia,
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opracowany przez Towarzystwo Patriotyczne, sejm
Królestwa odrzucił większością głosów w czerwcu
1831 roku. Tymczasem stało się jasne, że ziemiaństwo
i arystokracja gotowe były poprzeć każdą władzę, która
zapewni im bezpłatną pracę chłopów. Pozostało więc
wcielać chłopów do wojska, niczego im nie obiecując
( jedni dezerterują, inni zostają żołnierzami). Powstanie listopadowe to kronika nieudolności. Przy braku
planu i realistycznego kosztorysu każdy jego aspekt:
zaopatrzenie, uzbrojenie, zaprowiantowanie, dyplomacja i taktyka wojenna, stawał się kolejną katastrofą. Zamiast działać szybko, kłócono się i marnowano czas, a przy tym jakiekolwiek korzystne okazje.
Powstanie prowadzone było więc tak, jak wcześniej
zarządzane było Królestwo Polskie.
Jak zatem było ono zarządzane? Oto garść przykładów, wybranych z wielu, które wyliczył Wacław
Tokarz. Skądinąd znany pomysł, by utrzymywać
państwo ze sprzedaży zboża i drewna, nie sprawdził
się, gdyż na zboże brakowało zbytu. Drewno z dóbr
państwowych, cięte na potęgę, taniało. W roku 1818
deficyt państwowy, który osiągnął 7,2 miliona złotych, pokryto z zapasów kasowych. W 1819 roku wyniósł przeszło 9 milionów [Dzieje 105]. W 1820 roku
obliczono, że wprowadzenie szkolnictwa ludowego
byłoby dla państwa zbyt kosztowne (miało wynosić
7 milionów złotych rocznie) [101-102]. Okazało się
jednak, że tych samych chłopów, których nie można
było ani uwłaszczyć, ani wykształcić, da się rozpić.
Wraz z przejęciem przez państwo monopolu alkoholowego kończy się deficyt, a w kasie pojawiają się
oszczędności. Ale ponieważ strona rosyjska nalega,
by te nadwyżki zostały zdeponowane w bankach petersburskich, przepadną one, bo nikt nie pomyślał,
żeby najpierw pieniądze (jakże potrzebne powstaniu)
wycofać, a potem powstanie ogłosić3.
Mit patriotyczny pozwala niczego tu nie naprawiać. Po co uczyć się zarządzania i planowania, po co
przeprowadzać skomplikowaną reformę uwłaszczeniową (w zaborze pruskim odbywała się ona stopniowo, w sposób zaplanowany, przy pomocy instytucji bankowych i ostatecznym zadowoleniu stron),
jeśli można się ekscytować własną wyjątkowością
i klęską. Po co organizować edukację chłopów, jeśli można siać grozę globalnej rewolucji ( jak czynił to Krasicki). Kiedy w końcu 2 marca 1864 roku
ukaz cara Aleksandra II znosi obciążenia feudalne,
uznaje się go za popowstaniową represję. Uwolnieni
chłopi są zabiedzeni i cyniczni, zdeprawowani wielopokoleniowym zniewoleniem. Są też analfabetami, chronicznie podejrzliwymi wobec reszty świata,
gdzie każdy jak dotąd starał się ich tylko omamić,
wykorzystać i oszukać.
3

Pisze Tokarz, iż Ksawery Drucki-Lubecki, minister przychodów i skarbu, „zamienił pobór opłat konsumenckich od
trunków w miastach na tak niepopularny podówczas »kabak«, tj. na sprzedaż tychże wzorem rosyjskim na rzecz
skarbu, dzięki czemu dochód z tej rubryki wzrósł z 3,8 mln.
złp. w roku 1817 do 8,9 mln. w r. 1929” [Dzieje 112].
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Podobnie okaleczona jest Polonia. Wychodząc
z wieku XIX, jest chłodną nieudacznicą, skazaną na
narcystycznych przywódców; ale w micie patriotycznym ma szansę być dumna i cierpiąca. W tworzeniu mitu narodowej wyjątkowości (w sumie zasłony
dymnej) biorą udział zarówno pierwszorzędni poeci
emigracyjni, jak i poeci krajowi. A od połowy XIX
wieku także malarze.

4

Polski Hamlet jest parafrazą obrazu Jacka Malczewskiego. Zamyślony pięknoduch trzyma
w ręku kwiat margerytki, jakby zamierzał
obrywać jej płatki w wyliczance „kocha – nie kocha”.
Jego pas, w miejsce nabojów, obciążają tubki farby.
Jest bowiem twórcą zasłony dymnej. Takie jest jego
szlachetne zadanie. Jeśli zaś chodzi o towarzyszące
mu kobiety, ta starsza to umęczona, cierpiąca Polonia
z kajdanami na rękach. Zestarzała się w niewoli. Ta
młodsza kajdany zerwała, jest półnaga, jak przystało na rewolucjonistkę, a Hamlet najwyraźniej zerka w jej stronę. Kobiety na obrazie symbolizują wyzwolenie się Malczewskiego spod wpływu Matejki,
co musiał uczynić, nie chcąc pozostawać w cieniu
mistrza [Cymer]. Są więc alegoriami ilustrującymi
cudzą drogę. Na obrazie Drohomireckiej widzimy
najpierw ręce pięknoducha trzymające margerytkę.
W miejscu jego twarzy jest różowy hełm lub parawan
(mentalnie blisko mu więc do Sadysty-Inicjatora, być
może dzieli z nim wspólne DNA). Kajdany okazują
się masochistycznym rynsztunkiem, podobnie jak
maski psów na twarzach już niekobiecych istot, które zaczynają przypominać figury z obrazów Maxa
Ernsta. Są strażniczkami transcendencji. Wnoszą
kojącą ciemność.

5

Samookaleczanie skłania nas do zadania sobie
pytania: Jak to? Nikt nam tego nie robi? Zrobiliśmy to sobie sami? Postaci na tym obrazie
wzięte są z filmu Pokłosie (2012) w reżyserii Władysława Pasikowskiego, nawiązującego do pogromu
Żydów w Jedwabnem. Dwaj bracia, jeden emigrant,
drugi miejscowy, próbują wspólnie odkryć tajemnicę z czasów okupacji niemieckiej. Twarze mieszkańców wsi, podbarwione na obrazie Drohomireckiej
laserunkiem z magenty, koloru agresji, zamykają
się przed naszą dociekliwością. Nie dowiemy się,
co siedzi w głowach takiej grupy ludzi przepełnionej nienawiścią. Pozostanie się zgodzić, że zbiorowa
podświadomość kształtuje się przez wyparcie zbrodni. „To my sami wyrządzamy sobie krzywdy, o które
oskarżamy innych”, powie artystka. Tu obraz wchodzi w konflikt z obrazem, gdyż „obrazy prowadzą ze
sobą walkę, niekiedy bardzo bezwzględną” [Kobiety
7]. Walki obrazów, atakowanych i atakujących, niszczonych i niszczących, „należą do niezwykle dramatycznych epizodów historii sztuki i historii idei” [8].
Obrazy towarzyszą w ten sposób przemianom społeczeństwa i mentalności, wizualizując triumfy bądź
klęski wcześniej ustalonych koncepcji.
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Polonia w prawym dolnym rogu obrazu Drohomireckiej zaczerpnięta jest z obrazu Ary’ego Scheffera
Polonia (Alegoria powstania listopadowego) (1831). Nie
jest już jednak naga, lecz ubrana w strój masochistki.
Jej obronny gest nie dotyczy obcego najeźdźcy, lecz
rodzimej nienawiści.

6

Ellenai to kolejne przetworzenie motywu tratowanej kobiety. Bohaterka poematu Juliusza
Słowackiego, napisanego dwa lata po powstaniu listopadowym, towarzyszka Anhellego, jest pokutnicą. Wiedziona czystą miłością, umiera na jednym z etapów zsyłki na Sybir. Jest kobiecym aspektem
przeżycia patriotycznego. Po jej śmierci Anhelli nie
obudzi się na wezwanie rycerza, cykl zmartwychwstania Ojczyzny zostanie więc niedokończony. Ellenai
staje się dzięki Malczewskiemu nowym wcieleniem
Polonii. Na skali pomiędzy wyuczoną biernością a rezygnacją uosabia utracone nadzieje na niepodległość.
Było tych obrazów zatytułowanych Śmierć Ellenai
więcej niż jeden (od 1883 do 1907), a każdy wykonany, aby widzowie lepiej mogli sobie uzmysłowić
stratę, techniką realistyczną [Lubicki]. Ellenai zostaje tu przez artystkę porwana, wyrwana z atmosfery
romantycznej nostalgii. Kolory są gładko założone,
naśladując technikę druku, jakby „niebiosa” stanowiły tło plakatu, ostentacyjnie na przekór stylowi popularnej, „przybrudzonej” nostalgii. Koń bez siodła
i jeźdźca zdaje się ją unosić na tratwie-prześcieradle
haftowanym w motywy ludowe w niebieskie przestworza. Jest nadzieja.

7

Tytuł ostatniego obrazu z cyklu, Zabieranie głosu,
jest celowo dwuznaczny. Czy Polonia zabierze
głos, czy też głos ów zostanie jej odebrany? Dokończony w lipcu 2020 roku obraz jest raportem z oblężonego miasta. Oto Polonia-Frankenstein. Pocięta,
posklejana, jej głowa zapożyczona z Polonii Stanisława Wyspiańskiego (oryginalnie był to projekt witraży do dwóch okien katedry lwowskiej, 1892), a ręce
i tors z Dirce chrześcijańskiej Siemiradzkiego (futerko na ramieniu to „fragment” byka) [Wosion-Czoba].
Pani Frankenstein to zatem sklejka tej uwznioślonej
i tamtej, zrównanej z parterem, półnagiej blond piękności, „słowiańskiej branki”.
Efekt końcowy to żelazna matka. Może i karmi, ale
nie sposób się do niej przytulić. Jej niebieska suknia
to lodowy pałac. Właśnie odkryła, iż bycie statystką
w gabinecie męskich mitów skazało ją na emocjonalny niedorozwój. Nie ma przy niej już Litwy ani
Rusi, bo nikt tego nie wytrzyma. Została mrocznym
cieniem samej siebie. Polonia cierpiąca i niesłusznie
zakuwana w kajdany to jej marka. Polonia to zniewolona kobieta, bo jak można coś takiego robić kobiecie?
Dopięta po szyję, cnotliwa dziewica w kajdanach lub
zgwałcona dziewczyna z ludu, bo takie traktowanie
wskazuje na barbarzyństwo jej prześladowców. Najlepiej obie naraz, na jednym obrazie. Lecz coś innego
pod tą marką się kryje. Nieudolność ekonomiczna,

umoralnianie na siłę (na pierwszym sejmie Królestwa Polskiego w 1818 roku była to zastanawiająca
jedność liberalnego i konserwatywnego skrzydła
w kwestii rozwodów), a na koniec, kiedy się już to
wszystko rozsypie, epatowanie cierpiętnictwem – to
jest nasza tradycja.
Marka gotowa, aż nazbyt doskonała, bo ledwo
skrywająca blizny po zakłamaniu. W zamiarze artystki ta ostatnia Polonia reprezentuje pokolenie kobiet,
osób pozbawionych głosu i praw, ludzi wykluczonych
z dyskursu publicznego. Utajnione w obrazie zostały koła ratunkowe. Jest ich kilka, spróbujmy je więc
rozszyfrować.

Miejsca otwarte, poza numeracją
Drohomirecką ciekawią treści przewijające się
w popkulturze. Zakłada, że odbija się w niej myślenie większości społeczeństwa. Tło obrazu i mikrofony
pochodzą z teledysku Rihanny S&M, gniewnej zachęty,
by codzienny sadyzm publicznego dyskursu ujawnić,
ośmieszyć i ograć, przy okazji ubarwiając sobie życie
przyjemnością z nieustającej gry wstępnej. Mikrofony
i tło (skrzyżowana taśma izolacyjna i odblaski z folii
przemysłowej) sygnalizują ciemniejszą stronę sławy
i braku prywatności [Rihanna]. Dolna część obrazu,
a więc sukienka w kształcie kagańca, pochodzi z teledysku rapera, który występuje pod pseudonimem Future – Mask off. Chociaż przyjęło się myśleć o hip-hopie
jak o ekspansji mizoginii, Drohomirecka podkreśla, że
kobiety występujące w teledyskach czarnych artystów
przejaskrawiają swoją cielesność w stronę groteski,
wyzwalając ze swoich działań ekstatyczną energię.
Warto wspomnieć, że zbiorowa ekstaza, zwłaszcza
w wykonaniu kobiecym i w kontekście sakralnym,
została nam ( jak argumentuje Barbara Ehrenreich)
odebrana tuż pod koniec średniowiecza (dlatego kobieta w ekstazie kojarzy się nam tylko z takim czy
innym obszarem wykluczenia: wariatka, czarownica lub pogańska bogini) [Ehrenreich 7]. Tymczasem
statystka występująca w teledysku Mask off nie jest
najpewniej ani jednym, ani drugim, ani trzecim. Być
może spłaca pożyczkę na studia.
Zainteresowanie hip-hopem i popkulturą nie
jest zapośredniczone, lecz bierze się z doświadczenia w pracowni Kehinde’a Wileya, kiedy w latach
2005–2007, mieszkając w Nowym Jorku, w wyniku
zbiegu różnych okoliczności Drohomirecka została jego asystentką. Artysta malował wtedy znanych
hip-hopowców w pozach zaczerpniętych z malarstwa
dawnych mistrzów [Wiley]. Z czasem artystka nauczyła się doceniać przewrotność i humor obrazów, które
z początku oceniła jako kicz. Jak wspomina:
W tej pracowni nie tylko nauczyłam się więcej, jeśli chodzi o technikę malarską, niż przez 5 lat ASP
w Gdańsku, ale też nie byłam tam tak protekcjonalnie traktowana jak przez profesorów na mojej
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Małgorzata Drohomirecka, Polonia przed ołtarzem, akryl i olej na płótnie, 2020
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Małgorzata Drohomirecka, Polonia praktykująca BDSM, akryl i olej na płótnie, 2020
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Małgorzata Drohomirecka, Polonia w szpitalu, akryl i olej na płótnie, 2020
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Małgorzata Drohomirecka, Polski Hamlet, akryl i olej na płótnie, 2020
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Małgorzata Drohomirecka, Samookaleczanie, akryl i olej na płótnie, 2020
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Małgorzata Drohomirecka, Ellenai, olej na płótnie, 2019
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Małgorzata Drohomirecka, Zabieranie głosu, olej na płótnie, 2020
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uczelni. Pierwszy raz poczułam, że może być inaczej. Potem już nie mogłam się wbić w utarte koleiny w Gdańsku i dlatego znalazłam się w Londynie.
Oderwanie się od kultury, w której się wyrastało, to
inna sprawa.
Jednak ten „wampir ukryty w nas”, jak pisała Maria
Janion, cały czas we mnie siedzi i nie mogę się tak
zupełnie oderwać od kultury, którą nasiąkałam od
dzieciństwa. (Zwłaszcza, biorąc pod uwagę, co się
w naszym kraju obecnie dzieje) [Drohomirecka].
Ukąszenie wampira jest skuteczne. Polska staje się
wręcz bardziej wyrazista na wyjeździe.
W czasie, gdy artystka malowała te obrazy, torysi wygrali wybory w Wielkiej Brytanii, Boris Johnson został premierem, a tubą ksenofobicznych argumentów był jego najbliższy doradca, szara eminencja
Dominic Cummings – bloger, którego poglądy są
wybuchową mieszanką eugeniki, neoliberalizmu
i prymitywnego darwinizmu (wyższość ludzi o wysokim IQ; przetrwanie silnych osobników i wyginięcie
słabych; sztuka i filozofia tylko szkodzą postępowi
społecznemu; tylko nauka i technologia uprawiana
przez ludzi o wysokim IQ ma sens). Wcześniej Cummings przyczynił się także do sukcesu kampanii
brexitu. Populizm w mariażu z popkulturą staje się
niemożliwą do powstrzymania siłą.
Polonia 2020 należy do współczesnego prekariatu. Kontrakt, umowa o pracę stają się więc jej marzeniem. Dostanie go, zgodnie z regułami narracji masochistycznej (Deleuze podkreśla, że sadysta unika
kontraktów, ale masochista kontrakty hołubi) [91-94].
Jeszcze tego nie wie, jak gorzko będzie rozczarowana,
bo kontrakt, jak konstytucję, w każdej chwili można
wypowiedzieć lub zmienić.

Projekt na przyszłość: relacje poziome
Polonia stara się odgruzować własną tożsamość,
przejaskrawiając masochizm tej narracji, w którą
została wpisana. Ponieważ jest eksternalizacją męskich fantazji, może jej się wydawać, że jej twórcy,
niczym Leopold von Sacher-Masoch, samych siebie
widzieli w miejsce torturowanej Polonii. Bo jeśli ta
cierpiąca Polonia jest ich projekcją, to być może dawali w ten sposób upust własnym masochistycznym
fantazjom. Smutniej, lecz prawdziwiej będzie założyć, że tak nie było. Z Polonią, półnagą dziewczyną
tratowaną kopytami kozackiego konia, nikt się nie
identyfikował. Ani rządzący tym mitem mężczyźni,
ani kobiety zarządzające majątkami w zastępstwie
mężczyzn, dopięte po szyję, z patriotyczną broszką
na gorsie. Półnaga Polonia, wrażliwa, czuła i bezbronna, jest tu po to, żeby zarządzający tym krajem mogli
bez końca usprawiedliwiać swoją nieudolność. Jest
też przyzwoleniem na kochankę z ludu, a zarazem

gwarancją czy raczej obietnicą daną dopiętym po
szyję żonom, że mąż tę kochankę podrzuci pod kopyta akurat przejeżdżającemu Kozakowi.
Czy jest z tego wyjście? Jest. O ile bowiem sadysta
potrzebuje ofiary (chętnej lub nie), o tyle masochistce w ogóle do niczego nie jest potrzebny sadysta.
A nawet będzie jej przeszkadzał ze swoją brutalną
dosłownością i niezrozumieniem jej potrzeby łagodności, czułości i zabawy. Kiedy więc już Polonia odłączy się od swojego sadysty, to może przypomni sobie
o Litwie i Rusi. Nauczy się mieć koleżanki. Doceni je
takie, jakie są teraz, znajdzie upodobanie w relacyjności, w twórczym sieciowaniu i przestanie się bać
współzależności.
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Abstract

Polonia, Insurgent Tradition, and Hip-hop
Izabela Morska
Visual representations of femininity in the paintings
of the greatest masters of 19th-century Polish painting
ultimately codify this figure as the virgin Polonia. It
is worth mentioning, however, that in the paintings
showing the captive and half-naked Polonia, it was
folk women that were used as models and they were
ascribed with an “unbridled character” and indulgence
in pleasures. Małgorzata Drohomirecka, a Polish artist
who settled in London, uses the works of Wyspiański
and Malczewski to create a new Polonia that clearly

resists the leading discourse. When investigated
closely, it proves to be a nationalist self-admiration,
adorning its own suffering while being merciless
towards otherness, sometimes even revealing its
“pogrom” inclinations.
keywords: Polonia, Stanisław Wyspiański, Jacek
Malczewski, Gilles Deleuze, Kehinde Wiley, Małgorzata
Drohomirecka

