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Zjawisko, jakim były, i są nadal, działania w Lucimiu, jest dotąd jed-

nym z bardziej spektakularnych, a najmniej rozpoznanych w sztuce 

polskiej. A sam Lucim jest chyba jedyną miejscowością w Polsce de-

finiowaną przez swoje związki ze sztuką. Hasło z Wikipedii brzmi: 

Lucim – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, 

w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo. Wieś typowo rolnicza, po-

łożona na skraju malowniczych Borów Tucholskich. W Lucimiu od 1977 

roku przebywali i działali plastycy toruńscy: Witold Chmielewski, Bog-

dan Chmielewski, Wiesław Smużny i fotograficy bydgoscy Andrzej Ma-

ziec i Stanisław Wasilewski, znani jako Grupa Działania oraz po odej-

ściu Maźca i Wasilewskiego jako Grupa 111. Było to pionierskie w Polsce 

przedsięwzięcie z dziedziny sztuki społecznej. Wielokrotnie nagradzane, 

m.in. nagrodą Ministerstwa Kultury. W 2007 roku artyści i mieszkańcy 

wsi obchodzili 30-lecie „Akcji Lucim”, która zapoczątkowała „Działania 

Lucimskie”. Działaniom w Lucimiu poświęcona została wystawa „Lucim 

Żyje” w CSW „Znaki Czasu”. Przez wieś prowadzi droga krajowa DK25. 

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do woje-

wództwa bydgoskiego.
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Encyklopedia PWN on-line redukuje w swojej definicji „Lucim” 

do samego działania artystów: 

Lucim. Grupa Działania, ugrupowanie artyst., zał. przez plastyków 

z Bydgoszczy i Torunia, działające od 1976 do pocz. lat 80.; [i tu następu-

je odsyłacz do hasła: Grupa Działania]. Grupa Działania, ugrupowanie 

artyst., zał. przez plastyków z Bydgoszczy i Torunia, działające od 1976 

do pocz. lat 80.; członkami G.Dz. byli: B. i W. Chmielewscy, A. Maziec, 

W. Smużny oraz S. Wasilewski; jednoczyła ich idea szukania sposobów 

bezpośredniego kontaktowania się z odbiorcą; chcieli wpływać na jego 

świadomość plast., umieszczając lub tworząc swe dzieła w najbliższym 

mu otoczeniu, np. w wagonach i na stacjach kol. (Akcja Podróż 1976); od 

1978 gł. miejscem ich eksperymentów była w. Lucim k. Koronowa; od 1990 

kontynuatorką G.Dz. jest bydgoska Grupa 111.

Grupa Działania, a potem Grupa 111, podejmowały z mieszkańcami 

Lucimia aktywności o bardzo złożonym charakterze: mistyczno-obrzędo-

wym, artystycznym, animacyjnym i kulturotwórczym, społecznym oraz 

badawczym. Z pewnością aktywna obecność artystów w Lucimiu wpisała 

się w logikę zbliżenia antropologii i sztuki u schyłku XX wieku. 

W dziejach antropologii i muzealnictwa etnograficznego mamy do 

czynienia z kolejnym okresem zbliżenia między nauką a sztuką, w szcze-

gólności między sztuką i etnografią. Pierwsze miało miejsce w czasach 

popularności surrealizmu i służyło dostarczaniu inspiracji artystom. 

Podczas drugiego zbliżenia, w latach 80. i 90. XX wieku, antropolodzy – 

teoretycy, a wśród nich Clifford Geertz, pochylali się nad dziełami etno-

graficznymi jako nad dziełami autorskimi […] Również ze strony artystów 

w ciągu całego XX wieku mieliśmy do czynienia z próbami zbliżenia do 

nauk humanistycznych i społecznych.

Jednak tę możliwość wypracowania wspólnych narzędzi, czy ra-

czej ich wzajemnego użyczania sobie, wyartykułował w pełni Hal 

Foster dopiero w 1996 roku: jeden z rozdziałów książki Powrót Re-

alnego zatytułował symptomatycznie Artysta jako etnograf. Wskazał 
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w nim, że to właśnie artysta działający na peryferiach, poza oficjal-

nymi obiegami, badając kultury peryferyjne, doświadczenia podpo-

rządkowanych i wykluczonych (przy założeniu, że patrzy krytycz-

nie na własne narzędzia i urefleksyjnia swoją pozycję) ma szanse na 

dokonanie społecznej zmiany. Doniosłość postawy toruńsko-bydgo-

skiej grupy na tym polu została całkowicie wyparta z historii sztuki. 

Za ich działaniami nie nadążyła ani krytyka artystyczna, ani nauka. 

Dlaczego tak się stało? Grupa ta bowiem wyprzedziła „przewrót et-

nograficzny” w sztuce, jednocześnie z powodzeniem realizując jego 

późniejsze postulaty. 

Nowa Sztuka Ludowa

W 1977 roku Bogdan i Witold Chmielewscy, Andrzej Maziec, Wie-

sław Smużny i Stanisław Wasilewski uczynili przedmiotem swego 

zainteresowania i pracy polską wieś. Konkretną: Lucim. Już ta decy-

zja, ten wybór, był nieortodoksyjny dla grupy młodych ludzi. 

Artyści szukali wtedy alternatywnych miejsc dla siebie – nie mogąc 

lub nie chcąc uczestniczyć w oficjalnym obiegu sztuki PRL-u lub po 

prostu szukając swojego miejsca w zastanym układzie. Nie podejmowa-

li jednak tematyki wsi, która zbyt wyraźnie kojarzona była z retoryką 

władzy i obowiązującą estetyką. Wcześniej (przed 1989 rokiem – przypis 

MWW) sztuka była postrzegana jako uniwersalna, a artysta – jako stojący 

ponad społeczeństwem. W okresie PRL-u dominowała idea sztuki funkcjo-

nującej poza rzeczywistością społeczną. Dziedzictwo socrealizmu oraz po-

zorna apolityczność sztuki, która nastąpiła bezpośrednio po nim, czyniąca ją 

paradoksalnie wygodną dla układu władzy, spowodowały niechęć do jakiej-

kolwiek sztuki zaangażowanej, a zarazem stały się przyczyną braku sztuki 

krytycznej. Dlatego też twórczości tego okresu obca była problematyka spo-

łeczna, traktowana jako banalna, nieprzystająca do idei sztuki uniwersalnej.

Lucim jako wieś – obszar pracy grupy artystów – tylko pozornie 

sugerował stereotypową opozycję czy dialog „artyści – tradycyjne 
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środowisko wiejskie”. Minęło zaledwie trzydzieści lat od drugiej 

wojny światowej. Wieś podlegała wtedy bardzo intensywnym pro-

cesom: „narzuconej industrializacji”, reformy rolnej, kolektywizacji. 

Był to okres największej migracji w historii polskiej wsi. Od 1888 

roku do lat 50. XX wieku nasilała się emigracja „za chlebem”. Emi-

growali głównie chłopi i wyrobnicy rolni. „Powracający” lub rodzi-

ny emigrantów miały nowe doświadczenia. Dla Lucimia, który był 

wcześniej wsią niemiecko-żydowsko-polską, nie bez znaczenia były 

także powojenne przesiedlenia. W latach 1946–1950 znaczny napływ 

ludności zanotowały tzw. „Ziemie Odzyskane”, gdzie przybyło około 

trzy miliony osadników. Równocześnie ziemie te opuściła znaczna 

część ludności pochodzenia niemieckiego. Soc-wersja liberalnych 

mitów: promowana podróż między klasami – „awans społeczny” (do-

datkowe punkty za pochodzenie przy przyjmowaniu na studia itp.) 

spowodował przepływ ludności ze wsi do miast. Okres intensywnych 

migracji wewnętrznych wieś-miasto przypadł zwłaszcza na lata tuż 

powojenne, kiedy istniało duże zapotrzebowanie na siłę roboczą.. 

Podobną rolę odegrała dwuzawodowość chłoporobotników i pracow-

ników PGR-ów. Tutaj wektor był odwrotny – pracownikami PGR-ów 

zostawały osoby przybyłe z innych wsi i miast. 

Reasumując: w latach 70. wieś Lucim nie miała charakteru wspól-

noty związanej historią i tradycyjnymi wzorami zachowań. Artyści 

dość szybko to zdefiniowali i to był także ich punkt wyjścia do pracy. 

Jak pisał Witold Chmielewski: 

„Mamy w Lucimiu od kilku lat swój własny dom z kawałkiem zie-

mi. Na zewnątrz sytuacja dość typowa dla lat siedemdziesiątych. Ar-

tyści z miasta kupili sobie daczę za wsią, by wpadać tam na weekendy 

i wakacje, i zażywać wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami kąpie-

li w naturze. Żyjąc w świecie sztuki zanurzać się od czasu do czasu 

w egzotycznym świecie wsi. Na krótko i niezobowiązująco, plenerowo. 

A chłopów można by traktować co najwyżej jako źródło zaopatrzenia 
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w nieskażone cywilizacją wiktuały lub jako egzotycznych gości wie-

czornych biesiad, ożywiających prostotą „dobrego dzikusa” znudzone 

sobą „towarzystwo” z miasta. Tak jak czyni to znaczna część inteli-

gencji miejskiej – najczęściej o wiejskim rodowodzie – dla którego 

dacza, chata lub dwór jest nowoklasowym obowiązkiem. […] Lucim 

zaczął nas coraz bardziej wciągać. Uświadamialiśmy sobie, ze z jed-

nej strony stajemy się sobie coraz bliżsi, z drugiej zaś przynależy-

my do różnych światów. Coraz dotkliwiej, w miarę poznawania tej 

wioski, ujawniała się jej bierność kulturowa i społeczna. Odnosili-

śmy wrażenie, że wieś pogodziła się ze swoją apatią – ale jednak 

czuło się jakieś ukryte wyczekiwanie na coś, napięcie, potencjalna 

wiara w mającą kiedyś nastąpić odmianę. Lucim kusił tym niezna-

nym, a świat Sztuki odstręczał coraz bardziej – zapatrzony w siebie, 

wyniosły i nieuważny. Z Lucimia zaś odległy i prawie niewidoczny. 

Powstał dylemat: czy tracić czas i energię na przepychanki i lokaty 

w zatkanym Układzie Artystycznym, czy ratować i ożywiać jakąś 

tam prowincjonalną i ledwie dyszącą, skarlałą mieszankę kultury lu-

dowo-mieszczańsko-masowej jakiegoś tam Lucimia. Niewielkiej wsi 

pomorskiej, bez żadnej żywej kultury regionalnej, bez domu kultury, 

biblioteki, gospody, bez szans na lepszą przyszłość. […] Coraz bliższa 

i bardziej zrozumiała stawała nam się rzeczywistość tej wsi. Coraz 

bardziej dotkliwie dawały się we znaki braki więzi międzyludzkich 

i postępująca atomizacja tego czterechsetosobowego społeczeń-

stwa. Ujawniały się ukryte konflikty miedzy pokoleniami i między 

rodzinami, między wsią „indywidualną” a pegeerem, między mało- 

a wielkorolnymi. Lucimianie tracili szacunek do własnej wsi, do 

wspólnoty, a co za tym idzie – do siebie. Znikło zbiorowe życie kultu-

ralne, kumulujące się w gronie rodziny i najbliższych. Jedyne wspólne 

spotkania odbywały się w kościele w Mąkowarsku. Przestano odwo-

ływać się do tradycji i przeszłości jako wartości cenionych. Jeśli zaś 

myślano o przyszłości, to tylko tej najbliższej i tylko najbliższych. […] 
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Taka, nazwana przez nas „zerową”, sytuacja w kulturze przerażała 

i obezwładniała, a jednocześnie kusiła szansą wypełnienia pustki 

własnymi propozycjami. Postanowiliśmy spróbować, proponując 

mieszkańcom ujawnienie i wzmocnienie dawnych wartości, poszu-

kiwanie nowych symboli i obrazów, bliskich i zrozumiałych dla Lu-

cimian. Zaproponowaliśmy wsi współpracę”.

I tak artyści rozpoczęli swoją pracę od określenia źródeł napięć 

i problemów, badań zastanej kultury i nauki jej języka. Poprzez ba-

dania terenowe, jakimi były swobodne wywiady i ankiety. Ale także 

przez kształtowanie własnego doświadczenia.

„Punktem zwrotnym w moim [Bogdana Chmielewskiego – przyp. 

M.W.W.] postępowaniu i działaniu było nabycie zabytkowego opusz-

czonego, drewnianego domu w Lucimiu, w 1976 roku. Prace zwią-

zane z jego remontem, posługiwanie się tradycyjnymi technikami 

i materiałami, studia nad „fizyczną” stroną domu przyniosły odkry-

cie drugiej, istotnej części. […] Uczyłem się kultury ludowej. (Dziś 

amputowanej, wypreparowanej i w powszechnej świadomości funk-

cjonującej w roli folklorystycznego ozdobnika). Kultury jako bogatej 

struktury, wielosystemowej i wartościonośnej całości. Pełni ogar-

niającej i organizującej niegdyś istnienie ludzkie w określonym, wy-

jątkowym miejscu, w kosmicznym cyklu pulsu-oddechu człowieka 

i natury – w rytmie lat, pór roku, miesięcy, dni. W cyklu rocznym 

kalendarza rolniczego, obrzędowego, liturgicznego. W cyklu roku 

polskiego. W cyklu roku lucimskiego. W cyklu życia ludzkiego”.

W świecie robotniczo-chłopskiej rzeczywistości propaganda wplo-

tła w swój język folklor. Chcąc legitymizować swój ludowy mandat. 

Dorocznymi igrzyskami dla społeczeństwa stały się dożynki obcho-

dzone od małych i lokalnych do wielkich i państwowych form. W ra-

diu i rozwijającej się wówczas telewizji królowały zespoły „Mazowsze” 

i „Śląsk” skutecznie preparując, pauperyzując i pozbawiając wszelkiej 

naturalności kulturę ludową. Inną formą było zestandaryzowanie 
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sztuki ludowej w kiczowate wytwory „Cepelii”. Choć powstawały 

także wtedy ciekawe projekty dla wzornictwa przemysłowego, jak 

na przykład fajanse i tkaniny. Były to jednak inspirowane ludowo-

ścią projekty profesjonalistów. Poza Centralą Przemysłu Ludowego 

i Artystycznego istniały także inne hołubione stowarzyszenia rze-

miosła artystycznego, artystów ludowych czy artystów amatorów. 

Instytucjonalizacja roli twórcy ludowego i powoływanie ekspertów 

oceniających „autentyczność” pociągnęło za sobą wiele zjawisk nie-

korzystnych: zafałszowywania i absurdy w promowaniu kultury 

ludowej. Kolejna fala „ludomanii” oparta była o złudzenie kontaktu 

z odmiennym światem kultury ludowej, z perspektywy „uświado-

mionej” zurbanizowanej społeczności. W istocie rzeczy był to folk-

loryzm w najgorszym wydaniu. Wyzuty z pierwotnego przesłania 

światopoglądowego – w zamian za co narzucono mu arbitralnie 

funkcje ideologiczne. Wojciech Burszta zaproponował termin „post-

folkloryzm narodowy”: „[…] faza postfolklorystyczna charakteryzuje 

się już jednak nie tylko maksymalnym uproszczeniem treści przeka-

zu i jego kulturowego ładunku, ale też jego zupełnym oderwaniem 

od pierwotnego kontekstu. Jest to stereotyp drugiego stopnia. Nie 

ma on już nic wspólnego ze swoim źródłem tj. kulturą chłopską”.

To zresztą nie ma związku z określoną ideologią i czasem. We-

dług Jeremy’ego Rifkina można to zjawisko interpretować w kontek-

ście kultury hiperkapitalizmu: po kilku stuleciach kapitalizmu indu-

strialnego rodzi się, zdaniem badacza, nowa epoka, charakteryzująca 

się tym, że zamiast przekształcać dobra materialne w dobra rynko-

we, zaczyna przekształcać zasoby kultury w płatne doświadczenie 

i rozrywkę. Zdaniem Rifkina, wskutek eksploatowania przez siły 

rynkowe kultur lokalnych cierpi kondycja wspólnot, żyjących dotąd 

w świecie wartości, które zamieniają się obecnie w towar dostęp-

ny na rynku. Kultura nieuchronnie jałowieje z wartości fundamen-

talnych, niezbędnych do funkcjonowania każdego społeczeństwa.  
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Wartości te to przede wszystkim zaufanie, empatia, więzi między-

ludzkie, relacje z przyrodą.

Grupa Działania postanowiła zaproponować w miejsce martwej 

obrzędowości – nową, wytworzoną wspólnie z mieszkańcami wsi. 

Nową Sztukę Ludową. Kierunek ten był daleki od popularniejszych 

w tych czasach (a nawet do dziś trwających) poszukiwań reliktów 

i źródeł, które umuzealniały kulturę ludową, traktowaną jako pre-

parat do wiwisekcji i badań. Był za to zgodny z tendencjami rozwo-

jowymi sztuki ludowej odnotowanymi w latach siedemdziesiątych. 

Grupa Lucimska usiłowała współtworzyć realną kulturę wsi. „Jeśli 

chodzi o współcześnie powstającą sztukę ludową, to zdaniem niektó-

rych badaczy pod tym pojęciem należałoby rozumieć to wszystko, co 

zaspokaja gusty estetyczne mieszkańców wsi i małych miasteczek, 

niezależnie, czy przedmioty te nawiązują do tradycyjnego wzornic-

twa, czy też są wykonywane przez artystów wiejskich”. Wówczas 

jednak należałoby zgodzić się z opinią budzącą wiele wątpliwości, 

ale wyrażaną przez wielu badaczy: prawdziwą kontynuacją sztuki 

ludowej byłaby odpustowa galanteria. „Jedyną żywą sztuką ludową 

jest sztuka jarmarczna, ta z targów i odpustów, owe słynne paskudy, 

jelenie na rykowisku. Jedyną autentyczną polską sztuką ludową jest 

sztuka straganiarska, sztuka brzydoty – masowo produkowana nie 

wiadomo dokładnie gdzie i przez kogo, nabywana zaś równie ma-

sowo przez środowisko wiejskie i proletariackie”. Stąd propozycje 

Grupy Działania dla Lucimian – będące wynikiem wspólnej pracy 

i akceptowane przez mieszkańców wsi – nie unikały takiego języka 

plastycznego. Przy czym, co wydaje się najważniejsze i najbardziej 

charakterystyczne, inspiracją były rzeczywiste upodobania miesz-

kańców wsi. A nie to, co powinno było im się podobać z punktu wi-

dzenia wielkomiejskiego artysty. Przybysze nie narzucali swej este-

tyki i nie sugerowali powrotu do niekultywowanych już obyczajów. 

Raczej badali, rozwijali i umacniali zastany stan. I liczyli na rezonans 
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oraz otwartość swoich odbiorców, czy raczej – współtwórców. To jest 

istotna różnica między doświadczeniami Laboratorium czy Gardzie-

nic, które podążyły drogą poszukiwania źródeł. „Kultura źródeł”, 

traktowana jako zmierzanie do, w pewnym sensie podświadomego, 

wspólnego wszystkim doświadczenia, niezależnego od miejsca i cza-

su, jest bowiem jednym z wielu typów mitologizacji kultury ludowej.

Foster wskazał, że jeszcze podczas tak zwanego przełomu postmo-

dernistycznego istniało produktywne napięcie między osią horyzon-

talną (przestrzenną) a wertykalną (czasową). Według niego dzisiaj, 

kiedy artyści koncentrują się na horyzontalnych strategiach produk-

cji artystycznej, wertykalne struktury zanikają. Artyści i Lucimianie, 

rozciągając swoje działania w czasie i tworząc płaszczyznę wspólnego 

języka, stopniowo stali się po prostu członkami jednej społeczności. 

I z takiej pozycji realizowali swoje projekty. Co według Fostera byłoby 

właśnie tą – zdawałoby się, zatraconą przez sztukę – głębią.

Sztuka społeczna 

Między rokiem ’79 a ’89 rodzi się w pełni osobliwość działań w Luci-

miu na tle sztuki polskiej tego okresu. Już w 1979 roku Grupa uświa-

damia sobie potencjał społeczny swoich działań, idących w parze 

z regulacyjnymi i społeczno-politycznymi funkcjami folkloru. Jak 

pisał Wiesław Smużny.

„Określenie idei sztuką społeczną nie przyszło łatwo. Można powie-

dzieć, że z trudem «przechodziło ono przez gardło» w kontekście odczu-

walnej kompromitacji pojęcia «społeczne» w rzeczywistości ustrojowo 

do realizacji społecznej rzekomo powołanej i nastawionej. Nie kierowa-

ła nami żadna układowość czy podustrojowość. Zainteresowanie spo-

łecznym odbiciem (wyrażającym się w odbiorze) naszej twórczości było 

wiążącym motywem wspólnego działania w ramach Grupy Działania”.

Pierwsze lata w Lucimiu służyły rozpoznaniu swojego miejsca 

i zbudowaniu poczucia sensowności dalszej twórczej aktywności. 
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Poza tym pierwsze akcje – konkretne projekty indywidualne: Bogda-

na i Witolda Chmielewskich, Andrzeja Maźca, Wiesława Smużnego 

i Stanisława Wasilewskiego – oswajały artystów z Lucimiem i Lucim 

z artystami. W kolejnych latach grupa po odejściu Andrzeja Maźca 

i Stanisława Wasilewskiego kontynuuje pracę w duchu społeczno-

-artystycznym w Lucimiu. Pracę „dla” i „z” małą społecznością. Po-

zagaleryjną i pozainstytucjonalną. Na styku sztuki i życia. Dzięki ta-

kiemu angażującemu się zanurzeniu w społeczności Bogdan i Witold 

Chmielewscy oraz Wiesław Smużny intuicyjnie i lekko przeszli przez 

ważne etapy. Cytując Irit Rogoff:

„Wydaje mi się, że na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu 

staliśmy się zdolni do przejścia od krytycyzmu (criticism) przez kry-

tykę (critique) do krytyczności (criticality) – od wytykania błędów, 

przez badanie ukrytych założeń, które pozwalają dostrzec pewną 

przekonującą logikę, do działania na niepewnym gruncie, które – 

choć sprzęgnięte z krytyką – pragnie wpisywać się w kulturę z pozy-

cji innej niż postawa analizy krytycznej […]. W stanie „krytyczności” 

doświadczamy owego dwoistego zaangażowania, w którym jesteśmy 

w pełni uzbrojeni w instrumenty (knowledges) krytyki, zdolni do ana-

lizowania i ujawniania, a zarazem podzielamy i przeżywamy te same 

uwarunkowania, których naturę jesteśmy w stanie przeniknąć. W ten 

sposób trwamy w dualności, która wymaga postawy analitycznej, 

a jednocześnie domaga się wytwarzania nowych podmiotowości, po-

twierdzających, że jesteśmy, jak to określiła Hannah Arendt, «bliźni-

mi w doświadczaniu» kondycji, którą krytycznie badamy”.

W roku 1980 artyści ogłosili program sztuki społecznej, zawarty 

w jedenastu punktach. 

„1. Wejście autora w bezpośredni kontakt z odbiorcami w ich śro-

dowisku”.

Chodziło tutaj o budowanie zwykłego kontaktu z odbiorcami. 

Mało tego – zachęcanie odbiorców do wspólnych działań. I ominięcie  
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wszelkich form pośrednictwa. Artystom zależało na budowaniu 

wspólnego i zrozumiałego języka. Toteż dużo czasu poświęcali na 

tłumaczenie znaczenia swoich prac i rozmowy. Odmitologizowywali 

język sztuki i swą własną rolę.

„4. Rezygnacja z powszechnego systemu pośrednictwa na rzecz 

osobistego udostępniania przekazów i ich uprzystępniania”.

Grupa zrezygnowała z systemu pośrednictwa „układu artystycz-

nego” oraz z uświęcającej modernistycznej formy galerii. W ich twór-

czości przeważały prace site specific. Co także umieścili w swoim ma-

nifeście:

„10. Związek dzieła-działania z miejscem powstania – jedność 

miejsca inspiracji, realizacji, prezentacji i recepcji”.

„11. Antyautonomiczność dzieła-działania – przeciwstawienie się 

wyjmowaniu dzieła z kontekstu jego zaistnienia”.

Artyści uważali, że ich praca może być weryfikowana nie tylko 

przez krytyków i teoretyków sztuki ale też antropologów, socjologów 

i przede wszystkim przez lucimskich współtwórców, ponieważ z za-

łożenia traktowali swoje działania jako społeczne. 

„Narzucenie sobie antywystawowego hamulca wobec układu 

artystycznego miało na celu wewnętrzne samodyscyplinowanie au-

torskiej działalności. Dążyło do zerwania z kokietującą krytykę ar-

tystyczną akcyjnością, również upowszechnieniową. Jak pisał parę 

lat wcześniej w swoim słynnym tekście Jerzy Ludwiński: Ostatnią, 

ósmą już cechą rewolucji, którą staramy się tu określić, jest próba wyjścia 

artystów z układu tradycyjnie określanego jako układ artystyczny. Być 

może, ze układ ten istnieje już tylko dzięki naszym przyzwyczajeniom, 

dzięki przekonaniu, ze taki układ istnieć musi. Być może, ze cały ten 

układ artystyczny jest tworem sztucznym wobec faktu, ze uległa zatar-

ciu granica między sztuką a rzeczywistością. Sztuka została wchłonięta 

przez rzeczywistość, a równocześnie rzeczywistość została zaanektowana 

przez sztukę”. 
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Tutaj warto też zauważyć, że nie do końca się to udało. Artyści 

nie unikali wskazywania na współtwórców z Lucimia (czy to w tytu-

łach prac, czy w ich tematyce, czy też po prostu wymieniając nazwi-

ska uczestników): Kątownik 66 Heleny Klajbor (tytuł pracy), Rodzina 

Koniarskich po uroczystości (zdjęcie), Kazimierz Gietka (sołtys i sprzy-

mierzeniec) i wielu, wielu innych. Jednak pozalucimscy odbiorcy nie 

zapamiętali tych nazwisk, zignorowano wkład tych osób i nie weszły 

one do historii sztuki na równych z artystami prawach. Działo się to 

na mocy przyzwyczajeń odbiorców, a nie z woli artystów.

„2. Zmiana statusu społecznego artysty, z odległego i obcego 

nadawcy na człowieka bliskiego odbiorcy”. Grupa lucimska dekla-

ratywnie odcinała się od specjalnego statusu artysty, który miałby 

stać poza czy ponad społeczeństwem oraz nie należeć do żadnej kla-

sy społecznej.

„3. Zainteresowanie odbiorcami prowadzące do rozpoznania ich 

potrzeb, systemów wartości i zdolności recepcyjnych – rezygnacja 

z anonimowości odbioru”.

Wywiadów i badań terenowych dokonywał przede wszystkim Wie-

sław Smużny. Badania przeprowadzone zostały w Lucimiu przed Akcją 

i rok później, po jej ukończeniu. Wiesław Smużny nagrał też wielogo-

dzinne rozmowy z mieszkańcami podczas przeprowadzania ankiet. 

„Prezentowane tutaj opracowanie Tło społeczne i odbiór społeczny 

Akcji Lucim jest kolejnym krokiem w dziedzinie badawczej. Nie rości 

sobie pretensji do pracy socjologicznej. […] Chęć głębszego poznania 

środowiska […] była jednym z najważniejszych czynników motywacji 

naszego działania. Drugim takim czynnikiem, a w kolejności pierw-

szym, była chęć sprawdzenia siebie w rzeczywistości społecznej nie-

znanej nam bliżej. Rzeczywistość wyobrażałem sobie jako krańcowo 

odmienną od stereotypu publiczności salonowo-wernisażowej, jako 

rzeczywistość odbiorczą być może twardszą, obcą, nieprzychylną, 

jałową… jakąś?”
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W tym wczesnym okresie dałoby się wskazać na pokrewieństwa 

ze sztuką socjologiczną i działaniami skoncentrowanymi wokół idei 

artystycznego badania zachowań społecznych oraz ingerencji w co-

dzienne sprawy ludzi i ich przestrzeń. W Polsce byłaby to na przykład 

krakowska Sekcja Informacji i Krytyki Plastycznej (działania inicjo-

wane przez Stefana Pappa). Tak jak Grupa Działanie przekształcała 

myślenie o „sztuce społecznej” i wykorzystywała do tego podwójnie 

czy nawet potrójnie zmitologizowaną przestrzeń wsi (romantycznie, 

socjalistycznie, post-folklorystycznie) – tak Papp igrał z ideą sztuki 

w zakładach pracy. Zgrabnie wykorzystując retorykę władzy, subwer-

syjnie wykorzystywał do awangardowych przedsięwzięć przestrzeń 

znaczącą (np. wystąpienie Jerzego Beresia w Zakładach Szadkowskie-

go z 1975 roku). Rok później (1976) Grupa Działania przeprowadziła 

swoją pierwszą Akcję Podróż, robiąc wystawę w wagonie kolejowym 

oraz kolejne wystąpienia na dworcach kolejowych na trasie Byd-

goszcz–Kraków– Cieszyn–Bydgoszcz. Podobnie socjologiczne ramy 

działania wyznaczyła sobie aktywna w latach 1976–1981 Grupa M.U-

.R. (Metodycznego Ulepszania Rzeczywistości). W wypadku Lucimia 

te sporadyczne interwencje wkrótce przekształciły się w wieloletnie 

więzi – w rzeczywistą znajomość, która nie musi być zapośredniczana 

przez ankiety i narzucone przez artystów interwencje. Znajomość nie-

jako sąsiedzką. Zbierane sygnały prowadziły wprost do punktu: 

„9. Uwzględnienie w działaniach wyników weryfikacji społecznej 

propozycji autorskich”.

Ten aspekt był ważny, ponieważ akceptacja ze strony mieszkań-

ców mogła dopiero stanowić bazę dla pracy podejmowanej przez 

Grupę. Wszystkie te formy pracy miały prowadzić do celu:

„6. Zwracanie uwagi społeczności odbiorców na wartości wizual-

no-plastyczne jej środowiska” oraz

„7. Dążenie do wytworzenia obyczajów w sferze kultury wizual-

no-plastycznej”.
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W tym punkcie programu otwiera się problem powtarzalności – 

działania rozciągniętego w czasie, ponieważ obyczaj jest zjawiskiem 

opartym na tradycji, czasie i akceptacji całej wspólnoty. Oparty był 

często o mit grupowej wartości, który w Lucimiu miał dopiero się 

rodzić (stąd zaprojektowano herb, przypomniano datę lokowania wsi 

itp.). Obyczaj jest też elementem kontroli społecznej, co nie było bez 

znaczenia. Po wielu latach okazało się, że artyści lokowali się w cen-

trum wydarzeń i przejmowali kontrolę nad życiem duchowym wsi. 

„5 Wzrost poczucia odpowiedzialności moralnej twórcy za prze-

kaz w sytuacji bezpośredniego komunikowania go odbiorcy”.

Tu jeszcze raz łączą się wszystkie poprzednie motywy programu: 

„W sytuacji stawiania się «oko w oko» z publicznością wobec wła-

snych praco wiele bardziej dochodziło do głosu świadomość odpo-

wiedzialności za dzieło aniżeli tylko podczas przygotowywania prac 

na wystawy, których recepcji społecznej w ogóle się nie doświadcza-

ło. Poczucie odpowiedzialności moralnej w społeczno-artystycznym 

działaniu staje się szczególnie odczuwalne wraz z podejmowaniem 

akcji wywołujących praktyczny udział realizacyjny odbiorców lub 

ich bardziej aktywne uczestnictwo.

Jak pisała Iza Kowalczyk: Bo czy nie jest raczej tak, że etyka artysty/ 

artystki zasadza się na rzetelności w doborze metod odpowiadających 

nurtującemu jego/ją problemowi, a także na wzięciu odpowiedzialności 

za użyte narzędzia, a więc również na ukazaniu swojej postawy, odsło-

nięciu jej?”. 

Działania społeczne sprawiły, że artyści wychodzili z pola sztuki. 

W przypadku relacji Grupy i Lucimian doszło do wielu takich prze-

kroczeń. W 1980 roku sformułowane zostały założenia Ośrodka Dzia-

łań Społeczno-Artystycznych oraz padła idea budowy Domu Ludowego 

w Lucimiu. Dom stanął i do dziś funkcjonuje jako miejsce spotkań 

Lucimian. W 1989 roku artyści wzięli udział w projekcie badawczym – 

próbie powołania „Telechaty”, wiejskiego centrum informatycznego: 
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lokalnej niezależnej telefonii komórkowej, bankowości internetowej, 

lokalnego systemu informacji, lokalnej telewizji ze studiem i moż-

liwościami telekonferencji. Była także wspólna wyprawa Lucimian 

z Grupą 111 i naukowcami z toruńskiego Instytutu Socjologii do Wit-

tstock w celu poznawania metod rewitalizacji wsi.

„8. Wydłużenie w czasie procesu komunikowania się z odbiorca-

mi z uwagi na długotrwałość przemian w sferze wrażliwości, wy-

obraźni i świadomości odbiorców”.

To wydaje mi się nieodmiennie największą siłą i największą osobli-

wością tego projektu. To jeden z najdłużej trwających w Polsce projek-

tów, w których artyści nieprzerwanie pracują z jakąś społecznością... 

Recepcja projektu

Artyści „grupy lucimskiej” byli kompletnie pomijani przez dłu-

gie lata. Grupa brała udział w słynnych plenerach, np. w Ogólno-

polskich Spotkaniach „Osieki ‘79”. Jednak artyści nie spotkali się 

z uznaniem. W tym samym roku jeden z krytyków – Andrzej Ha-

egenbarth – napisał: 

„[…] nie da się – moim zdaniem – pogodzić ze szkodą dla jednej 

ze stron dwutorowości działania, mianowicie kształtowania na serio 

realnej ludzkiej rzeczywistości i roli bycia artystą, z jej dążeniem 

do sukcesu, nie rezygnowania z autonomii dzieła, uprzywilejowanej 

roli artysty itp. W powyższym przypadku nie mamy do czynienia 

z partnerstwem, z pełnym zaangażowaniem się w modelowanie śro-

dowiska społecznego. Dlatego traci na tym środowisko, a zyskują 

artyści, których ono inspiruje. Tak jest w przypadku działań w Luci-

miu. Wyjście z tej sytuacji widzę jedno: zrezygnowanie z uprawiania 

działalności artystycznej i zajęcie się bezpośrednio działalnością 

społeczną. […] Przy czym najlepsze efekty, moim zdaniem, osiągnę-

liby twórcy, gdyby porzucając uprawianie swojej dziedziny osiedlili 

się na stałe w Lucimiu i zajęli uprawą ziemi lub innymi zajęciami, 



M o n i k a  W e y c h e r t - W a l u s z k o1 9 0

którymi parają się mieszkańcy wsi. Wówczas działania prowadzone 

niejako od wewnątrz, z pozycji sąsiada, chyba byłyby najskuteczniej-

sze. A pokażcie mi choć jednego, który gotów byłby zrezygnować ze 

statusu artysty”. 

Z dzisiejszej perspektywy zarzuty te odpiera Tomasz Rakowski 

w kontekście własnych działań w Broniowie i Ostałówku. Co jednak 

bardzo charakterystyczne, Rakowski nie przywołuje doświadczeń 

lucimskich, choć do swojego projektu zaprasza artystów: Łukasza 

Skapskiego, Pawła Althamera czy Elżbietę Jabłońską. Możliwe, że 

nawet nie jest świadomy powtarzania gestów z Luciami, np. „wspól-

nego świętowania”.

„Przyjmując perspektywę «zwrotu działaniowego» oraz idei dzia-

łania odwracającego kulturową kolonizację wsi i środowisk peryfe-

ryjnych, chcemy jednocześnie uznać te miejsca za centra kultural-

ne i artystyczne w tym znaczeniu, że stają się one dla nas centrami 

«naszego» świata – że chcemy się także dowiedzieć, jak wpływają 

one na «nasze» formy bycia i uczestniczenia w kulturze, na wiedzę 

i sposób rozumienia tej rzeczywistości przez etnografów, anima-

torów, artystów. Badamy również to, jak stajemy się uczestnikami 

badanej kultury, jak przekraczamy pewną granicę poznania. Projekt 

toczy się w ten sposób nie tylko wewnątrz dwóch wsi, ale wewnątrz 

każdego z uczestników; wewnątrz tych, którzy tam mieszkają oraz 

tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. […] Hal Foster, krytyk i teore-

tyk, pochłonięty pozycjonowaniem sztuki współczesnej, pokazuje, że 

aktywizm artysty (za Walterem Benjaminem) wydobywać się może 

z marksistowskiej roli artysty – twórcy nowych stosunków społecz-

nych, artysty wypromieniowującego z siebie nowy podmiot – jako 

świadomego, walczącego proletariatu. To, czego potrzebuje zatem 

artysta, pisze Foster, to wyjście na zewnątrz w stronę nie swoich 

doświadczeń, a odmiennego i peryferyjnego świata społecznego, aby 

tam znajdować moce buntu, oporu i subwersji. Działa on więc wśród 
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doświadczeń grup podporządkowanych i wykluczonych, w miejscach 

społecznych napięć, doświadczając wyobcowania i egzotyzacji siebie 

samego (self-othering); usiłuje dotrzeć w miejsce kulturowych pery-

ferii, by stamtąd pozwolić spojrzeć w oczy obiegom dominującym, 

«galeriom», «publicystom», «nauczycielom» – i zmusić tym samym 

zachodnie, późne, dostatnie społeczeństwa do spojrzenia w oczy 

samym sobie. Być może, sugeruje Foster, jest to jednak spojrzenie 

chwilowe, pośrednie, być może to nawet pewien instytucjonalno-po-

lityczny koniunkturalizm, próba nadążania za kolejnym, zdecydowa-

nie centralnym strumieniem, uwierzytelniającym po prostu sztukę. 

Sztukę, która, aby żyć – musi być społeczna”.

Już Hal Foster wskazywał ową pułapkę. Ona także przesądziła 

o wielu krzywdzących zarzutach i nieporozumieniach wokół dzia-

łań artystycznych w Lucimiu. Interpretatorzy patrzący na nie zbyt 

powierzchownie nie dostrzegali zmian w samych artystach i odbior-

cach, które pociągały również zmiany strategii artystycznych i re-

lacji społecznych. Opis działań, a nawet zdokumentowanie go w po-

staci dokumentacji fotograficznej czy wywiadów, nie odzwierciedla 

istoty owego procesu. To zjawisko nie jest też obce naukowcom.

„Podejmując się badania i re-prezentowania kultur obcych, ba-

dacz wnosi do badania całą masę własnych kulturowych bagaży. Ba-

gaże te ciążą mu pod względem epistemologicznym. Przekonany, że 

jakoś, dzięki usilnej pracy nad sobą, będzie mógł powściągnąć dez-

obiektywizujące jego badania uprzedzenia, zauważa, że nawet gdy 

pokona jednego smoka, to na jego miejsce i tak zjawią się kolejne. […] 

Tekst odbiera antropologom ich reprezentacyjną pewność siebie, po-

nieważ nie tylko ingeruje w interpretację/badanie/prezentację, lecz 

zniekształca je i artefaktuje do tego stopnia, że nie wiadomo już, co 

jest w nich realnością, a co tej realności tekstualną figuracją”. 

Inną rzeczą jest słuszna uwaga Ewy Klekot na temat recepcji Foste-

ra w Polsce. Nieporozumienie leży już bowiem w innym rozumieniu 
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etnografii przez autora oraz innym punkcie, w którym znajdowała się 

polska refleksja etnograficzna w momencie publikowania jego tek-

stu. W wypadku sztuki społecznej Grupy Lucimskiej, wyprzedzają-

cej o kilkanaście lat działania artystów sztuki krytycznej, zaważyło 

po prostu zwykłe nieprzygotowanie, nieobycie krytyków i artystów 

z takim zjawiskiem, a co za tym idzie – nieufność wobec nierozpo-

znanego fenomenu.

Nie tylko progresywność działania sprawiła kłopot interpretacyj-

ny krytyce artystycznej. Innym problemem były złożone inspiracje 

działań, jakie artyści podejmowali: nie tylko skomplikowane w swo-

ich relacjach z mieszkańcami Lucimia, ale także uwarunkowane 

wewnętrznymi pęknięciami w grupie. Przykładem są prace fotogra-

fów – Andrzeja Maźca i Stanisława Wasilewskiego – diametralnie 

różniące się między sobą. 

Prace Wasilewskiego były perfekcyjnie zrealizowane i wyprodu-

kowane, oparte na konceptualnych algorytmach działania. Między 

innymi realizował on projekt bardzo podobny do Zapisu socjologicz-

nego Zofii Rydet, ale znacząco się od niego różniący w podejściu do 

tematyki. Rydet utrwalała świat wsi odchodzącej w niepamięć – two-

rzyła muzealne archiwum. Wasilewski odnotowywał zmianę, jaka 

właśnie w tym czasie na wsi zachodziła. Analizując upodobania 

i gusty mieszkańców, jednocześnie pokazywał tradycyjne sprzęty, 

makatki i kilimy, poroża, ale również charakterystyczne dla lat 70. 

słomianki czy plastikowe zabawki, a także lodówki, telewizory i ich 

pozycję w świecie domowników (np. fantazyjne zdobienia telewizo-

rów). Ciekawy był też późniejszy kontekst wystawienniczy. Wasilew-

ski, pokazując owe zdjęcia w lokalnej remizie, wzbudził niezwykłe 

zainteresowanie. Każdy chętnie podpatrzył, jak urządził się sąsiad, 

którego się nie lubi czy nie odwiedza albo po prostu nie zna osobi-

ście. Artysta sprawił, że Lucimianie mieli szanse lepiej się poznać. 

I to właśnie od strony swojej wrażliwości artystycznej. 
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Andrzej Maziec do fotografii podchodził mistycznie – choć powo-

ływał się też na złożone zjawiska optyczne. Przyjmował odbicie w lu-

strze za rodzaj fotografii. Dlatego chętnie fotografował lustra, trak-

tując je jako swoistych świadków historii, które zachodzą za ciasno 

zasuniętymi zasłonami domów. Dość dobrze to zagadnienie może 

tłumaczyć cytat z Michela Foucaulta: „Lustro jest przecież utopią, 

ponieważ jest miejscem bez miejsca. W lustrze widzę się tam, gdzie 

mnie nie ma, w nierzeczywistej przestrzeni, która otwiera się po dru-

giej stronie płaszczyzny. Jestem tam, gdzie nie jestem – to rodzaj cie-

nia, który daje mi moją własną widoczność, pozwala zobaczyć siebie 

tam, gdzie jestem nieobecny: na tym właśnie polega utopia lustra. 

Jednak jest ono także heterotopią w takim sensie, że jego istnienie 

jest rzeczywiste i oddziałuje na mnie z punktu widzenia zajmowanej 

przeze mnie pozycji”.

Bydgoscy fotografowie odeszli po części z powodów osobistych, 

a po części ze względu na społeczny charakter, który miały wkrótce 

przybrać działania grupy. Jednak pozostała trójka także nie miała toż-

samych zainteresowań. Grupa 111 to trzy silne indywidualności. Na 

wystawie Janusza Boguckiego i Niny Smolarz Epitafium i siedem prze-

strzeni z roku 1991, zrealizowanej w Zachęcie, artyści pokazali wątek 

mistyczny (instalacja Dom), prawdopodobnie w relacji do działań za-

praszającego duetu kuratorskiego (co ciekawe, obok odbyło się otwar-

cie krytycznej pracy grupy Luxus). Był to jednak rys, który nie tylko 

okazjonalnie towarzyszył grupie. Pozwalał budować podniosły nastrój 

wspólnego lucimskiego świętowania, opartego o stworzony przez ar-

tystów kalendarz związany z rytami rolniczymi. Niewątpliwie był to 

kierunek nadany przez Bogdana Chmielewskiego. On sam tak opisywał 

etapy swojej twórczości: „neo-etno – 1983 (post-kultura – 1987; para-

liturgia – 1988; podsacrum (szósty wymiar) – 1989), 1991 – oikoman-

cja – postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współ-

rzędnych czasu i miejsca «domowskazów» wizualno-symbolicznych; 
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1992–2001 – realizacje ikoniczne – kondensaty adoracyjno-kontem-

placyjne”. Niewątpliwie inspirowali go strukturalista Claude Lévi-

-Strauss, fenomenolog i twórca koncepcji morfologii sacrum Mircea 

Eliade oraz Gaston Bachelard – filozof nauki i zwolennik oryginalnej 

psychoanalizy. 

Jacek Sempoliński napisał o nim: „[…] Twórcza właściwość doko-

nań i działań Chmielewskiego i kolegów polega na tym, że konstru-

ując czystą i logiczną strukturę formalną, ukierunkowują jej oddzia-

ływanie nie ku rzeczom «jasnym», a właśnie ku «ciemnym». Jakby ktoś 

krystalicznie czystą konstrukcją «kubistyczną» sugerował nie budowę 

kosmosu, a gęstość ludzkiej egzystencji, tajemnicę życia. Nie jest to 

więc model rzeczy widzialnych, a właśnie niewidzialnych. Uczestnik 

musi zapytać sam siebie: co to właściwie wszystko jest? Żyję, chodzę, 

umieram – dlaczego?; taki jest kształt rzeczy – dobrze, ale dlaczego 

taki? Dzieła Bogdana Chmielewskiego poza tym, że zwrócone ku pier-

wotnej kulturze wsi, mieszczą w sobie jeszcze inne jądro: mityczność”.

Zupełnie inaczej przestrzeń wsi widział Witold Chmielewski, 

jego młodszy brat. „Przez wiele lat wspólnego realizowania wła-

snych świąt lucimskich, które nakładały się na święta religijne (Rok 

polski), a także coraz głębszego poruszania problemów życia, śmier-

ci, odrodzenia przyrody i człowieka, weszliśmy siłą rzeczy w obszar 

zarezerwowany dotąd dla Kościoła. Nowy, młody proboszcz parafii 

w Mąkowarsku uznał naszą aktywność za konkurencyjną wobec 

swojej. Zrozumiałem, że teraz albo trzeba pójść jeszcze dalej i za-

łożyć rodzaj sekty, narażając Lucimian na niezamierzony konflikt 

z Kościołem, albo delikatnie się odsunąć. Nie chciałem i nie mogłem 

brać na siebie powinności bycia lokalnym «prorokiem» i od 1997 roku 

zacząłem powoli wycofywać się z Lucimia”.

Jego działalność artystyczna i społeczna ciążyła ku realizmo-

wi. Na obrazach i w swojej szopce portretował mieszkańców wsi.  

Interesowała go przestrzeń „artystyczno-społeczna”. Zajmował się 
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też sztuką intermedialną i multimedialną, scenografią teatralną i te-

lewizyjną oraz sztuką użytkową. Interesowała go faktyczna zmiana 

w stosunkach społecznych i poprawa bytu lucimian. Inicjował też 

wymiany z naukowcami innych dziedzin. Działał społecznie, m.in. 

w Fundacji Kultury Polskiej. Jest obecnie ekspertem w zakresie ani-

macji kultury w środowiskach lokalnych.

Wiesław Smużny – z pochodzenia wrocławianin – podejmuje 

działania konceptualne, badawcze, a także fascynuje go magia liczb. 

Co warto odnotować, w 1998 roku zauważył działania Smużnego naj-

bardziej profetyczny z naszych krytyków: Jerzy Ludwiński. 

„Wiesław Smużny siał Słoneczniki przydrożne. Zaprojektował tak-

że Otopolenie Lucimia na 666-lecie miejscowości. Na rok 2025 mia-

no posadzić 11111 drzew, do czego ludzie miejscowi przyłączyli się 

z ochotą. […] Otóż jego liczby rozpinają delikatną sieć nad całą prze-

strzenią Smużnego. I jest to przestrzeń raczej mentalna niż taka, któ-

rą można zmierzyć w kilometrach. Sam artysta uważa, że «matryca 

mentalna nakłada się na matrycę społeczną». […] Odległości między 

kulturami przekładają się na odległości między artystami całkiem 

współczesnymi. To powoduje ewolucję sztuki w stronę coraz to więk-

szej otwartości, różnorodności i wolności. Tak znaleźliśmy się w epo-

ce ponowoczesnej. O Wiesławie Smużnym można powiedzieć, że był 

jednym z tych, którzy doszli tam o własnych siłach drogą oryginalną 

i jakby osobną. Dlatego drogę tę warto uważnie śledzić. […] Wiesław 

Smużny jest artystą prekursorskim w stosunku do wielu nurtów […], 

którego postawy nie da się przecenić”. Dziś Grupa 111 – to także pro-

fesorowie będący czynnymi pedagogami na toruńskim UMK. 

To, co komplikowało odbiór krytyczny, wydaje się mocną stroną gru-

py. Bowiem negocjowanie przedsięwzięć nie zachodziło na linii artyści-

-mieszkańcy Lucimia. Każdy z nich inaczej nawiązywał relacje z ludź-

mi, miał swoich sympatyków i przeciwników. Aby wypracować wspól-

ne działania, musieli negocjować wszyscy. Także artyści między sobą. 
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 W 2009 roku w Toruniu odbyła się wystawa Lucim żyje!. Po wy-

stawie organizator – CSW „Znaki Czasu” – zakupił niektóre prace 

i dokumentację Grupy Działania do kolekcji, a co za tym idzie, arte-

fakty zaczynają trafiać na kolejne wystawy. Polskie tłumaczenie Hala 

Fostera Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku wyszło dopie-

ro w 2010 roku. W tym też roku Anna Markowska pisze w artykule 

o polskim „przewrocie etnograficznym”: „Także antysystemowo – ale 

bez wikłania się w relacje ze sztuką muzealno-galeryjną – pojmo-

wała wcześniej swoją twórczość „grupa lucimska” – twórcy bydgo-

scy i toruńscy, znani z akcji społeczno-artystycznych we wsi Lucim. 

Artyści ci (pokazani na świetnej wystawie Lucim żyje! w CSW w To-

runiu w 2009 r.) podkreślali związek dzieła-działania z miejscem 

powstania, tzn. jedność miejsca inspiracji, realizacji, prezentacji i re-

cepcji, a ponadto antyautonomiczność dzieła-działania, czyli prze-

ciwstawienie się wyjmowaniu dzieła z kontekstu jego zaistnienia. 

W zestawieniu z tymi twórcami poznański Rozbrat jest kolektywem 

o tyle radykalniejszym, o ile dobitniej w przestrzeni publicznej brzmi 

„nie” kierowane do różnych społecznych praktyk o charakterze fun-

damentalistycznym czy cenzorskim oraz o ile bardziej analityczne 

jest ich podejście do sztuki. Etnograficzne koncepcje stoją ponadto za 

działaniami Romana Dziadkiewicza, Roberta Rumasa czy Łukasza 

Skąpskiego (uczestniczących skądinąd także w Lucim żyje!).

W 2013 roku Izabela Kowalczyk pokazała prace zakupione do 

kolekcji CSW Toruń na wystawie Mikroutopie codzienności. W kata-

logu napisała: „Działania lucimskie można przyrównać do badań 

terenowych antropologów czy etnografów. O zagrożeniach związa-

nych z paradygmatem artysty jako etnografa pisał już Hal Foster 

w książce Powrót realnego. Artyści wchodzący w rolę antropologów, 

tak jak oni, skazani są na mierzenie się z przekonaniem o własnej 

kulturowej wyższości, z milczącym założeniem, że to oni wiedzą, co 

dla lokalnej społeczności jest lepsze, niosą więc «kaganek oświaty», 
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próbują też naprawiać coś, czego nie do końca potrafią zrozumieć. 

Kulturowa Inność może też ulec zawłaszczeniu i wykorzystaniu, bar-

dzo często wydaje się bowiem atrakcyjna i orzeźwiająca. Ale w ten 

sposób podlega też mityzacji. Działania artystów jako etnografów 

pozostają dwuznaczne, zwłaszcza w kontekście rynkowego funk-

cjonowania sztuki, gdyż z jednej strony wiadomo, że: [t]o, co lokalne 

i codzienne, wydaje się opierać rozwojowi ekonomicznemu. Lecz potrafi 

go również inicjować, gdyż potrzebuje tego, co lokalne i codzienne, nawet 

jeśli przyczynia się do ich erozji i wykorzeniania. W takim wypadku to, 

co lokalne i codzienne, skonstruowane na nowo jako symulakrum 

pojawia się jako rodzaj zombie. 

Działania na żywej tkance społecznej zawsze są niebezpieczne. 

Co dzieje się bowiem z ludźmi, którzy zostali rozbudzeni kulturowo, 

gdy artyści opuszczają daną społeczność? Czy zainicjowane działa-

nia artystyczne są w stanie przyczynić się do rozbudzenia świadomo-

ści obywatelskiej, czy zgodnie z ideami Beuysa, skłaniają członków 

danej społeczności do twórczego kształtowania własnego życia? Czy 

też odwrotnie – zwiększają poczucie własnego wykluczenia oraz bo-

lesną świadomość peryferyjności? Bo przecież «wyobraźnia utrudnia 

życie». […] W tym przypadku zaangażowanie we wspólnotę, poczu-

cie odpowiedzialności, a także rezygnacja z autorytaryzmu («zmia-

na statusu społecznego artysty, z odległego i obcego nadawcy, na 

czlowieka bliskiego odbiorcy») pozwoliły uniknąć pułapek, o których 

pisał Hal Foster w kontekście paradygmatu artysty jako etnografa. 

Z dzisiejszej perspektywy te działania wydają się niezwykle istot-

ne w związku z postępującą wciąż prowincjonalizacją wsi, związaną 

z brakiem infrastruktury, domów kultury, bibliotek, świetlic”.

Tym samym dopiero po trzydziestu latach pojawił się pierwszy 

kontekst interpretacyjny, który przywrócił lucimianom-artystom 

właściwe miejsce w refleksji nad polską sztuką. Rodzi się pytanie: 

dlaczego trwało to tak długo? Trafnie odpowiada na nie Markowska: 
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„Być może ta specyfika polskiego zwrotu etnograficznego wynika 

ze słabości polskich instytucji sztuki? Jest wszakże inna możliwość: 

wynika ona być może z ich monopolu. Co więcej, kulturowa polityka 

inności została wyrugowana ze sztuki doby PRL-u. Z tym brudnym 

legatem współczesna sztuka polska, a szczególnie polskie instytu-

cje kulturalne, nie uporały się niestety do dzisiaj w zadowalający 

sposób. Protekcjonalizm, mówienie w imieniu innych, ideologiczny 

patronat, «naukowa» arogancja i definiowanie swojej pozycji w kate-

goriach prawdy, historycyzm i strach przed podkopywaniem domi-

nującej kultury – jest tradycją, o której nie tyle nie chcemy pamiętać, 

ile nie chcemy jej kwestionować”.

Nadal jednak wypada czekać na krytyczne opracowanie tego zja-

wiska. Warto to zrobić właśnie dzisiaj, kiedy pojawiają się twórcy 

kolejnego pokolenia, którzy podejmują „wiejską” tematykę. Ten wątek 

był najciekawszym odkryciem wystawy Co widać (Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej, 14.02 – 31.08.2014). Ekspozycja nawiązywała do le-

gendarnej wystawy Co słychać? (1987) przygotowanej przez Andrzeja 

Bonarskiego. I tym razem mapowała ona kierunki „najaktualniejsze 

z aktualnych”. Jednym z nich był „nowoczesny folklor”. Kuratorzy – 

Sebastian Cichocki i Łukasz Ronduda – tak o nim pisali: „W ostatnich 

latach mogliśmy zaobserwować pojawienie się sztuki współczesnej 

rozwijanej w kontekście nie-miejskim, na wsi. Artyści pochodzący ze 

wsi po ukończeniu studiów często wracają w swoje rodzinne strony 

i prowadzą tam działalność artystyczną, czasem na różne sposoby 

zmagając się z wiejskim kontekstem. W swojej twórczości podkre-

ślają związek z konkretną wiejską społecznością, starają się animo-

wać jej życie kulturalne (Daniel Rycharski) lub splatają swoją sztukę 

z rytmem natury, który wyznacza w znacznej mierze życie na wsi 

(Krzysztof Maniak). Zafascynowani są wiejską oddolną kreatyw-

nością (Robert Kuśmirowski), podważającą stereotyp polskiej wsi 

jako zacofanej i nierozwojowej. Wykorzystują materiały organiczne 
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dostępne na wsi i odnoszą się do ich specyficznej metafizyki (Iza 

Tarasewicz). Krytycznie przepracowują konserwatywną wizję miej-

sca i roli kobiet (Michał Łagowski). Wypowiedzi te, które według 

nas można określić mianem «nowoczesnego folkloru», są reperkusją 

ostatnich dyskusji o chłopskim rodowodzie polskiego społeczeń-

stwa. Po kontrowersjach wokół realizacji odkłamujących przeszłość 

oraz sielankowy obraz polskiej wsi (Z daleka widok jest piękny Anki 

i Wilhelma Sasnalów czy Polak w szafie Artura Żmijewskiego), pra-

ce, które prezentujemy na wystawie, pokazują teraźniejszość i realne 

wyzwania związane z jej modernizacją, w którą włączają się artyści. 

«Nowoczesny folklor», odrzucając protekcjonalne i elitarne strategie 

sztuki awangardowej, stara się wypracować współczesną formułę 

działalności artystycznej na wsi. Artyści podkreślają swój związek 

z ziemią, naturą i konkretną społecznością, z rytmem pór roku – 

w tym sensie ich działalność jest alternatywą dla twórców bliskich 

tzw. nowej sztuce narodowej. Nowoczesny folklor to artystyczna re-

akcja na naturę polskiej nowoczesności, która nigdy nie została zaak-

ceptowana w stanie czystym, i jest przyswajana tylko w powiązaniu 

z tradycją, etnicznością i swojskością”.

Przed MSN stanął dwa lata później Pomnik chłopa: odlana z ży-

wicy rzeźba chłopa siedzącego w pozie Chrystusa Frasobliwego na 

kance mleka, autorstwa artysty Daniela Rycharskiego (w związ-

ku z wystawami zamykającymi działalność Muzeum w pawilonie 

„Emilia”: Robiąc użytek, Chleba i róż, Po co wojny są na świecie, 19.02–

01.05.2016). Wysięgnik, na którym siedzi chłop, umieszczony jest na 

przyczepie służącej do rozrzucania gnoju. Dzięki temu Pomnik chłopa 

może podróżować. W ten sposób z Kurówka „pomnik” podróżował 

przez kolejne wsie do MSN, a po przystanku w stolicy wyruszy dalej, 

niiczym odpowiednik peregrynacji świętych obrazów. 

W tej samej instytucji odbyła się też świetna wystawa Chłoporobot-

nik i boa grzechotnik (29.02–03.04.2016). Kuratorka Ewa Tatar poddała 
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badaniom klasę chłopsko-robotniczą. „Na wystawę składa się sie-

demdziesiąt obiektów, prezentujących trzy ahistorycznie skompono-

wane typologie wizualne. Pierwsza odpowiada temu, co w zakresie 

misji obyczajowej i cywilizacyjnej lansowała miękka propaganda, 

na przykładzie zawartości wydawanego w Warszawie tygodnika 

ilustrowanego «Nowa Wieś», skierowanego do postępowej młodzie-

ży z małych ośrodków. Druga, to atlas wizualny – publikowane na 

łamach pisma w latach 80. Notatniki fotograficzne Władysława Ha-

siora – stworzone przez artystę obserwującego zmiany w kulturze 

ludowej, zachodzące pod wpływem środków masowego przekazu. 

Trzecia, to bestiarium samorodne, stworzone przez artystów amato-

rów w wyniku szoku kulturowego (Józef Piłat), a czasem też animacji 

państwa (Stanisław Marcisz) zestawione z ludowością tworzoną na 

państwowe zamówienie przez artystów profesjonalnych, spółdziel-

nie, rzemieślników i chałupników. W każdej z trzech opowieści wy-

stawa zestawia to, co realistyczne, nastawione na modernizację i po-

stęp, z tym, co romantyczne, często sentymentalne – gdyż związane 

ze światem, który przemijał. Odwołuje się do przestrzeni związanych 

z przemocą, często nieuświadomionych, twórczo «przepracowanych» 

przez artystów”.

Rok 2016 to w ogóle „rok ów” dla wystaw o wiejskiej tematyce. 

Czeka nas jeszcze wystawa grupowa Pany chłopy, chłopy pany (ku-

ratorzy: Magdalena Ujma, Wojtek Szymański – BWA „Sokół” w No-

wym Sączu, 24.06–11.09.2016) oraz wielka wystawa przygotowywa-

na na jesień 2016 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, przez 

Joannę Kordjak. Ukazał się też raport o wnioskach z rocznych badań 

(przeprowadzonych w 2015 roku) Fundacji „Przestrzeń Kobiet” przed-

stawionych w książce O wsi bez uprzedzeń: o działaniach możliwych 

do podjęcia, by przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane 

z wsią i wiejskością z antydyskryminacyjnej perspektywy. Analiza 

kulturowych obrazów wsi w kategoriach alternatywnej geografii, 
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reprezentacji i władzy jeszcze przed nami. Także w aspekcie histo-

rycznym – kolonialnej obecności na obecnych terytoriach Ukrainy, 

Białorusi i Rosji oraz pańszczyzny i „przywiązania do ziemi” jako 

systemu niewolniczego na polskiej wsi. Wydaje się zatem, że nowe 

spojrzenie na to złożone zjawisko dopiero będzie się kształtowało 

w polskim wystawiennictwie. A dyskusja właśnie się rozpoczyna.

SŁOWA KLUCZOWE: SPOŁECZNY KONTEKST SZTUKI, DZIAŁALNOŚĆ 
ARTYSTYCZNA, PERCEPCJA SZTUKI, „PRZEWRÓT ETNOGRAFICZNY” 
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Monika Weychert Waliszko
ACITIVY GROUP AND GROUP 111 (1977-...)
‘LUCIM ACTIVITIES’ : DELAYED RECEPTION

Artistic activities in Lucim, undertaken in the past and still continued, re-

main one of the most spectacular as well as the least recognized phenom-

ena in Polish art. In 1977, Bogdan and Witold Chmielewski, Andrzej Maziec, 

Wiesław Smużny and Stanisław Wasilewski decided to focus in their work 

on Polish countryside. Together with the people of Lucim, the Grupa Dzia-

lania /Activity Group/ and then Group 111 (without Andrzej Maziec and 

Stanisław Wasilewski) engaged in actions of a very complex nature: mysti-

cal and ritual, artistic, animating and cultural, social and research-orient-

ed. Without doubt, the long and active presence of the artists in Lucim can 

be seen in the context of the interweaving of anthropology and art in the 

late 20th century. 

Various activities undertaken by the artists and local people belonged 

to one of three main trends. The first one – research-oriented, ethnograph-

ical and social – became an instrument for defining the needs of the Lucim 

community, receiving and evaluation the activities. The second one was 

the New Folk Art, in opposition to state-controlled cultural events in the 

People’s Republic of Poland and work of other artists. This approach was 

totally different from the search of relics and sources popular at the time, 

which turned folk art into a phenomenon to be displayed in museums and 

an object of vivisections and explorations. The Lucim group did their best 

to create real culture of the countryside consistent with the tastes of local 

people. And finally, there was the 11-point manifesto of social art, pub-

lished in 1980. Socially-oriented activities made it possible for the artists 

to go beyond the field of art – there were numerous such cases: formulat-

ing premises for the Centre for Social and Artistic Activities, the erection 

of the Folk House and collaboration with scientists (rural sociologists from 

a number of European centers).
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The reception of the project proved difficult. In the 1970s, 1980s and 

1990s the artists’ actions were associated with cultural policy of the 

state. They were completely omitted by art critics and galleries for years. 

Even though the group participated in key events of the period: the fa-

mous plain-air session Osieki 79 Meeting, the important 1991 exhibition 

by Janusz Bogucki and Nina Smolarz entitled Epitafium i siedem przestrzeni 

[Epitaph and Seven Spaces], housed by the Zachęta Gallery. In 2009, an 

exhibition entitled Lucim Goes On! was staged in Toruń. After the show, its 

organizer (the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu) purchased a selec-

tion of works as well as the documentation of the Group, which meant that 

artifacts began to be displayed at various expositions. 

It seems that reasons for this omission were threefold. Diverse activi-

ties among the artists resulting from the demands of the locals and dif-

ferent artistic attitudes. Hardly definable nature of the activities. Delayed 

reception of the ‘ethnographical turn’ and the ‘performative turn’ in Po-

land. But the key reason seems to be the many-year negligence of cultural 

images of rural life in art. A change of this situation could only be observed 

on Polish art scene in 2016.

KEYWORDS: SOCIAL CONTEXTS OF ART, ARTISTIC ACTIVITY, ART. 
PERCEPTION, ‘ETHNOGRAPHIC REVOLUTION’


