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WSTĘP 

Sztuka ostatnich dekad w Polsce odzwierciedla kalejdo-
skop zmian, jakie zaszły zarówno na polu politycznym jak i kultu-
rowo-społecznym. Wystawy retrospektywne prezentują głównie 
fotografie, rzeźby czy instalacje, które stanowią artystyczną 
dokumentację minionych lat, jednak trudno w przestrzeni galerii 
czy muzealnej przedstawić happening. Działania z pogranicza 
sztuki i teatru, nierzadko z elementami improwizacji są ograni-
czone w danym miejscu i czasie. W Polsce happeningi organizo-
wał między innymi kontrkulturowy ruch Pomarańczowa Alterna-
tywa. Genezę koloru pomarańczowego pojawiającego się w na-
zwie ruchu wywodzono z kilku źródeł; możliwe, że jest to nawią-
zanie do koloru symbolizującego holenderski ruch Provo. Inna 
hipoteza mówi, że ten kolor mieści się między czerwonym 
kolorem komunizmu i żółtym, symbolizującym Kościół 
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katolicki1. Symbolem ruchu stał się krasnal, najpierw powstał 
jego rysunek, a następnie Krasnalami zaczęto nazywać organiza-
torów oraz uczestników happeningów. 

Pomarańczowa Alternatywa na tle polskiej sceny kontr-
kulturowej jest barwnym fenomenem, jednak w porównaniu 
z europejskim dorobkiem aktywnych postaw, stanowiła jedną 
z kilkunastu ruchów kontrkulturowych, polemizujących z zastaną 
rzeczywistością. Niektóre z nich, jak Sytuacjoniści lub Provo, 
były pierwowzorem dla działań polskich ruchów. Wrocławscy 
happenerzy czerpali inspiracje z polskiej literatury i sceny teatral-
nej, głównie z dzieł Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka2 
oraz Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego3. Jednak przede 
wszystkim dla Waldemara Fydrycha, pomysłodawcy większości 
happeningów, oraz uczestników tych wydarzeń, inspirację stano-
wił przede wszystkim świat PRL-u, gdzie prawo, fasadowa poli-
tyka i pozorna stabilność rynkowo-ekonomiczna sprawiły, że ta-
kie pojęcia jak normalność, codzienność i absurd stanowiły nieod-
łączną kompilację. Przełomowym wydarzeniem było wprowadza-
nie stanu wojennego w 1981 roku, w wyniku czego antagonizmy 
władzy i opozycji zaczęły narastać i potęgować opór społeczny, 
doprowadzając ostatecznie do ustrojowych zmian. 

Wspomniany już Waldemar Fydrych, wówczas student 
Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, ogłosił się Majo-

rem - Komendantem Twierdzy Wrocław. Wraz z Porucznikami – 
Zenonem Zegarskim i Pablo Adamcio, Rotmistrzem Wiesławem 
Cupałą, Andrzejem Dziewitem, Robertem Jezierskim, Józefem 
Piniorem oraz Krzysztofem Skibą zaliczają się dziś do pocztu 

                                                      
1 A. Jaworska: Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej prasie studenckiej, 
we wspomnieniach w drukach ulotnych lat osiemdziesiątych XX wieku, Toruń 
2012, s. 97. 
2 E. Rewers: Autograf krasnoludka. [w:] Pomarańczowa Alternatywa – Happe-
ningiem w komunizm, Kraków 2011, s. 169. 
3 J. Przyłuski: Polityka DADA. Sztuka akcji i ruch Pomarańczowej Alternatywy, 
[w:] Ibidem, s. 57. 
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Mężów Pomarańczowych. Przez pięć ostatnich lat epoki PRL-u 
zmotywowali do działań antyustrojowych rzesze ludzi. Po tym 
czasie, gdy wydawało się, że demokracja zapewni ład i spokój, 
krytyczny głos Pomarańczowej Alternatywy powrócił na ulice 
miast i to w wymiarze międzynarodowym. 

Ostatni impuls, jaki pobudził Pomarańczową Alternatywę 
do działań, był spowodowany ignorancją ze strony ludzi związa-
nych ze środowiskiem kultury i sztuki. Happening Śmierć postmo-

dernizmu, miał miejsce w 2011 roku, podczas trwania Europej-
skiego Kongresu Kultury we Wrocławiu, zorganizowanego z oka-
zji objęcia przez Polskę prezydentury w Radzie Unii Europejskiej. 
Stanowił chłodne podsumowanie długofalowych zmian wynikają-
cych z transformacji ustrojowej po 1989 roku i był diagnozą kon-
dycji współczesnej Polski. 

Dziś pamięć o działaniach ruchu ma dwojakie oblicze, 
z jednej strony pojawia się coraz więcej publikacji na temat histo-
rii Krasnali, powstało także muzeum internetowe poświęcone 
dorobkowi Pomarańczowej Alternatywy4. Mimo, że happeningi to 
działania w danym miejscu, czasie i przestrzeni, a zatem niepo-
wtarzalne, unikatowe i w pewnym sensie nieuchwytne, powstałe 
muzeum prezentuje zdjęcia, ulotki, plakaty, filmy, dokumenty 
Służb Bezpieczeństwa, wszystko co dotyczyło działań Krasnali. 
Dodatkowo, prezentuje opisy poszczególnych happeningów oraz 
artykuły i materiały prasowe. 

Wrocław stał się miastem krasnali; w okolicach Rynku 
można odnaleźć ponad dwieście figurek skrzatów. Zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych stanowią one niemałą atrakcję turystyczną. 
Całe przedsięwzięcie nie jest poparte żadną historią, która uświa-
domiłaby turystom, a także mieszkańcom Wrocławia pochodzenie 
krasnali. Działania ruchu Pomarańczowej Alternatywy w tym 
wypadku zostało sprowadzone tylko do symbolu, który stał się 
marketingowo-reklamowym 
                                                      
4 http://www.oransealternativemuseum.pl/#strona-slowna [dostęp: 12.05.2016]. 
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działaniem miasta. Oprócz tego władze Wrocławia bezprawnie 
wykorzystywały w promocji miasta wizerunek krasnala z kwiat-
kiem w ręku, którego autorem był Fydrych. Ostatecznie w 2014 
roku podpisał on ugodę z przedstawicielami Wrocławia, odnośnie 
naruszania przez miasto jego praw autorskich. Szkoda, że symbol 
krasnala, który kiedyś łączył ludzi, teraz ich dzieli. 

Podejmowane przez blisko dwadzieścia pięć lat próby 
oswojenia rzeczywistości przez Pomarańczową Alternatywę po-
kazują, że mimo szeregu transformacji, ustrojowych czy społecz-
nych, decydujący jest czynnik ludzki. Istotą niniejszego tekstu jest 
próba refleksji nad tym, czy w Polsce był i jest doceniany głos 
krytyki, zwłaszcza tej spoza głównego nurtu opozycji. 

 
KONTRKULTUROWA EUROPA 

Wpływ na poczynania Pomarańczowej Alternatywy 
wywarła działalność sytuacjonistów, ruchu kontrkulturowego, 
którego działania rozpoczęły się w latach 50. XX wieku 
w Amsterdamie. Ruch zrzeszał artystyczną bohemę, studentów 
oraz intelektualistów. Ich pejoratywne nastawienie do kultury 
masowej poparte było programem polegającym na destrukcji 
i odrzuceniu wartości powszechnie akceptowanych. Według sytu-
acjonistów człowiek posiada wewnętrzną potrzebę tworzenia 
i kreacji sytuacji w jakiej się znajduje. W 1957 roku powołano 
Międzynarodówkę Sytuacjonistów5, członkowie nawoływali do 
rewolucji rozumianej jako zabawa, negująca panujący system 
kulturowo-społeczny. Ich ideologia łączyła wątki neomarksistow-
skie oraz anarchistyczne. Ważnym aspektem było zaangażowanie 
mieszkańców Amsterdamu w akcje sytuacjonistów, uświadomie-
nie im posiadania przez nich realnego wpływu na otaczającą rze-
czywistość, co dało asumpt do stworzenia teorii społeczeństwa 

                                                      
5 A. Jaworska: Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej..., s. 91. 
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spektaklu6. Walka z nierównościami społecznymi i klasowymi, 
a także negacja wiodącej roli kapitalizmu motywowały do działań 
innych. 

Kiedy grupy opozycyjne walczyły z systemem socjali-
stycznym w Polsce; w krajach Europy Zachodniej ludzie związani 
ze środowiskami lewicowymi głośno krytykowali galopujący 
kapitalizm. W latach 1965-1967 w Holandii prężnie działał ruch 
Provo, do jego założycieli należeli między innymi Robert Jasper 
Grootveld, Roel van Duijn oraz Rob Stolk7. Nie była to silnie 
sformalizowana grupa, bardziej oparta na luźnych relacjach for-
macja, w skład której wchodzili pacyfiści, studenci, hippisi oraz 
artystyczna bohema. Wyrażali oni sprzeciw wobec bezdusznej 
machiny kapitalizmu i wszechobecnego konsumpcjonizmu, 
a wraz z rozwojem swoich akcji zaczęli także zwracać uwagę na 
ekologię i problemy współczesnych miast i ekologię. Sprzeciwia-
jąc się stosowaniu w Hiszpanii kary śmierci przez powieszenie, 
Provo chciało ukazać prawdziwe oblicze władzy, która według 
nich kształtowała społeczeństwo w pozornym poczuciu wolności 
i personalnej unikalności, a tak naprawdę jej celem było formato-
wanie tożsamości jednostek w duchu konformizmu i unifikacji. 

Na amsterdamskim placu Spoui Grootveld Pravo co ty-
dzień organizowało happeningi pod pomnikiem Het Lievertje – 
pomnikiem, który był prezentem koncernu tytoniowego dla mia-
sta. Cykliczne spotkania były wyrazem sprzeciwu wobec zniewo-
lenia, którego symbolem stał się nałóg palenia. Provosi zwracali 
uwagę zarówno na wyniszczające skutki palenia oraz ekspansję 
przemysłu tytoniowego, który przedkładał własne zyski nad 
zdrowie ludzi. 

                                                      
6 B. Misztal: Pomarańczowa Alternatywa na tle procesów globalnych. [w:] Po-
marańczowa Alternatywa..., s. 99. 
7 M. Krajewski: Provo: uwidzialnić władzę i zmienić pośredników. [w:] Poma-
rańczowa Alternatywa..., s. 177 
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Aktywiści przyjęli strategię działań prowokacyjnych, by 
odsłonić represyjność władzy i policji. Zdając sobie sprawę, że 
funkcjonariusze są tylko „wykonawcami” prawa obowiązującego 
w danym systemie, provosi zaproponowali rozegranie wspólnego 
meczu piłkarskiego, który miał pokazać pokojowe nastawienie do 
służb porządkowych. Policja jednak zignorowała owe zaprosze-
nie. Wszystkie happeningi miały na celu zmobilizować społe-
czeństwo, pobudzić mieszkańców Amsterdamu do działań, a tak-
że obnażyć mechanizmy władzy i bezwzględność kapitalizmu, 
który według provosów przyczynił się do pauperyzacji społeczeń-
stwa poprzez pogłębienie różnic społecznych i rozwój konsump-
cjonizmu. 

Ruch Provo mimo krótkiej działalności przyczynił się do 
powstania w 1969 roku Partii Krasnoludków w Holandii, a dwa 
lata później pomógł ustanowić alternatywne Wolne Państwo Po-
marańczowe8. Elementami, które bezpośrednio stanowiły łącznik 
między amsterdamskim ruchem a wrocławską Pomarańczową 
Alternatywą, są krasnoludki oraz barwa utożsamiana z działania-
mi grup. Mimo znacznych różnic między polami działań obu ru-
chów, ich wspólna forma ekspresji - happeningi, okazały się rów-
nie skuteczne i satysfakcjonujące. Grootveld i spółka działali 
w realiach państwa kapitalistycznego i demokratycznego, gdzie 
jedyną wartością dodatnią stał się dla społeczeństwa konsumpcjo-
nizm i dobra materialne, a Major wraz ze swoimi poplecznikami 
działał w rzeczywistości określanej przez siebie mianem Surreali-
zmu Socjalistycznego9. 

Zarówno dla sytuacjonistów, Provo oraz Pomarańczowej 
Alternatywy wielką inspirację stanowił ruch artystyczny z po-
czątku XX wieku, który zasłynął awangardową, innowacyjną 
formą. Dadaizm wykształcił się około 1915 roku równocześnie 
w ośrodkach europejskich, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jego 

                                                      
8 A. Jaworska: Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej..., s. 90. 
9 P. Kenney: Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, s. 191. 



M. Niziołek – HAPPENINGI W SŁUŻBIE KONTRKULTURY. (…) 
 

101 
 

członkami byli poeci, literaci i malarze, którzy działali w Paryżu, 
Zurychu, Berlinie i Nowym Jorku, stanowiąc serce ówczesnej 
kontrkultury. Twórcy z tego kręgu posługiwali się ironią, absur-
dem i groteską, postanowili zerwać z postrzeganiem dzieła sztuki 
jako obiektu kultu estetycznego. Odrzucili tworzenie teorii, opie-
rając swoje działania na kreowaniu i konstruowaniu obiektów 
z gotowych materiałów. Z punktu widzenia dadaistów, cywiliza-
cja chyliła się ku upadkowi, co skłoniło ich do odrzucenia po-
wszechnie przyjętych norm, zarówno tych obowiązujących 
w kulturze i sztuce, jak i w społeczeństwach. 

Stosowali nowatorskie techniki takie jak fotomontaż, 
kolaż czy obiekty ready-mades10, czyli rzeczy produkowane 
fabrycznie, które stawały się obiektami sztuki poprzez umiesz-
czenie ich w nowym kontekście. Dadaizm był niewątpliwie jed-
nym z najważniejszych czynników kształtujących współczesną 
kulturę i sztukę, a tacy twórcy jak Hans Arp, Man Ray, Francis 
Picabia czy Marcel Duchamp, dokonali zmiany nie tylko w for-
mie, ale także zdecentralizowali punkt widzenia i wartościowania 
sztuki. To Marcel Duchamp eksponując pisuar jako Fontannę 
w galerii, naruszył podwaliny obowiązującego paradygmatu sztu-
ki wysokiej, związanej z kanonem estetycznego piękna, przypisa-
nej jej wyjątkowości i niepowtarzalności11. Dadaiści uważali, że 
w ten sam sposób, w jaki można zamienić pisuar w działo sztuki, 
tak samo obraz Rembrandta można wykorzystać jako deskę do 
prasowania. 

Mimo, iż działania dadaistów skończyły się z początkiem 
lat 20. XX wieku, to idea, którą wykreowali, była mocnym kontr-
argumentem dla późniejszego świata sztuki. Dorobek dadaistów 
inspiruje twórców do dziś, a jego bezpośrednimi kontynuatorami 

                                                      
10 Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Red. K. Kubalska-Sulkiewicz, 
M. Bielska-Łach, A. Manteuffel- Szarota, Warszawa 2002, hasło: ready-mades. 
11 Fontanna autorstwa Marcela Duchampa, została pokazana w 1917 roku na 
wystawie Stowarzyszenia Artystów Niezależnych w Nowym Jorku. 
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byli surrealiści z André Bretonem na czele. Ten francuski poeta, 
pisarz i krytyk sztuki jest autorem trzech „Manifestów surreali-
stycznych”, które były inspiracją dla Waldemara Fydrycha i jego 
Manifestu Surrealizmu Socjalistycznego12. Manifest Majora był 
połączeniem surrealistycznych tez Bretona i realizmu socjali-
stycznego, czyli dominującego kierunku w sztuce radzieckiej 
i komunistycznej. Jego autor przyznał także, że inspirowały go 
dzieła Marksa i ówczesne przemiany spowodowane poczynania-
mi Solidarności. Spełniał on poniekąd rolę programu Pomarań-
czowej Alternatywy, opierał się na tezach, w myśl których świat, 
a w tym i pojedynczy milicjant są też dziełem sztuki, nakłaniał do 
pokochania polityków, czytania Bułhakowa zamiast Dostojew-
skiego. Manifest kończy apel, by „świat położył się we śnie, a sen 

w świecie”. 
Waldemar Fydrych jest nie tylko twórcą manifestu, ale 

także autorem publikacji dotyczących Pomarańczowej Alternaty-
wy13, które stanowiły bogate źródło informacji dla autorki 
niniejszego artykułu. Istotną lekturą była też publikacja pomarań-
czowego aktywisty Krzysztofa Skiby, przybliżająca dzieje happe-
ningów w Łodzi14. Bogatym źródłem informacji na temat organi-
zowanych happeningów oraz całej historii Pomarańczowej Alter-
natywy jest także, wspomniane wcześniej wirtualne muzeum15, 
które prezentuje teksty oraz materiały ikonograficzne. 
 
STUDENCI W OBLICZU STRAJKÓW 

Kiedy wolność jednostki jest pozorna, a możliwość swo-
bodnego wyrażenia własnego zdania nikła, następuje reakcja ze 
strony ludzi, którzy uświadomili sobie, że za wszelką cenę 

                                                      
12 http://www.orangealternativemuseum.pl/#manifest-surrealizmu-socialistvcz 
nego [dostęp: 12.05.2016]. 
13 W. Fydrych: Krasnoludki i Gamonie, Warszawa 2006; W. Fydrych: Żywoty 
Mężów Pomarańczowych, Wrocław-Warszawa 2001 
14 K. Skiba: Komisariat naszym domem. Pomarańczowa historia, Kraków 2014. 
15 http://www.orangealternativemuseum.pl [dostęp: 12.05.2016]. 
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i wbrew sobie, wtłaczani są oni w represyjne ramy odgórnie na-
rzuconego systemu. Lata 80. ubiegłego wieku w Polsce były cza-
sem nie tylko przemian politycznych oraz systemowych, ale także 
kulturowych i społecznych. Od końca roku 1980, do 13 grudnia 
1981 we Wrocławiu funkcjonowała organizacja kulturalno-
społeczna, powołana prze około trzydziestu młodych ludzi, 
pochodzących z środowisk hippisowskich, anarchistów i pacyfi-
stów. Członkowie Ruchu Nowej Kultury spotykali się w klubach 
studenckich by dyskutować na nurtujące ich tematy. Zrzeszenie 
miało własny statut, którego autorami byli Waldemar Major 

Fydrych, Jacek Drobny oraz Andrzej Dziewit. W czarno – białym 
świecie opozycyjnej Solidarności, gdzie często kierowano się 
hasłem, „z nami albo przeciw nam”, Ruch Nowej Kultury miał na 
uwadze, że nie zwycięstwo mas pozwoli na prawdziwą emancy-
pację, lecz wyswobodzenie jednostek. W tym przypadku walczo-
no o wyzwolenie spod jarzma represyjnego systemu politycznego 
PRL-u, który ingerował w każdą dziedzinę życia, od krajowej 
gospodarki po indywidualny światopogląd. 

Wiosną roku 1981 Andrzej Dziewit na wzór aktywistów 
z państw Europy Zachodniej, zorganizował Wielkanocny Marsz 
Pokoju. Pacyfistyczny wiec miał być wyrazem sprzeciwu wobec 
zbrojeniom państw na świecie, głównie USA i ZSRR. Udział 
zapowiedzieli ludzie z całej Polski, jednak ówczesna sytuacja 
w kraju spowodowała, że RNK spotkał się z naciskami ze strony 
władz lokalnych i Solidarności, żeby odwołać zaplanowany 
marsz, by zapobiec prowokacji i starciom ze służbami. Odwołano 
zaplanowaną transmisję telewizyjną z Marszu Pokoju, lecz na 
Polach Marsowych Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, poja-
wiły się zespoły muzyczne, trupy teatralne i rzesza zwolenników 
Ruchu Nowej Kultury. 

Pod koniec roku Ruch Nowej Kultury przyłączył się do 
strajku okupacyjnego zorganizowanego przez studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Konwencja strajku okazała się 
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w ostateczności zbyt bierną formą sprzeciwu dla Waldemara 
Fydrycha i jego zwolenników. Uczelniany Komitet Strajkowy 
odciął się od działań RNK. Podczas działań strajkowych ruch 
wydawał gazetki, ukazał się jeden numer „A”, w którym zamiesz-
czono Manifest Surrealizmu Socjalistycznego. Później redagowa-
no pismo „Pomarańczowa Alternatywa”, ostatecznie podczas 
strajku rozprowadzono 7 numerów pisma, zawierającego grote-
skowe komentarze, hasła i rysunki komentujące bieżącą sytuację 
polityczną. Standardowym działaniem RNK było zaklejanie oku-
powanego budynku plakatami, co prowokowało milicję do przy-
jeżdżania i usuwania plakatów z murów budynku. Pewnego wie-
czoru, po zakończonym rozklejaniu plakatów i przyjeździe służb 
mundurowych, Major przez rozstawione głośniki na parapetach 
okiennych zaczął wydawać komendy funkcjonariuszom, którzy 
dopiero po dłuższej chwili zorientowali się, kto jest autorem wy-
powiadanych rozkazów. Odsłanianie absurdów sytuacji, było tym 
co napędzało działania RNK, a później Pomarańczowej Alterna-
tywy. 

 

WROCŁAW - TWIERDZA KRASNALI 
Wprowadzenie stanu wojennego w kraju spowodowało, 

że ugrupowania opozycyjne zmuszone zostały do działań w pod-
ziemiu. Ruch Narodowej Kultury został rozwiązany, ale już po 
kilku miesiącach we Wrocławiu pojawiły się krasnale. Podczas 
podróży tramwajem, Major oświadczył Andrzejowi Dziewitowi, 
iż zamierza malować postaci krasnoludków, na plamach powsta-
łych w wyniku zamalowania przez milicję haseł antyrządowych 
„Hasło było tezą, plama jest antytezą, a krasnal jest syntezą”16. 

W nocy z 30 na 31 sierpnia 1982 roku w mieście pojawiły 
się dwa pierwsze krasnoludki, namalowane przez Majora 
i Wiesława Cupałę17. Pierwszy powstał na transformatorze na 

                                                      
16 A. Jaworska: Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej, s. 134. 
17 W. Fydrych: Żywoty Mężów Pomarańczowych, Wrocław-Warszawa 2001, 
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wrocławskim Sępolnie, drugi na bloku w dzielnicy Biskupin. 
31 sierpnia powstały na Moście Grunwaldzkim pierwsze rysunki 
namalowane za dnia; ich autorką była Katarzyna Piss18. W prze-
ciągu następnego roku w całej Polsce pojawiło się około tysiąca 
namalowanych wizerunków krasnali. Według Cupały najpiękniej-
szy znajdował się obok kościoła NMP na Wyspie Piasek we Wro-
cławiu; był wielobarwny, dziobaty i z zębami. Od tej pory krasnal 
stał się symbolem barwnej kontrkulturowej grupy, niegroźnym 
i groteskowym, na miarę rzeczywistości.. 

Od roku 1986 do 1990 we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi 
i Lublinie miało miejsce kilkadziesiąt happeningów. Pomarań-
czowa rewolucja opanowała polskie place i ulice - tworząc alter-
natywę dla strajków, organizowanych głównie przez środowiska 
robotnicze związane z Solidarnością. Początkowo organizowana 
tylko w stolicy Dolnego Śląska, z czasem zawitała do innych 
miast. Akcjom towarzyszyły zastępy Milicji Obywatelskiej, cza-
sem wspierane przez ZOMO19 lub agentów Służb Bezpieczeń-
stwa. Podczas interwencji funkcjonariuszy aresztowano wiele 
osób, często także przypadkowych przechodniów. Dla organizato-
rów jednak obecność służb porządkowych była tak samo ważna 
jak same happeningi, stanowiły one nieodzowny element ukła-
danki. 

Happeningi organizowane przez Pomarańczową Alterna-
tywę przybierały różne formy, od kilkuosobowych akcji po wielo-
tysięczne zgromadzenia. Nie sposób przytoczyć wszystkich 
przedsięwzięć, lecz przykłady kreatywnych pomysłów i towarzy-
szących im haseł powinny nakreślić charakter ulicznych quasi-
spektakli. Były one często organizowane w dni świąt państwo-
wych, alternatywnie obchodzono Święto Pracy, Dzień Milicjanta 
czy Dzień Służby Zdrowia. Sylwester, Mikołajki, Dzień Dziecka 

                                                                                                            
s. 118. 
18 Ibidem, s. 119. 
19 Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej. 
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czy Dzień Kobiet również były idealnymi pretekstami do spoty-
kania się na ulicach miast, a czasem organizowano się bez spe-
cjalnej okazji. 

Latem 1987 roku we Wrocławiu Major wraz z grupą 
ochotników zorganizował happening Precz z U-PAŁAMI20; z uwa-
gi na odnotowywane wysokie temperatury powietrza uznano, że 
dewiza strajkowa „precz z upałami” będzie idealnym, absurdal-
nym hasłem z podwójnym kodowaniem. Każdy uczestnik miał na 
swojej koszulce wymalowaną literę, stojąc w rzędzie tworzyli 
ironiczną dewizę. Gdy tylko czujny wzrok milicjantów, którzy 
naturalnie towarzyszyli akcji, został odwrócony, osoba z literą 
U na koszulce chowała się za współtowarzyszy i ostatecznie po-
jawiało się nowe hasło „Precz z Pałami”. Pała to oczywiście nie-
odzowny atrybut milicjanta, który był wykorzystywany, a często 
i nadużywany, przez funkcjonariuszy przy zatrzymaniach i inter-
wencjach. Akcja była tym bardziej wymowna, że ruchomą literkę 
na swej piersi dumnie prezentował Józef Pinior, słynny działacz 
opozycyjny, członek Solidarności, a jednocześnie i o tyle prze-
wrotna, że jej uczestnicy zdawali sobie sprawę, że bez owych Pał 
ich poczynania nie mają sensu. Musieli mieć godnych przeciwni-
ków, którzy uosabiali władzę, a z drugiej strony wedle manifestu 
milicjanci byli po prostu dziełami sztuki. 

W tym samym roku dwukrotnie zorganizowano akcje 
rozdawania papieru toaletowego, które nawiązywały do happe-
ningu Ruchu Nowej Kultury z 1981 roku Sekcja Reglamentacji 

Dóbr Deficytowych. Obecnie papier toaletowy to podstawowy 
produkt sanitarny, który bez problemu można nabyć w sklepie, 
wtedy był jednak niemal symbolem luksusu. Z dzisiejszego punk-
tu widzenia już sam ten fakt jest tak absurdalny, że naturalnie ten 
happening musiał stać się jedną ze sztandarowych akcji Krasnali. 

W październiku uczczono Dzień Ludowego Wojska 
Polskiego, organizując na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu 
                                                      
20 W. Fydrych: Żywoty Mężów..., s. 149. 
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manewry wojskowe Melon w majonezie. Akcji towarzyszyło iro-
niczne hasło „Układ Warszawski Awangardą Pokoju"21. Manewry 
te miały na celu pokazanie, że cała polityka tej części Europy, 
oparta jest na siłach zbrojnych poszczególnych państw. Akcja 
poniekąd miała ośmieszyć te organy, a równocześnie oswoić 
z nimi ludzi. Była to także próba ukazania strasznej polityki jako 
nietrwałej i możliwej do unicestwienia, dlatego też podczas akcji 
wykorzystano łatwy do zniszczenia czołg z kartonu. Po raz kolej-
ny Krasnale przełożyły na swój awangardowy język treści haseł 
propagandowych, tym samym wyśmiewając je. 

W roku kolejnym Major został aresztowany i stanął przed 
sądem. Najważniejsze jednak, że w roku 1988 Pomarańczowa 
Alternatywa rozpostarła swe skrzydła poza Wrocław, a happenin-
gi zaczęto organizować także w Warszawie, Łodzi oraz Lublinie. 

Rok 1988 Wrocław z Alternatywą przyjęli hucznie, orga-
nizując Karnawał RIObotniczy, na którym zgromadzili się przed-
stawiciele różnych środowisk: sportowcy, studenci czy górnicy 
rozdający węgiel, nie mogło także zabraknąć przedstawicieli 
służb porządkowych. Całą imprezę rozpoczął Major, dając grą na 
trąbce sygnał do rozpoczęcia zabawy. Kolejny raz królował ab-
surd. Połączenie szarego PRL-owskiego miasta z wielobarwnym 
karnawałem o brazylijskim rodowodzie, strajku rodem z polskich 
ulic i tańca z Rio de Janeiro, zjednoczyły ludzi z różnych środo-
wisk. Kolorowy korowód zawładnął ulicą Świdnicką, dając lu-
dziom radość. 

W Dniu Kobiet, w macierzystym mieście kooperatywy, 
rozdawano paniom podpaski oraz papier toaletowy. Choć akcja 
wydawała się mało prowokacyjna, Waldemar Fydrych został po-
nownie aresztowany przez milicję i postawiony przed sądem. 
Środowisko opozycyjne zareagowało na całe zdarzenie, wysyłając 
do władz petycję w sprawie aresztowania Fydrycha. Pod petycją 
podpisał się między innymi Andrzej Wajda. 29 marca 1988 we 
                                                      
21 A. Jaworska: Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej..., s. 105. 
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Wrocławiu odbyła się rozprawa sądowa, którą powołani świad-
kowie – przyjaciele Majora, zamienili w spektakularny happe-
ning, co dobrze obrazuje fragment artykułu relacjonującego prze-
bieg rozprawy22: 

Na salę wchodzi dziewczyna w mini, ciągnie plastikowe-
go lwa. 

- Kim pani jest? - pyta prokurator. 
- Osobistą narzeczoną oskarżonego. 
- Tzn. łączą was więzy gospodarcze? 
- Teraz już nie. Odkąd siedzi, nie daje pieniędzy. 
Kolejny świadek: koszula od piżamy, spodnie w kwiatki. 
- Kim jest świadek dla oskarżonego? 
- Narzeczonym. 
- Co świadek widział? Proszę mówić po kolei. 
Świadek, miękko i słodko: - Walduś zrobił piękny happe-

ning. 
Sąd oddala świadka. Wchodzi chłopak przebity strzałą, 

z twarzą w barwach wojennych: 
- Jestem narzeczonym oskarżonego - przedstawia się. – 

Wysoki sąd rozbija ognisko domowe. 
Potem następni i następni. Ktoś płakał, ktoś kładł się na 

podłodze. 
- Ja byłam córką - wspomina Alicja Grzymalska. - „Tato, 

tato, gdzie schowałeś kartki na mięso?” - krzyczałam. Widziałam, 
że młody sędzia chichocze ukradkiem. 

W ostateczności sąd uniewinnił aktywistę, który powrócił 
na ulice Wrocławia, dalej wprowadzając trochę kolorytu w mono-
tonną rzeczywistość PRL-u. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu, 
zorganizowano powitanie na Świdnickiej, celebrując wyjście 
z więzienia internowanego działacza Józefa Piniora23. 

                                                      
22 http://www.orangealternativemuseum.pl/#aresztowanie-majora. [dostęp: 
12.05.2016]. 
23 W. Fydrych: Żywoty Mężów..., s.190. 
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1. czerwca, w Dniu Dziecka, po raz pierwszy w trzech 
miastach równocześnie zorganizowano happeningi Pomarańczo-
wej Alternatywy. We Wrocławiu, w okolicy ulicy Świdnickiej 
i Rynku zebrało się blisko dziesięć tysięcy osób, by razem wesoło 
świętować. W stolicy w tym samym celu zebrało się kilka tysięcy 
„krasnoludków”. W Łodzi liderami akcji były trzy osoby: Krzysz-
tof Skiba, Tomasz Gaduła oraz Dorota Wisłocka, którzy wspięli 
się na kiosk z gazetami, z którego rozrzucali przechodniom 
cukierki i ulotki do czasu, gdy całą akcję przerwała Milicja 
Obywatelska24. 

W Łodzi prężnie działała Galeria Działań Maniakalnych, 
a jedną z wiodących postaci miejscowego ruchu był wspomniany 
wcześniej Krzysztof Skiba. Jednym z pierwszych happeningów 
była Galopująca inflacja, która napotykała czynny opór funkcjona-
riuszy i zainteresowanie mediów. Uczestnicy z tabliczką z napi-
sem „inflacja” biegli przez ulicę, a milicjanci łapiąc ich kolejno – 
powstrzymywali w ten sposób galopującą inflację. Tak grotesko-
wa informacja pojawiła się następnego dnia w prasie. 

W Warszawie jedną z pierwszych akcji zatytułowano 
Wielkie Żarcie. Wszyscy biorący w niej udział zajadali się palusz-
kami i przekąskami, nawet podobno sami milicjanci, zajęci aresz-
towaniem uczestników, częstowali się (pewnie nieświadomi bycia 
artystami). Jeszcze większym absurdem tej sytuacji były areszto-
wania niezaangażowanych w happening klientów pobliskiego 
baru. Po raz kolejny osiągnięto zamierzony cel, czyli nagłą dezor-
ganizację i wprowadzenie w życie miasta absurdu, z którym funk-
cjonariusze nie mogli sobie poradzić. 

W grudniu 1988 we Wrocławiu odbył się pochód. W ten 
sposób Pomarańczowa Alternatywa upamiętniła rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego. Natomiast w Łodzi urządzono z tej 
okazji happening pod wdzięcznym hasłem Pomóż milicji, pobij się 

                                                      
24 K. Skiba: Komisariat naszym domem. Pomarańczowa historia, Warszawa 
2014, s. 96. 



Amor Fati 2(6)/2016 – CULTURA ANIMI 
 

110 
 

sam!. Gdyby tylko funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zosta-
liby przywitani chlebem i solą. Jednak Służby Bezpieczeństwa, 
wiedząc o przygotowywanej akcji, zabroniły wysłania na miejsce 
radiowozów milicyjnych, bojąc się ośmieszenia i prowokacji. 
Zgromadzeni ludzie w wyniku braku zainteresowania ze strony 
władz, sami zaczęli się legitymować, a wśród tłumu pojawili się 
dobrowolni ochotnicy do aresztowania. Żądano także ponownego 
wprowadzania stanu wojennego oraz koronacji Generała Jaruzel-
skiego. Happening okazał się bezbłędnym, ironicznym spekta-
klem, którego główni bohaterowie nie pojawili się na scenie. 

Rok 1988 zakończył się bardzo nobilitującym wydarze-
niem. Waldemar Fydrych wraz z pozostałymi aktywistami został 
zaproszony do Warszawy, by odebrać nagrodę „Popiół i diament” 
przyznaną im przez Andrzeja Wajdę. 
 

HAPPENINGI W OBLICZU TRANSFORMACJI 
Kiedy wszyscy czekali na następstwa obrad Okrągłego 

Stołu25, gdzie ówczesna władza pertraktowała z przedstawiciela-
mi Solidarności, Pomarańczowa Alternatywa dalej wytykała 
absurdy rzeczywistości. W Łodzi, 24 lutego 1989 roku zorgani-
zowano happening Bicie piany przy Okrągłym Stole. Całe przed-
sięwzięcie miało bardzo teatralną formę: mężczyźni w garnitu-
rach zasiedli przy stołach, by po chwili rozbić jajka, oddzielić 
żółtka od białek i zacząć je ubijać. Nieopodal stał plakat z cenni-
kiem informującym o możliwości przyłączenia się do akcji za 
odpowiednią opłatą: 5 minut – 50 złotych/ 10 minut – 100 zło-
tych26. Przekaz tego działania był jednoznacznym komentarzem 
Pomarańczowych aktywistów, którzy mimo pozornie zachodzą-
cych zmian systemowych, wciąż dostrzegali „jałowy obraz 

                                                      
25 Negocjacje miały miejsce w Warszawie i prowadzone były od 6 lutego do 4 
kwietnia 1989 roku. 
26 K. Skiba: Komisariat naszym domem..., s. 139 
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kraju”. Działania łódzkich Krasnali w takim samym stopniu iry-
towały opozycję jak i działaczy PZPR. 

W roku 1989 wrocławscy happenerzy stali się mniej 
aktywni, za to prężnie zaczął działać ośrodek w Lublinie. Jednym 
z głównych organizatorów, odpowiedzialnym za happeningi był 
Jacek Piasecki. Pierwsze spontaniczne akcje angażowały małą 
liczbę uczestników, w przedsięwzięciu Walka Guzików z Pętelka-

mi, czyli o wielkie nic, wzięło udział około dwudziestu osób. 
Dzierżąc w dłoniach transparenty i flagi popierające odpowiednio 
guziki lub pętelki, stanęli naprzeciw siebie. Dzieliła ich linia de-
markacyjna, zaznaczona rozsypaną mąką. 

Ironicznie wykorzystując hasła propagandowe zorgani-
zowano akcję Idzie Postęp, podczas której, lubelskie Krasnale 
zasadziły cebulę na placu Litewskim. Gdy tylko ochotnicy się 
rozeszli, na miejsce przyjechali funkcjonariusze milicji, którzy – 
wyrywając sadzonki – udaremnili powodzenie akcji. Działanie 
jednak nie poszło całkiem na marne, gdyż ominięto jedną cebul-
kę, która wyrosła i mogli ją podziwiać mieszkańcy Lublina. 

Obok Okrągłego Stołu najważniejszym wydarzeniem 
1989 roku były częściowo demokratyczne wybory do parlamentu. 
Waldemar Fydrych zdecydował się wystartować jako kandydat 
do Senatu; jego kampania wyborcza miała przebieg zgodny 
z filozofią Pomarańczowej Alternatywy. Sztab wyborczy zorga-
nizował ciąg happeningów, kreując najlepszą pod względem arty-
stycznym kampanię towarzyszącą ówczesnym wyborom. Główne 
hasło brzmiało: Głosując na Majora, głosujesz na siebie! Głosuj na 

siebie!27. Kandydat przebierał się w różne stroje, między innymi 
kosmity, milicjanta czy krasnoludka. Majora popierała nie tylko 
wrocławska Pomarańczowa Alternatywa, na wiecach pojawiały 
się także Krasnale z innych miast. Krzysztof Skiba wraz ze swo-
im zespołem Big Cyc zagrał przy okazji kampanii-happeningu. 

                                                      
27 http://www.orangealternativemuseum.pl/#kampania-majora. [dostęp: 
12.05.2016]. 
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Mimo usilnych starań ze strony Waldemara Fydrycha i jego szta-
bu, nie przekonał on wystarczającej liczby wyborców, by dostać 
się do wyższej izby parlamentu. 

Wraz z rozpoczęciem ostatniej dekady XX wieku powoli 
uruchamiały się trybiki w nowej machinie – demokratycznej Pol-
sce. Napływ towarów z zagranicznych rynków, otwarcie granic 
i swoboda podróżowania oraz narodziny wolnej prasy i mediów 
spowodowały, że Polacy doświadczali transformacji w wielu 
dziedzinach życia. Opadł bitewny kurz, wspólny wróg pod posta-
cią PZPR rozproszył się w politycznych kuluarach, a naród mógł 
wreszcie zachłysnąć się demokracją, kapitalizmem, a także wol-
nością. Czasem, niestety, wolnością pozorną. 

Pomarańczowa Alternatywa również uległa zmianie, a ra-
czej stopniowej dezintegracji. Wrocław wraz z przegraną Majora 
w wyborach do Senatu zaprzestał organizacji happeningów, 
a historię ówczesnych Krasnali zakończyły trzy przedsięwzięcia 
artystyczne, odbywające się kolejno w Lublinie, Łodzi oraz 
Warszawie. 

26 stycznia 1990 roku zorganizowano uroczystość odsło-
nięcia pomnika Bolesława Bieruta, co wywołało kontrowersję 
i ogromne poruszenie wśród lokalnych władz i mieszkańców28. 
Zaraz po zmianie ustrojowej w całej Polsce przystąpiono do od-
komunizowania miast - rozbierano pomniki towarzyszy i zmie-
niano nazwy ulic. Pomarańczowa Alternatywa podając się za 
Polską Partię Polityczną, ustawiła replikę posągu wykonaną 
z drewna i gipsu na miejscu pierwowzoru. Przedsięwzięcie było 
tym bardziej absurdalne, że odsłonięcia pomnika dokonała stu-
dentka KUL-u Małgorzata Bierut, wnuczka prezydenta Bieruta. 
Jednak sama rzeźba nie ostała się zbyt długo, została zniszczona 
przez ludzi ze środowisk anarchistycznych. 

                                                      
28 http://www.orangealternativemuseum.pl/#odsloniecie-pomnika-bieruta. [do-
stęp: 12.05.2016]. 
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Łódzka Alternatywa zorganizowała happening Rząd stru-

ga wariata. 20 marca dziesięć osób w garniturach ustawiło się 
w rzędzie, wyjęło kijki oraz noże i zaczęło je strugać29. Pierwot-
nie czas akcji przewidziany był na 48 godzin, co miało być świa-
towym rekordem, ostatecznie jednak już po godzinie struganie 
zakończono. 

Ostatni happening miał miejsce w Warszawie. Wzięło 
w nim udział wiele osób, w tym sam krasnoludkowy demiurg 
Waldemar Major Fydrych. W dzień międzyświąteczny, 2. maja 
1990 roku, w stolicy odbył się pochód w ramach Koronacji Po-

mników. Sympatycy Pomarańczowej Alternatywy przeszli wzdłuż 
Traktu Królewskiego, zatrzymując się przy poszczególnych po-
mnikach, na wzór obchodów Bożego Ciała. Procesja przystawała 
między innymi przed pomnikami Mikołaja Kopernika, Adama 
Mickiewicza, prymasa Wyszyńskiego oraz pod Kolumną 
Zygmunta III Wazy. Happening miał na celu wzmocnienie wiary 
w rodzącą się demokrację, której początki były niezmiernie trud-
ne. Bezkrytyczne podejście mediów do nowo wybranych władz, 
pochlebne opinie wszystkich decyzji rządzących przy nieporadno-
ści polityków, skłoniły Krasnali do zawierzenia swych nadziei 
„postaciom historycznym”. Kopernikowi przypisano kosmos, 
czyli ludzkie możliwości, do Mickiewicza należała poezja, 
symbol ekspresji uczuć, kardynałowi Wyszyńskiemu przyporząd-
kowana była wiara, a Zygmuntowi III Wazie władza30. 

Ostatnim pomarańczowym zrywem w XX wieku, zakoń-
czono batalię o kolorowe dziś i kolorowe jutro. Krasnoludki 
rozpierzchły się, a rzeczywistość z szarej zaczęła przemieniać się 
w coraz barwniejszą, nie wiadomo jednak, czy do końca koloro-
wą. Waldemar Fydrych opuścił pomarańczowy okręt i wyjechał 
do Paryża, Polskę odwiedzając okazjonalnie, nie zapomniawszy 

                                                      
29 K. Skiba: Komistariatnaszym domem..., s. 175. 
30 http://www.orangealternativemuseum.pl/#koronacja-pomnikow. [dostęp: 
12.05.2016]. 
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jednak nigdy o Krasnalach. We Francji imał się dorywczych prac, 
lecz co najważniejsze, przeżyte historie uwiecznił w swoich 
książkach31. Gdy już wydawało się, że Krasnale mogą przejść 
w stan spoczynku, że ulice nie będą musiały być znów miejscem 
wyrazu sprzeciwu, historia zaczęła się od nowa. 

 

KRASNALE NA MIARĘ XXI WIEKU 
Rozpoczęło się nowe tysiąclecie, a wraz z nim pogłębiały 

się kryzysy i pojawiały się nowe problemy. Świat zdominowany 
przez szybki przepływ informacji i nieustanne dążenie ku nowin-
kom technologicznym przy akompaniamencie nachalnych kam-
panii marketingowych, potrzebował krytycznego głosu, a nikt nie 
spełniał się lepiej w tej roli, niż charyzmatyczny Waldemar 
Fydrych. Major powrócił do Polski w 2000 roku, a wraz z nim na 
ulice znowu wkroczyła Pomarańczowa Alternatywa. 

Mimo powrotu Majora do ojczyzny, działania ruchu para-
doksalnie rozprzestrzeniły się na cały świat, od ukraińskiego 
Majdanu po Times Square w Nowym Jorku. Pierwszy happening 
miał swą odsłonę w Poznaniu 1 czerwca 2000 roku, gdy Poma-
rańczowa Alternatywa wraz ze studentami zorganizowała Biosyn-

tex. Mieli zamiar zwrócić uwagę na bezwzględność przemysłu 
farmaceutycznego bazującym na agresywnym marketingu. Cała 
akcja została zorganizowana przez studentów w duchu happenin-
gów z lat. 80; plakatom, którymi oblepiono całe miasto, towarzy-
szyły ulotki, farmaceutyczne rekwizyty jak buteleczki czy flakony 
po lekach oraz odpowiednie nagłośnienie. W planie happeningu 
nie przewidywano udziału policji, akcja miała zostać przeprowa-
dzona bez ekscesów. Jednak o pseudopromocji leku Biosyntex 
dowiedział się inspektor Izby Farmaceutycznej, który powiadomił 
odpowiednie służby. Później tłumaczono, że działania studentów 
z Krasnalami uznano za przedsięwzięcie mafii, mającej rzekomo 

                                                      
31 W. Fydrych: Żywoty Mężów...; W. Fydrych: Krasnoludki i Gamonie, 
Warszawa 2006. 
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rozdawać środki psychodeliczne. By tradycji stało się zadość, 
Major wraz z Kubą Kapralem spędzili noc w poznańskim komisa-
riacie. Pomarańczowa Alternatywa wróciła do gry, by przypo-
mnieć, że każdy zdrowy system to ten, który krytykowany jest od 
wewnątrz. 

Happeningi nie były już organizowane z taką samą czę-
stotliwością jak dwadzieścia lat wcześniej; w roku 2000 miał 
miejsce tylko wspomniany Biosyntex, w roku kolejnym zorgani-
zowano dwa w rodzinnym mieście Krasnali, Wrocławiu oraz je-
den w Gorzowie Wielkopolskim. W Dzień Dziecka obchodzono 
dwudziestą rocznicę powstania Pomarańczowej Alternatywy; 
z tej okazji zorganizowano happeningi Odgrzewane kotlety i Skosz-

tować władzy. Na ulicy Świdnickiej, znów zrobiło się pomarań-
czowo, a trzy głowy polityków wykonane z czekolady dawały 
mieszkańcom możliwość zakosztowania władzy. Dodatkowo na 
ulicy Świdnickiej odsłonięto pomnik Pomarańczowej Alternaty-
wy, czterdziestocentymetrowego krasnala na cokole w kształcie 
opuszka palca projektu Olafa Brzeskiego. 

W październiku, zgodnie z tradycją, zorganizowano we 
Wrocławiu Obchody czerwonej rewolucji. Na rynku pojawił się 
pancernik Potiomkin, czerwone wino i czerwone drinki – wszyst-
ko w kolorze rewolucji. Kiedy zebrany tłum świętował i bawił się 
w najlepsze, do akcji przystąpił nieodzowny element happenin-
gów, czyli służby porządkowe – tym razem w postaci funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej. Zaczęto przesłuchiwać zebranych, wi-
dząc w nich podejrzany tłum, a rozmowa strażników z Waldema-
rem Fydrychem odsłoniła tylko braki funkcjonariuszy w znajo-
mości historii miasta32. 

Choć, jak wspomniano, w 1989 roku starania Majora 
o mandat senatora RP zakończyły się niepowodzeniem, to nie 
zraziło go to do ponownego sprawdzenia swych sił w polityce. 
Trzykrotnie brał udział w wyborach na prezydenta stolicy. 
                                                      
32 M. Fydrych: Krasnoludki..., s. 140 
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W 2002 roku wraz z komitetem wyborczym Weselsza i Kompe-
tentna Warszawa, organizowane były różnorakie akcje społeczne. 
Mimo starań, Major ponownie nie został wybrany. W 2006 oraz 
2010 roku Fydrych wraz z komitetem Gamonie i Krasnoludki, 
ponownie starali się o fotel prezydencki miasta stołecznego. 
Oczywiście happeningowe kampanie wyborcze prowadzone były 
tak jak ich pierwowzory z lat 80., bardzo nikłymi nakładami fi-
nansowymi. Ostatecznie sukces, jaki Major odniósł w 2006 roku, 
pokonując kandydatów partii Ligi Polskich Rodzin i Samoobro-
ny, zaniepokoił ówczesne władze w takim stopniu, że wszczęto 
przeciwko nim postępowanie prokuratorskie. Absurdalność tego 
zjawiska przerosła Pomarańczową Alternatywę, jednak nie pod-
dali się oni represji władz i podali Państwo Polskie do sądu. Uda-
ło im się nie tylko wygrać sprawę, ale nawet dostać odszkodowa-
nie za poniesione straty i wyrządzone im krzywdy. 

Organizując się na ulicach miast w PRL-u, przełamywali 
strach. Buntowali się, wiedząc jakie mogą ponieść konsekwencje, 
a widmo więzienia, wyrzucenia z pracy lub uczelni oraz represji 
nie odebrało im odwagi. W wolnej i demokratycznej Polsce, to 
władza zaczęła się bać Pomarańczowej Alternatywy, a nieprzygo-
towana na krytykę spoza nurtu mediów i polityki parlamentarnej, 
reagowała stanowczo, lecz chaotycznie i absurdalnie. 

Incydent z prokuratorskim śledztwem nie zraził jednak 
KWWGamoni i Krasnoludków, którzy ponownie próbowali swych 
sił w wyborach samorządowych w 2010 roku. Kampania tym 
razem została dobrze przygotowana, nakręcono klipy wyborcze, 
a cały budżet, to jest osiemset złotych wydano na wydrukowanie 
ulotek. Gamonie i Krasnoludki otrzymały 2,9 % poparcia, 
a Waldemar Fydrych uzyskał 0,7% głosów33. Między happenin-
gami wyborczymi organizowano także inne akcje takie jak 

                                                      
33 http://www.orangealternativemuseum.pl/#gamonie-i-krasnoludki-2010. [do-
stęp: 12.05.2016]. 
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Wykształciuchy w Warszawie w 2009 roku czy Muzeum III Wojny 

Światowej w tym samym roku. 
W latach 2003-2009 Pomarańczowa Alternatywa organi-

zowała happeningi w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, na Ukrainie oraz 
w USA. W 2004 roku Major został poproszony o wygłoszenie 
wykładu na Uniwersytecie Warszawskim; po nim wraz z grupą 
studentów z Polski i Ukrainy zapoczątkowano akcję Kijów – War-

szawa – Wspólna Sprawa. Symbolem wsparcia stał się Pomarań-

czowy Szalik Przyjaźni, którego tkanie rozpoczęło się przed Ukra-
ińską ambasadą w Warszawie. Krasnoludki z Majorem na czele, 
wyruszyli na Ukrainę Pomarańczowym Autobusem, po drodze od-
wiedzali różne miasta po obydwu stronach granicy, organizowali 
happeningi, a także kontynuowali tworzenie szala, który 27 grud-
nia 2004 podczas ogłaszania wyników wyborów został wręczony 
Wiktorowi Juszczenko. 

Krasnoludki wsparły rodzącą się demokrację na ukraiń-
skim Majdanie, ale zabrały także krytyczny głos w sprawie kryzy-
su ekonomicznego. W 2009 roku na Manhattanie w Nowym Jorku 
odbył się happening Blowing Bubbles for America. Było to nie 
tylko zobrazowanie amerykańskiej i światowej gospodarki, której 
kolejne próby ratowania załamywały się, pękając jak bańki my-
dlane, ale także test dla słynnej amerykańskiej wolności. Sama 
forma akcji była prosta, przechodnie na Times Square byli zachę-
cani do puszczania baniek mydlanych, a robić to mieli w celu 
patriotycznym, by wspomóc swój kraj. Oprócz tego 
rozdawano pomarańczowe czapeczki krasnoludków. Majorowi 
i towarzyszącej mu koleżance Agnieszce Couderq asystowało 
pięć pomarańczowych ogrodowych krasnali, które dla amerykań-
skich funkcjonariuszy okazały się realnym zagrożeniem. Sam 
Major spotkanie z policjantami podsumował wymownie, mówiąc, 
że nie różniło się ono zbytnio od starć z milicjantami w Polsce 
dwadzieścia lat wcześniej. Całą sytuację najlepiej podsumowują 
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słowa sierżanta nowojorskiej policji skierowane do Majora: 
„I don't care about freedom, I care about rules”34. 

Paradoks, absurd, ironia sytuacji okazały się zawsze 
obecne, niezależnie od systemu politycznego, czasów czy konty-
nentu. Prawo, zasady oraz normy okraszone demokracją i wolno-
ścią, rzekomo dla dobra obywateli, przyćmione zostały znowu 
przez paranoidalne dążenie do unifikacji i standaryzacji. Krasnale 
jednak nie poddają. 

Gdy Krasnoludki starały się zarazić swoją Pomarańczową 
Alternatywą świat, na jej rodzimym podwórku zapomniano, kto 
naprawdę kolorował wrocławskie ulice. W 2011 roku z okazji 
objęcia przez Polskę prezydentury w Unii Europejskiej organizo-
wano w mieście Europejski Kongres Kultury. Zaproszono wiele 
osób, urzędników, kuratorów i gości specjalnych, zapomniano 
jednak o zaproszeniu przedstawicieli Pomarańczowej Alternaty-
wy, mimo, że jeden blok tematyczny o tytule „Trickster 2011” 
miał być bezpośrednio z nią powiązany. Major wraz z kolegami 
uznał, że jest to idealna okazja, by wyśmiać całą ideę kongresu 
i zaproponował program „Frickster 2011”, który wdrożono 
w ramach happeningu Śmierć postmodernizmu. W trakcie trwania 
happeningu wręczono statuetkę Krasnoludka Pomarańczowej Al-

ternatywy anonimowej grupie artystycznej The Krasnals za auto-
nomię i wolność w swoich pracach i działaniach artystycznych. 
Całość odbyła się nieopodal Hali Stulecia, gdzie odbywał się 
wspomniany kongres. 

Jak dotychczas był to ostatni happening Pomarańczowej 
Alternatywy w Polsce. Jeżeli okaże się, że był ostatnim w kraju 
zrywem Krasnali, zapadnie w pamięci jako obraz ignorancji ze 
strony ludzi, którzy tylko pozornie potrafili docenić działania 
Pomarańczowej Alternatywy. Nieustanna walka o prawo do 

                                                      
34 „Mam gdzieś wolność słowa, dla mnie liczą się tylko przepisy”. 
http://www.orangealternativemuseum.pl/#blowing-bubbles-for-america/descrip 
tion. [dostęp: 12.05.2016]. 
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wolności i radości, zarówno przed i po 1989, krytyka władz 
w systemie socjalistycznym i demokratycznym, gospodarka cen-
tralnie sterowana i kapitalizm rodzą chore problemy, z którymi 
zmagali się Pomarańczowi rewolucjoniści. 

Pomarańczowa Alternatywa jako kontrkulturowy ruch 
happeningowy pokazał, że w świecie PRL-u było miejsce na ko-
lorową rewolucję. Poprzez wyłuskanie absurdu i ubranie go 
w groteskowy garnitur kontrkultura oswoiła to, czego większość 
Polaków po prostu się bała. Przełamała barierę strachu, radośnie 
tańcząc na ulicach w barwnych korowodach. Charyzmatyczna 
postać Majora Waldemara Fydrycha sprawiła, że władza wraz 
z całym anturażem została sprowadzona do roli wydarzenia arty-
stycznego spod znaku surrealizmu lub groteski. Nadszarpnięto jej 
wiarygodność i poczucie dominacji, kontroli oraz wyższości nad 
obywatelami. Między władzą oficjalną a opozycją z Solidarnością 
na czele, powstała wysublimowana przestrzeń absurdu, groteski 
oraz ironii, którą wypełniła działalność Pomarańczowej Alterna-
tywy. Happeningi organizowane przez Krasnoludki nie dawały 
wystarczających podstaw dla władz, by oskarżyć i osadzić w wię-
zieniu organizatorów i uczestników. Milicjanci, którzy uczestni-
czyli w akcjach, często byli zdezorientowani, poirytowani, co 
było objawem ich bezradności. 

To samo poczucie bezradności i dezorientacji towarzyszy-
ło funkcjonariuszom służb porządkowych i przedstawicielom 
władz po roku 1990. Różny od powszechnie obowiązującego sys-
tem wartości oraz sposób wyrażania sprzeciwu sprawiły, że Po-
marańczowa Alternatywa w każdym ustroju politycznym stanowi 
niewygodny głos sprzeciwu i kontrkulturowy bastion. 

Pomarańczowa Alternatywa jest najbarwniejszym ruchem 
happeningowym w historii Polski, a jej działania jednymi z naj-
lepszych, obok przedsięwzięć Tadeusza Kantora czy Jerzego Be-
resia. Waldemar Fydrych przyczynił się nie tylko do powstania 
Pomarańczowej Alternatywy, ale pozwolił ludziom na radość 
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i zabawę na ulicach. Obok wkładu w kulturę, ruch przyczynił się 
także do budowy w ludziach pragnienia wolności i porzucenia 
strachu. Pomarańczowe Krasnale zdobyły twierdzę, Wrocław 
należał do nich, jego ulice tonęły w pomarańczowych barwach. 
Ich działania dały sygnał ludziom w całym kraju, by zdobywać 
kolejne miasta. I można odnieść wrażenie, że do dziś Wrocław 
jest twierdzą krasnali, setki brązowych figurek pozornie o nich 
przypomina, niestety jest im bliżej do tych przaśnych, ogrodo-
wych, niż do symbolu kontrkultury. Namalowana postać w poma-
rańczowej czapeczce łączyła w sobie wolność, groteskę i humor, 
wywoływała u ludzi uśmiech na twarzy, ale także przypominała 
o tym, co uprzednio było namalowane w owym miejscu. Czy kra-
snale zdobyły twierdzę? Zdobyły, pokonały ironią i wytrwałością 
swoich przeciwników i dbają, by pamiętać o ich zwycięstwie. 
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Summary: The article presents the history of the actions of the Orange 
Alternative, the countercultural movement formed in Wroclaw in the 
80’s of the twentieth century. Based on the students’ New Culture 
Movement, as an alternative to the opposition of Solidarity, the move-
ment used irony and absurdity to tame the reality of contemporary 
Poland. Happenings organized for several years commented absurd life 
in the communist Poland, often constituted an alternative form of han-
dling public holidays. With the development of the movement, students 
started organizing happenings in other cities, such as Warsaw and Lodz. 
The history of the Orange Alternative, led by Waldemar Major Fydrych, 
also has its continuation in the democratic Poland and the world. In 
2004, the movement supported the Orange Revolution and the events in 
Kiev Maidan, the Dwarves also appeared on Times Square in New York. 
However, the legacy of Dwarves is not sufficiently emphasized on the 
pages of Polish art history, and a symbolic Dwarf became the object of 
marketing of the city of Wroclaw. The article also included examples of 
countercultural movements in Europe, such as the Situationists and Pro-
vo which could be a prototype for the Orange activists. 

 
Magdalena Niziołek – studentka II roku studiów magi-

sterskich na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Wrocław-
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skim, absolwentka studiów licencjackich z zakresu historii sztuki 
na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania badawcze to: 
współczesne malarstwo, wzornictwo przemysłowe oraz sztuka 
krytyczna w Polsce, historia koloru we współczesnej kulturze 
europejskiej, odzyskiwanie polskich dzieł sztuki, utraconych 
w czasie II Wojny Światowej. Brała udział w SURVIVAL 13. Prze-

gląd Sztuki „Czyny zabronione”(2015) we Wrocławiu (współautor-
stwo oraz przygotowanie projektu Cenzura na cenzurowanym, 
gdzie przedstawiono problem cenzury w współczesnej sztuce 
polskiej po roku 1989).  
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