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Ważne

9

Za każdą książką kryje się historia jej autora, którego życie
toczyło się równolegle do życia pisanego dzieła, czyli raz
na górze, raz na dole, a zazwyczaj pomiędzy. Autor, oprócz
pisania, prowadził normalny żywot i spotykał na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy albo go wspierali, albo
popychali — w zależności od potrzeby. Niektórzy dzielili się
z nim pozytywną energią i niezachwianą wiarą w cel i sens
tego pisania, inni wysyłali materiały i sprawdzali informacje,
jeszcze inni sugerowali poprawki w tekście, a pozostali — co
nie znaczy, że ostatni — ofiarowali otwarty dom, w którym
mogłam się przespać podczas moich niezliczonych biblioteczno-badawczych podróży. W tym miejscu chciałabym
podziękować Paulinie Płacheckiej i Arkowi Nowakowskiemu
za sofę, Patrycji Piróg za wersalkę i Ani Sobkowiak za dmuchany materac. Chciałabym również podziękować Dorocie
Kaczmarek za jej motywacyjne: „No i jak książka?” oraz
„Kiedy będzie można ją kupić?”, Markowi Nowakowi, który
wie za co, jak również dr Joannie Filipczyk za ciętą i orzeźwiającą wymianę myśli oraz za jej uszczypliwe poczucie humoru.
Osobne podziękowania składam profesor Annie Markowskiej
za entuzjazm i zachęcenie mnie do napisania tej książki oraz
dr hab. Małgorzacie Radkiewicz i dr hab. Agacie Jakubowskiej
za sugestie i skrupulatne uwagi. Książka ta nie ukazałaby się
drukiem, gdyby nie zaangażowanie i determinacja Natalii
Krawczyk z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz wsparcie pani Anny Potockiej, dyrektorki tej Galerii, za które

jestem ogromnie wdzięczna. Pragnęłabym również w tym
miejscu podziękować artystom oraz instytucjom artystycznym za wyrażenie zgody na publikację opisywanych prac.
Jestem ponadto pełna podziwu i uznania dla sokolego
oka pana redaktora Grzegorza Staniszewskiego oraz dla
dizajnerskich wojaży Patrycji Kucik i Magdy Wolnickiej,
które zaprowadziły nas na wyżyny kampowego uniesienia.
Na koniec chciałabym bardzo mocno i z całego serca podziękować Andy’emu, mojemu Mężowi w Podróży, który
wierzył niezachwianie we mnie i w tę książkę bardziej
niż ja sama, pomagając i doradzając mi oraz znosząc
miesiące mojej nieobecności podczas kwerend i innych
wyjazdów, jak również przeróżne „nie dam rady”, „po
co mi to” i „nie mogę już na to patrzeć”. Przede wszystkim zaś za to, że stworzył dla mnie wspaniały dom pełen
akceptacji i miłości, wspierając mnie zarówno psychicznie,
jak i finansowo. Bez niego ta książka nigdy by nie powstała, dlatego chciałabym tutaj powiedzieć mu DZIĘKUJĘ!
Last but by no means least, I would like to say thank you from
the bottom of my heart to Andy the Travelling Husband, who
was unshakeable in his faith in me and in this book, For his help,
advice and patience during my months of absence whilst away in
libraries and other travels as well as for my various cries such as
“I can’t manage”, “What for all of this” and “I can’t look at this
anymore”. Most important of all, for creating a warm home full
of acceptance and love while supporting me both psychologically
and financially. Without him this book would never have been
written, therefore I would like to say it here THANK YOU!
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Kamp jest święty i patronuje
wszystkim odmieńcom, tak jak
święty Sebastian. Jeśli więc opisywać
inność kampu, to tylko jako świętość:
święty jest bowiem zawsze Inny.
Tomasz Kaliściak1

Tylko za pośrednictwem innych
ludzi osobnik staje się Innym.
Simone de Beauvoir2

[...] już tak się przegięłam w paragraf,
że chyba już jestem nie do odzyskania
dla społeczeństwa, koniec ze mną,
Lukrecja, ratunku, chyba już się
nigdy nie odegnę, w niedogolonego
intelektualistę nie powrócę...
Michał Witkowski3

1 T. Kaliściak, Święty kamp. Psychoanalityczne studium świętego Sebastiana, [w:] Campania. Zjawisko
campu we współczesnej kulturze, red. P. Oczko, Warszawa 2008, s. 135.
2 S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2014, s. 319.
3 M. Witkowski, Lubiewo, Kraków 2005, s. 180.
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Kampowy powiew pojawił się w kulturze polskiej dopiero pod koniec lat 70.
ubiegłego wieku, kiedy to Wanda Wertenstein przetłumaczyła słynny esej Susan
Sontag Notatki o kampie4. Kilka kolejnych tekstów ukazało się w latach 90.,
chociaż zdominowana przez sztukę krytyczną przestrzeń nurtu głównego spychała inne formy aktywności na margines5. Obecnie większość akademickich
dyskusji omawia kamp na marginesie takich zagadnień, jak gender i queer, jednak coraz częściej staje się on atrakcyjnym tematem konferencji i artykułów
naukowych. W 2006 roku w Krakowie odbyła się pierwsza konferencja zatytułowana „Campania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze”, a dwa lata
później opublikowany został zbiór pokonferencyjnych artykułów. Jednak wśród
nich jedynym przejawem zainteresowania sztuką polską (o ile można ten rodzaj
aktywności tak nazwać) była próba krótkiej interpretacji „świętych obrazków”
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4 W pracy przyjęto pisownię „kamp”, która pojawiła się w tłumaczeniu Notatek o kampie przez Wandę
Wertenstein (S. Sontag, Notatki o kampie, „Literatura na Świecie” 1979, nr 9) oraz Zapisków o kampie
przez Dariusza Żukowskiego (S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, przeł. M. Pasicka, A. Skucińska,
D. Żukowski, Kraków 2012). Niektórzy polscy badacze pozostali przy pisowni oryginalnej słowa
„camp” (np. Ewa Grzeszczyk, Piotr Oczko, Anna Markowska), które często zapisywane jest również
kursywą. Wszystkie podane w tej książce cytaty z Notatek o kampie pochodzić będą z pierwszego ich
tłumaczenia, ponieważ była to jedyna dostępna wersja w czasie, kiedy pracowałam nad materiałem
do tej publikacji. Wszystkie fragmenty anglojęzycznych tekstów zostały przetłumaczone przeze mnie,
a w pozostałych przypadkach podałam nazwiska tłumaczy.
5 Teksty opublikowane przed rokiem 2000 zawiera 12 numer miesięcznika literackiego „Literatura
na Świecie” z 1994 roku poświęcony kampowi oraz prozie Ronalda Firbanka (tłumaczenie Zdeptanego
kwiatuszka). W 1997 roku Ewa Grzeszczyk opublikowała dwa teksty — artykuł Camp w 3 numerze
kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz notkę na temat wystawy „Niedzielni dandysi” Malwiny de
Brade w internetowym piśmie „Fototapeta” (adres internetowy: http://fototapeta.art.pl/fti–mlwmgp.
html, data dostępu: 10.08.2016). W 1999 roku ukazał się artykuł Marii Gołębiewskiej Kamp jako postawa estetyczna — o postmodernistycznych uwikłaniach w 17 numerze półrocznika „Sztuka i Filozofia”.
O kampie wspominała również Ewa Kuryluk w swojej książce Hiperrealizm — nowy realizm wydanej
w 1979 roku (s. 134).
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przez Piotra Oczkę oraz trzy artykuły poświęcone literaturze polskiej — „krótka
zaduma nad kondycją polskiego kampu” Anny Malinowskiej, analiza kampu
w powieści Al Fine Grzegorza Musiała6 dokonana przez Annę Mizerkę oraz
tekst o kampie w literaturze staropolskiej autorstwa Marcina Wilka. Kolejna
konferencja poświęcona kampowi („Kitsch and Camp in Popular Culture”)
zorganizowana została sześć lat później przez Katedrę Literatury i Kultury
Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W wydanym w 2007 roku magazynie
gdańskiego czasopisma „Panoptikum” zatytułowanym Amalgamat kampowy polskiemu kampowi poświęcono tylko dwa artykuły (Marcin Teodorczyk, „Kamp
i wamp”. Strategie kampu w wideoperformance’ach Katarzyny Kozyry „W sztuce
marzenia stają się rzeczywistością” oraz Adam Mazur, Kampowe odsłony Madame
Żużu). Pozostałe teksty omawiały zagadnienie samego kampu bądź też prace
zagranicznych artystów, głównie związanych z filmem. Kilka czasopism poświęciło swoje wydania na tłumaczenie tekstów o kampie, jak na przykład
czasopismo literackie „Red” (nr 3–4 z 2007 roku; fragmenty książki Philipa
Core’a Camp. The Lie that Tells the Truth, rozdział Campe–toi! Marka Bootha
z książki zatytułowanej Camp oraz tekst Andrew Rossa Uses of Camp). Kamp
ciągle jednak dotyczył kogoś innego — „Kwartalnik Filmowy” w 2009 roku
został prawie w całości zdominowany przez artykuły dotyczące kina zagranicznego (z wyjątkiem artykułów: Joanny Kulas, która analizowała witrynę
księgarni im. Bolesława Prusa w Warszawie, Pauliny Kwas o twórczości filmowej
Waleriana Borowczyka, Marty Olszewskiej–Jończyk o filmie Diabeł Andrzeja
Żuławskiego oraz Agnieszki Morstin–Popławskiej o kiczu w Podwójnym życiu
Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego). W 2010 roku ukazał się 32 numer internetowego „Dwutygodnika” zatytułowany Camp, porno i opera, w którym z kampowej
perspektywy analizowano dzieła z różnych dziedzin kultury (opera, film i literatura)7. Dwa lata później zagadnieniu kampu poświęcony został piąty numer
literackiego magazynu „Teksty Drugie” zawierający kilka przekładów, między
innymi rozdziału Role Models z książki Esther Newton Mother Camp. Female
Impersonators in America. W wydanej w tym samym roku książce Nagi mężczyzna
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6 P. Oczko, Święte obrazki — kampowe igraszki? Kamp a (pop)katolicyzm, [w:] Campania…, s. 143–149.
7 Adres internetowy „Dwutygodnika.com”: http://www.dwutygodnik.com/ (data dostępu: 12.01.2015).
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Paweł Leszkowicz poświęcił kampowi jeden rozdział, w którym analizował prace
takich artystów, jak Karol Radziszewski czy Sławomir Belina8. Jedną z ostatnich książek poświęconych kampowi była antologia tekstów przetłumaczonych
przez Annę Mizerkę i Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu9.
Słowo „camp” pojawiło się w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Władysława Kopalińskiego z 1994 roku na określenie zarówno homoseksualisty,
jak i banalnego, miernego i przestarzałego utworu, który „właśnie przez swą
nieudolność i tandetność artystyczną uważany jest obecnie za zabawny i dowcipny”10. „Camp” pojawił się w Wielkim słowniku wyrazów obcych z 2003 roku
jako sztuczność i kicz eksponowane w sztuce „w celu uczynienia ich bardziej
interesującymi lub zabawnymi”11, w definicji tej jednak pominięty został zupełnie
związek kampu z homoseksualizmem. Pojęcie to nie pojawiło się w najnowszym, wydanym w 2013 roku Słowniku wyrazów obcych zredagowanym przez
Arkadiusza Latuska, co może oznaczać, że powoli zaczyna zadomawiać się już
w języku polskim.
Celem tej książki jest przybliżenie zjawiska kampu poprzez szukanie jego etymologicznych korzeni, zmiennych znaczeń oraz metafor, za pomocą których próbowano je określić, oraz celów, jakim te metafory służyły. Kolejnym krokiem będzie
umieszczenie kampu w określonym czasie i miejscu, czyli w kulturze angloamerykańskiej w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy to dyskurs emancypacyjny
i tożsamościowy nabierał tempa. Następnie prześledzony zostanie rozwój zjawiska
(przechwycenie kampu utożsamianego do tej pory z homoseksualistami przez
feministki oraz osoby hetero– i biseksualne) i wyjaśnienie przyczyny jego fazy

19

8 P. Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Poznań 2012, s. 358–362.
9 Kamp. Antologia przekładów, red. P. Czapliński, A. Mizerka, Kraków 2013. Anna Mizerka napisała
również dysertację doktorską na temat kampu w literaturze (Kamp po polsku. Formy nowej estetyki
w literaturze i życiu literackim po 1989 roku), którą obroniła w 2010 roku na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
10 Camp, [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,Warszawa 1994, s. 84–85.
11 Camp, [w:] Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2003, s. 188–189.
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schyłkowej, zwanej przez Caryl Flinn „dekampem”12. Stan ten wiązał się głównie
z zatraceniem jego ostrza krytycznego, chociaż Susan Sontag uważała, że kamp
w ogóle go nie posiadał. W tym samym jednak czasie, kiedy Flinn uśmiercała
kamp, odradzał się on na uniwersytetach dzięki studiom lesbijsko–gejowskim13
i został nawet włączony do debaty na temat epidemii AIDS, wzbudzając tym
samym kolejne kontrowersje, głównie ze względu na użycie nieadekwatnego
do zastanej sytuacji humoru14.
Konstruując definicję kampu na potrzeby tej pracy, oparłam się na etymologii
i kontekście historycznym oraz na wybranych kryteriach zaproponowanych przez
Davida Bergmana w 1993 roku. Bergman wyodrębnił pewne punkty wspólne,
co do których większość badaczy się zgadzała, mimo że prawie każdy z nich
mógł zostać zakwestionowany. Należały do nich: styl, napięcie w relacji z kulturą
popularną, marginalność (osoba rozpoznająca kamp nie należała do głównego
nurtu kultury) oraz powiązania z kulturą homoseksualną lub też samoświadomy
erotyzm15. Do powyższych kryteriów dodałam również humor i uśmiech, który
od początku (początków) był jednym z głównych wyznaczników kampu.
Umieszczenie kampu w zupełnie odmiennym kontekście zarówno historycznym,
geograficznym, ekonomicznym, społecznym, jak i politycznym, czyli w kulturze
polskiej, rodzi pytania o to, kim byli kampowi bezczelnicy, jaka była kampowa
sztuka i jakie tematy poruszała. Dlaczego pewne dyskusje nie zostały przedtem
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12 C. Flinn, The Deaths of Camp, [w:] Camp. Queer Aesthetics and the Performing Subject. A Reader, ed.
F. Cleto, Edinburgh 1999, s. 433. Kamp jest problematycznym zagadnieniem dla lesbijek, ponieważ
wywodzi się ze stosunku gejów do męskiego autorytetu (P. Bieszk, De/konstrukcja gender poprzez
camp: Divine, Frank N. Further i Rocky Horror, [w:] Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Kraków
2001, s. 133).
13 Kamp przestał pełnić funkcję homoseksualnego kodu po 1969 roku, kiedy to w pubie Stonewall
Inn w Nowym Jorku doszło do starć między jego stałymi bywalcami, czyli społecznością LGBT, a policją,
co zapoczątkowało walkę o równe prawa dla mniejszości seksualnych.
14 Camp, [w:] L. Prono, Encyclopedia of Gay and Lesbian Popular Culture, Connecticut–London 2008, s. 55.
15 D. Bergman, Introduction, [w:] Camp Grounds: Style and Homosexuality, ed. D. Bergman, Massachusetts
1993, s. 5.
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przeprowadzone, pojawiając się dopiero po 1989 roku16? W jaki sposób kamp
wpisał się w polski dyskurs o sztuce i jakie wniósł do niej wartości? Czy przyczynił się w jakiś sposób do zmiany postrzegania tego, czym jest dzisiaj sztuka
i jaką rolę odgrywa artysta? Odpowiedzi na te pytania będę szukać przede
wszystkim w pewnym aspekcie kultury angloamerykańskiej, w której rodziła
się świadomość społeczna wszelkich „bezczelników” wykluczonych z systemu
reprezentacji. Tak nakreślona relacyjność stanie się podstawą do odnalezienia
początku (początków) kampu i umiejscowienia go (ich) w polskim kontekście, a następnie zaznaczenia jego chronologii i rozwoju. Następnie dostosuję
wcześniejsze klasyfikacje kampu do polskich warunków oraz spróbuję znaleźć
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dyskurs kampowy przenikał — mimo
braku stosownego języka — do polskiej sztuki powojennej.
Kryteria wyboru analizowanych prac i postaci podyktowane były dwoma
czynnikami: z jednej strony próbą odszukania kampowych elementów tam,
gdzie do tej pory nie zostały one zauważone (albo w ten sposób nazwane),
a z drugiej — próbą przeprowadzenia przewrotnej analizy tych dzieł, które
dotychczas uchodziły głównie za martyrologiczne, narodowe i powiązane
z cierpieniem. Takich, które z powodu braku odpowiedniego języka nazwano
zupełnie inaczej i kojarzono z innymi kierunkami w sztuce (na przykład prace
Anastazego Wiśniewskiego) i dla których sami artyści, tacy jak na przykład
Władysław Hasior, chcieli innej interpretacji. W pewnym sensie jest to więc
alternatywna opowieść o sztuce widziana z kampowej perspektywy, w której
centrum umieszczeni są ci, którzy albo się nie dopasowali, albo nie chcieli się
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16 Paweł Leszkowicz twierdził, że komunizmu w Polsce właściwie nie było, ponieważ kraj był
pod rządami skorumpowanej biurokracji państwowej, która należała do partii komunistycznej, ale
nie opierała się na jej ideałach, i dlatego też pozostał przy terminach „realny socjalizm” i „socjalizm”.
Jednak nawet kiedy Polska odzyskała niepodległość, nie oznaczało to, że z dnia na dzień stała się krajem
demokratycznym opartym na otwartym i pluralistycznym społeczeństwie i w związku z tym termin
„system demokratyczny” również jest dyskusyjny (P. Leszkowicz, dz. cyt., s. 27, przypis 32). Podobnie
uważała Anda Rottenberg, pisząc o komunizmie, że „był to przeszczep nieudany, regularnie odrzucany
przez organizmy społeczne tych krajów [Europy Środkowo–Wschodniej — A.E.], a stosowana
wobec nich metoda bata i marchewki przynosiła dość mizerne rezultaty” (A. Rottenberg, Schizofrenia
bezobjawowa, [w:] A. Rottenberg, Prze–ciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80., red. K. Redzisz, K. Sienkiewicz,
Warszawa 2009, s. 47).
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dopasować — prześmiewcy, bezczelni męczennicy, impertynenci, indywidualiści
i społeczni „przeszkadzacze”. Ci, którzy ze względu na swoją seksualność, płeć
lub poglądy nazwani zostali bezczelnikami.
Ze względu na przemiany, nie tylko polityczne, ale głównie społeczne, jakie dokonały się w Polsce od końca II wojny światowej, podzieliłam tę pracę na dwie
części — na kamp przed rokiem 2000 i po nim, ponieważ wtedy to pojawiła
się większość tekstów i prac dotyczących tego zjawiska. Świadomie pominęłam
tutaj rok 1989, kiedy to załamał się system komunistyczny, ponieważ o ile była
to data przełomowa dla historii Polski, o tyle bez większego znaczenia dla samego kampu. Nawet jeśli Pierre Restany porównywał wydarzenia towarzyszące
upadkowi komunizmu do rewolucji kulturalnej w Europie Zachodniej w 1968
roku, to w polskiej sztuce — w przeciwieństwie do takich krajów, jak na przykład Bułgaria — przedstawiano je w sposób subtelniejszy dzięki podtrzymywaniu kontaktów z kulturą zachodnią17. Był to jeden z powodów, dla których
Piotr Piotrowski za przełomowy uznawał nie tyle rok 1989, ile 1980, ponieważ
to wtedy nastąpiła zmiana myślenia i rozpoczęło się podważanie porządku
systemu komunistycznego18. Psychiczne wyzwolenie oznaczało wewnętrzną
wolność, a wolność wiązała się z odwagą, porzuceniem uczucia strachu i wyjściem poza ustalone granice. Upadek systemu komunistycznego spowodował
jednak istotne zmiany kulturowe i cywilizacyjne — odtąd przestrzeń publiczna
stała się dostępna dla każdego, zniesiono cenzurę, pojawiły się nowe teorie, takie jak queer, gender i feminizm, rozpoczęły się walki o prawa jednostki do
własnej tożsamości oraz do wypowiadania się własnym głosem i językiem. Był
to również czas, w którym nastąpiła zmiana paradygmatu z modernistycznego
na postmodernistyczny, a w sztuce przestały dominować uniwersalne wartości,
co spowodowało, że pojawiło się więcej dzieł lekkich, żartobliwych i banalnych
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17 P. Restany, Alchemik sztuki, rozmowę przeprowadziła E. I. Nowak, „Arteon” 2003, nr 4, s. 24–25.
18 P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999, s. 220.
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oraz niespotykany dotąd artysta–gej19, który tworzył prace z myślą o konkretnym
odbiorcy, i to niekoniecznie heteroseksualnym.
Jednym z kryteriów wyboru prac stworzonych po 2000 roku będzie pokazanie
różnorodności technik, użytych mediów oraz obecności kampu w wielu przestrzeniach i w różnych środowiskach artystycznych (poznańskie, łódzkie, warszawskie, wrocławskie, krakowskie) — zarówno tych wystawianych w przestrzeni
galeryjnej, jak i tych, które do tej pory nie były nigdzie pokazywane. Zmienia się
również pojęcie bezczelnika, który nie tyle lokuje się (i/lub zostaje ulokowany)
na obrzeżach totalitarnego systemu i opozycji, ale wychodzi z cienia i odważnie
stawia opór normatywności. Wybór kampowych dzieł był jednak problematyczny
z powodu nieporozumień dotyczących samej definicji dzieła sztuki i ruchomych
granic między nią a tym, co nią nie jest, i dlatego też w tej pracy skupiono się
raczej na funkcjach i znaczeniach niż na wartościowaniu samego dzieła. Nie jest
to również ani kompletna, ani definitywna kolekcja kampowej sztuki, zwłaszcza
tej po roku 2000, bo jej stworzenie to zadanie nie tylko niewykonalne, ale także
problematyczne. Tak jak zmienia się definicja i odbiór kampu, tak też zmieniają
się jego przykłady, można więc mówić jedynie o zbiorze zgromadzonym w jakimś celu, adekwatnym do odpowiedniego kontekstu i ujmowanym z wyraźnie
zarysowanej perspektywy. Jak twierdziła Anna Mizerka, kamp nie jest pojęciem
zamkniętym ani dobrze sklasyfikowanym, a na dodatek jest również antykanoniczny, wytwarzając „kulturę niedomkniętą, w której wszelkie podziały są
nieostateczne i pozostają do dyspozycji uczestników społecznej komunikacji”20.
Zaprezentowana tutaj kolekcja nie jest ważna ze względu na tworzenie kampowego kanonu czy kampowej encyklopedii, ale ze względu na określony przekaz.
Jest to bardziej propozycja porządkowania fragmentu kampowego materiału
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19 Angielskie slangowe słowo gay oznaczało pierwotnie wesołego i szczęśliwego człowieka lub
barwną postać. W Wielkiej Brytanii w XVIII i XIX wieku używane było na określenie rozpustnej
kobiety. W latach 60. XX wieku przyswoiła je sobie społeczność homoseksualna obracająca się
wokół środowiska teatralnego, a dekadę później słowo to zostało wprowadzone do standardowej angielszczyzny (Front Wyzwolenia Gejów, [w:] T. Thorne, Mody, kulty, fascynacje. Słownik pojęć
kultury postmodernistycznej, przeł. Z. Batko, Warszawa 1999, s. 108).
20 A. Mizerka, Polityka kampu, „Fa–Art” 2006, nr 1–2, s. 32.
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wykrojonego z niezbadanej dotąd całości (jeśli można mówić o całokształcie
kampu), próba innego podziału powojennej historii sztuki polskiej oraz szukanie związków między epokami i kulturami niż przedstawienie jego gotowej
i uformowanej całości, ponieważ tak jak płynne i otwarte jest zagadnienie kampu,
tak samo ruchome są jego przykłady i funkcje. Większość omawianych w tej
pracy dzieł (zarówno z okresu PRL–u, jak i współczesnych) przypisana została do
określonych nurtów i kierunków w sztuce i nie była do tej pory interpretowana
z perspektywy kampowej. Kamp stanie się więc kolejną perspektywą badawczą,
która umożliwi odmienną interpretację dzieła sztuki i jego twórcy.
Na potrzebę stworzenia bardziej pluralistycznej wizji tego, co się wydarzyło
w sztuce XX wieku, zwracał uwagę Paweł Leszkowicz, twierdząc, że „sztuka nowoczesna nigdy nie była monolityczna i jednorodna, a mimo to wiele jej «historii»
usiłuje zbudować zamkniętą narrację. Dlatego konieczne jest przemyślenie za pomocą wciąż innych pojęć i kategorii niż te, które dotychczas wykorzystywano
dla zbudowania procesów historyczno–artystycznych”21. Specyfika mówienia
o kampie jako narzędziu pomocniczym, a nie narracji i strategii samej w sobie, wynika z przyznawania pierwszeństwa prowadzonym w latach 90. dyskusjom na temat feminizmu, kulturowej i biologicznej tożsamości płciowej oraz
równouprawnienia mniejszości seksualnych. Były to oczywiście kwestie ważne,
a zdaniem artystów, wykładowców akademickich i działaczy społecznych nawet
priorytetowe dla formowania się nowego, demokratycznego państwa, wskutek
czego bogata tradycja i różnorodność kampu zostały przez nie przyćmione.
W polskich realiach nie istnieje specyfika mówienia o kampie w sztuce jako
o zjawisku międzynarodowym, albo raczej ponadnarodowym, które łączone jest
z subwersją i kwestionowaniem każdego rodzaju granic (nie tylko płciowych).
Nie postrzega się go również jako formy prześmiewczego i uszczypliwego teatru
odmieńców, na którego deskach wywraca się do góry nogami wszelkie opresyjne
normy. Nie łączy się go z kulturą angloamerykańską, w której istnieje szereg
koncepcji lokujących korzenie kampu w odmiennym kontekście, lecz łączy się
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go na przykład z teatrem, polami bitewnymi, modą, przybieraniem zadziornych
póz czy z sentymentalną nostalgią za czasami, które minęły, a których ułamki
można znaleźć gdzieś na zakurzonych pchlich targach. Nie zwraca się też uwagi
na terapeutyczne i łagodzące funkcje kampu oraz kampową moc przeobrażania
wykluczenia w akceptację. Przede wszystkim jednak pomija się fakt, że kamp
zawsze stoi po stronie outsiderów, bez względu na to, czy są nimi kobiety, czy
mniejszości seksualne, i to jest jeden bardzo ważny wymiar kampu. Drugi, równie istotny w polskich realiach, to umiejętność przekształcania martyrologii
w zadziorność. Książka ta opiera się więc na takich koncepcjach kampu, które
ukazują jego humorystyczną i frywolną stronę oraz zalety i przyjemności życia
na marginesie. Kampu, który nie tyle otwarcie rzuca rękawicę opresorowi, ile
uparcie drąży podkopy i nęka go wojną podjazdową, bo dla kampowego partyzanta opozycja nie ma charakteru militarnego, ale jest estetycznym nadmiarem,
który przekształca glamour gwiazd Hollywoodu w chleb powszedni, homofobiczną Polskę — w gejowski raj, a Matkę Polkę — w dominatrix. Kampu, który
kreuje alternatywną wizję świata, gdzie „bycie poza” jest zaletą i gdzie marginesy
nie ograniczają, ale wyzwalają.
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