




kuratorzy / curated by:

 Michał Bieniek, Małgorzata Miśniakiewicz

08.05 — 22.11.15
 

WROCŁAW 2016 

EUROPEJSKA 

STOLICA KULTURY
 

WROCŁAW 2016 

EUROPEAN CAPITAL 

OF CULTURE

Palazzo Donà Brusa
Campo San Polo 2177

Venice

artyści / artists:

 Manaf Halbouni

Susanne Keichel 

Thomas Kilpper  

i / with Massimo Ricciardo, Holger Wüst

Szymon Kobylarz 

Dorota Nieznalska

Tomasz Opania

The Open Group 

Andrij Sahajdakowski 

Oksana Zabużko

teksty / with texts by:

Michał Bieniek, Małgorzata Miśniakiewicz

Andrzej Leder

Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos

Kristina Rapacki 

Karl-Siegbert Rehberg

Mykoła Riabczuk 

Jan Sowa

Oksana Zabużko

wrocław 2016



1 
Małgorzata Miśniakiewicz, Michał Bieniek

Dispossession – wstęp do wystawy i katalogu 7

Dispossession – introduction to the exhibition and catalogue 17

2 
Andrzej Leder

Dispossession 29

Dispossession 33

3 
Mykoła Riabczuk

Odzyskiwanie własności 39

Repossessions 48

4 
Karl-Siegbert Rehberg

Ojczyzna jako upragniona nieprawdopodobność 57

Homeland as a Longed-for Improbability 68

5 
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos

Przestrzenna sprawiedliwość wywłaszczenia: cztery lekcje 79

The Spatial Justice of Dispossession: Four Lessons 84

6 
Jan Sowa

Wywłaszczenie, czyli fundament własności 91

Dispossession, or the Foundation of Property 99

7 
Kristina Rapacki

Niereprezentowani 107

The Unrepresentables 114

Manaf Halbouni 122

Dom jest nigdzie /  Nowhere is Home
Al Kaed/der Führer/Wódz / Al Kaed/der Führer/The Leader

Dorota Nieznalska 132

Reisefieber, drzwi z domów położonych na obecnych polskich, 
a przed wojną niemieckich ziemiach: Gdańsk, niem. Danzig; 
Bydgoszcz, niem. Bromberg; Nowe Laski, niem. Neu Laatzig; 
Zawiercie, niem. Warthenau; Świdnica, niem. Schweidnitz; 
Jelenia Góra, niem. Hirschberg im Riesengebirge; Łęgów, 
niem. Langenau; Pisarzowice, niem. Schreibersdorf / 
Reisefieber, Doors from the Houses on Today's Polish and 
Pre-war German Territories: Gdańsk Ger.  Danzig; Bydgoszcz 
Ger.  Bromberg; Nowe Laski Ger. Neu Laatzig; Zawiercie 
Ger. Warthenau; Świdnica Ger.  Schweidnitz; Jelenia Góra 
Ger. Hirschberg im Riesengebirge; Łęgów Ger.  Langenau; 
Pisarzowice Ger.  Schreibersdorf 

The Open Group 140

Podwórko / Backyard

Susanne Keichel 152

Linie ucieczki / Lines of Flight

Tomasz Opania 160

Nielegalne przekroczenie granicy – zielona granica / 
Illegal Border Crossing – grüne Grenze

Thomas Kilpper 170

Latarnia dla Lampedusy! / A Lighthouse for Lampedusa!

Szymon Kobylarz 182

Pani Anna / Ms Anna

Oksana Zabużko 192

My, deportowani: koda / We, the Deported: Coda

Andrij Sahajdakowski 202

Pokój / A Room



D
IS

P
O
SS

E
SS

IO
N

7 Małgorzata Miśniakiewicz, Michał Bieniek

Dispossession – wstęp do wystawy 
i katalogu

Organizowana przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 wystawa obiera 

za punkt wyjścia historię i tożsamość tego miasta zbudowanego na fundamencie 

wywłaszczeń i przesiedleń. Miasta, w którym po powojennym przesunięciu granic 

niemal każdy był „skądś”, „stąd” zaś oznaczało obcość.

We wspomnieniach pierwszych wrocławian, którzy przybywali na miejsce 

przedwojennych mieszkańców Breslau, doświadczenie wysiedlenia rozproszone 

jest pomiędzy dwoma miejscami. Pierwsze to mitologizowany, utracony dom 

rodzinny, drugie to zasiedlany budynek, który należało oswoić – uczynić swoim – 

by odbudować życie postawione przez wojnę w stan zawieszenia. Choć niemal cał-

kowita wymiana ludności Wrocławia, będąca konsekwencją Drugiej Wojny i nastę-

pującego przesunięcia granic, jawi się jako wydarzenie szczególne – jednocze-

śnie wypierane i mitologizowane – kluczowym wątkiem wystawy jest rozpoznanie 

powtarzalnego, powszechnego i nieprzerwanie aktualnego charakteru przesiedleń-

czych doświadczeń. Tym, co stanowi o wspólnocie historii wywłaszczeń, jest dom: 

opuszczany, utracany, przejmowany, zasiedlany.

Dom, będąc centralną figurą Dispossession, wokół której krążą podejmowane 

na wystawie pytania i wątki, zdaje się nieuchwytny, unika definicji i konkretyzacji. 

Pozornie solidna konstrukcja – tak w wymiarze przestrzennym, jak i psychologicz-

nym – okazuje się daleka od stabilnej trwałości. Obraz domu, pojawiający się na 

wystawie w różnych, nieraz konfliktujących, manifestacjach podlega nieustannym 

przemianom – zapominaniu, przekłamywaniu, odtwarzaniu, fragmentaryzacji, 

mitologizacji i negacji. To właśnie w tych operacjach objawiają się zarówno poli-

tyczne, jak i psychologiczne procesy definiujące poczucie przynależności.

Umieszczona na patio tuż za drzwiami weneckiego palazzo instalacja Manafa 

Halbouniego – samochód, którego wnętrze zaadoptowano na mikromieszkanie – 

będąc propozycją tymczasowego domu, na wiele sposobów podważa i neguje samą 

koncepcję przynależenia. Turkusowy gruchot obładowany walizkami, sankami 

i rowerem nie tylko wygląda absurdalnie w pozbawionej ruchu samochodowego 

Wenecji, on od razu jawi się jako nieprzystająca wyrwa w eleganckim wizerunku 

s. 122–131

1
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miasta i Biennale. Urodzony w Damaszku i mieszkający w Dreźnie Halbouni 

stworzył Dom jest nigdzie w poszukiwaniu miejsca, które mógłby nazwać swoim, 

domu dla współczesnego nomada. Obserwując nasilenie ksenofobicznych nastro-

jów w Dreźnie i całej Europie, ten posiadający podwójne obywatelstwo, wykształ-

cony w Niemczech artysta uznał za konieczne wyposażenie swojego prowizorycz-

nego mieszkania w koła, czując, że w każdej chwili znowu może być zmuszony 

do wyruszenia w drogę. Dojmującemu poczuciu tymczasowości i niemożności 

zakorzenienia z trudem próbuje opierać się utkana ze strzępków prywatnego uni-

wersum – wspomnień, codziennych przedmiotów i pamiątek – własna przestrzeń, 

intymny jednoosobowy mikrokosmos.

Nad samochodem dominuje duży napis Al Kaed w arabskiej kaligrafii. Słowo, 

którego niemieckie tłumaczenie to „der Führer”, czyli przywódca, czerpie ze wspo-

mnienia z dzieciństwa artysty i odnosi się do inwokacji obowiązkowo wypowiada-

nej przez syryjskie dzieci przed wejściem do szkoły. Halbouni zaczął tworzyć cykl 

betonowych reliefów po wybuchu wojny domowej w Syrii, gdy pierwszy raz zoba-

czył fotografie ruin zbombardowanych domów swojego rodzinnego miasta. Prze-

pleciony metalowymi zbrojeniami, puklem włosów czy kłębkami włóczki napis 

jest także wizualną transkrypcją ruin czyjegoś domu, spośród których przezierają 

fragmenty utraconego, spokojnego życia. O trudności obserwowania wojennych 

i wywłaszczeniowych procesów w dobie przesytu obrazami więcej pisze Andrzej 

Leder w tekście Dispossession, analizując relacje pomiędzy globalizacją, wypędze-

niem, wyzuciem a pamięcią.

„Dispossession” w języku angielskim ma dwa znaczenia. Może być tłuma-

czone jako wywłaszczenie czy utrata mienia, ale oznacza także egzorcyzm, czyn 

mający na celu wygnanie niechcianych energii. W egzorcyzującym akcie wypędze-

nia dostrzec można z jednej strony potrzebę swoistego oczyszczenia z przeszło-

ści, zatarcia historii, z drugiej zaś widoczny jest lęk przed innością, odrzucenie 

możliwości współistnienia z tym, co obce. Wieloznaczność wyrazu „disposses-

sion” wskazuje na przeciwne wektory towarzyszące utracie i poszukiwaniu domu: 

bycie wypędzonym i wypędzanie. Choć semantycznym punktem wspólnym jest tu 

pozbawienie prawa do bycia lub posiadania, różnica objawia się w wymiarze etycz-

nym. O ile bezprawne wywłaszczenia mogą wzbudzać litość i chęć zadośćuczynie-

nia, tak egzorcyzm sił uznanych za zagrożenie wydaje się działaniem słusznym 

i koniecznym.

Historyczna oś przesiedleń Lwów – Wrocław – Drezno, wokół której nakre-

ślony jest obszar poszukiwań Dispossession, stanowi ramę pozwalającą skupić spoj-

rzenie nie tylko na wojennym dziedzictwie wywłaszczeń. Zerknięcie wstecz służy 

przede wszystkim dostrzeżeniu naszej współczesności, dzisiejszych przesiedleń 

i egzorcyzmów codziennie odbywających się na tych ziemiach Europy Środkowo-

-Wschodniej. By je dostrzec, istotna jest jednak świadomość własnej historii, mądra 

pamięć o doświadczeniach przodków, która nie poddaje się cierpiętniczej mitologi-

zacji i egoistycznemu skupieniu tylko na własnej krzywdzie. Martyrologii możliwej 

jedynie dzięki niedostrzeganiu ofiar innych.

Kształtem Reisefieber… Doroty Nieznalskiej przywołuje na myśl wagony towa-

rowe lub bydlęce, które w czasie wojny wykorzystywano do przewożenia więź-

niów do obozów koncentracyjnych, a później do przesiedlania milionów Niem-

ców i organizowania repatriacji ze wschodu. Ściany i podłoga obiektu Nieznal-

skiej wykonane są z drzwi zabranych z poniemieckich domów leżących na przed- 

wojennych niemieckich, a dzisiejszych zachodnich terenach Polski. „Poniemiec-

kie” ściany wagonu, z wybłyszczonymi od dekad dotyku klamkami i łuszczącymi 

się warstwami farby, negują podział na prywatne i publiczne, przekreślają intym-

ność i bezpieczeństwo, jakie daje przekroczenie własnego progu. Polscy powo-

jenni repatrianci i przesiedleńcy ze wschodu przybywali na dotychczas niemieckie 

ziemie z traumą utraty własnego i z koniecznością przejęcia czyjegoś opuszczo-

nego domu. Świadomość ofiar i strat cywili, niezależne od zajmowanej strony 

konfliktu, łączy się w Reisefieber… z koniecznością rozpoznania własnej, podwój-

nej roli wypędzonego i wypędzającego, wywłaszczonego i przejmującego cudzą 

własność.

Przebiegająca przez trzy miasta Ukrainy, Polski i Niemiec linia jest oczy-

wiście tylko jednym z wielu możliwych tropów wojennych wywłaszczeń i euro-

pejskich szlaków migracji. Jednak te trzy miejsca, poza doświadczeniem głębo-

kich przemian społecznych, politycznych i państwowych, łączy rodzaj mitologi-

zującego, tęsknego spojrzenia, jakim obdarzają je ci, którzy w nich nie są, którzy 

w nich byli lub którzy pragną być. W repertuarze takich westchnień znajdziemy 

pielęgnowane przez przesiedleńców opowieści o polskim Lwowie; o niemieckim 

Wrocławiu; o niezbombardownym Dreźnie, do którego dotarł milion uciekających 

niemieckich cywili; o zachodnioukraińskim Lwowie bezpiecznie oddalonym od 

granicy z Rosją; o mieście bez wojny; o mieście gotowym przyjąć wywłaszczonych. 

O miejscu, które było lub mogłoby być domem.

Samo wspomnienie rodzinnego domu, które wydaje się jednym z pierwszych 

i najgłębiej przechowywanych obrazów, okazuje się cząstkowe, delikatne i bole-

śnie trudne do przekazania. Problematyczność opowiedzenia o niemal namacalnej 

i „stojącej przed zamkniętymi oczami” przestrzeni dostrzegamy w instalacji The 

Open Group, w której mówiona historia o utraconym domu jest tłumaczona przez 

architektów na jego komputerowy model 3D. W opowieściach dwóch kobiet – jedna 

utraciła dom w Donbasie w wyniku współczesnego konfliktu na wschodniej Ukra-

inie, druga na Wołyniu w trakcie niemieckiej inwazji, rzezi wołyńskich i wreszcie 

przesunięcia granic – najbardziej znaczący okazuje się performatywny i sensualny 

wymiar tych przestrzeni. Ważniejszy jest zapach gotowanych potraw niż dokładny 

kształt pieca, a wymiary, częściej niż metry, opisuje zasięg czyjejś ręki.

s. 29–32 

s. 132–139

s. 140–151
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Projekcjom wideo towarzyszą naszkicowane przez kobiety rysunki, które 

miały zastąpić brakujące słowa, oraz makiety skonstruowane na podstawie wizu-

alizacji cyfrowych. Artyści te architektoniczne modele określają jako swoistą anty-

architekturę, której realizacja zależna od wspomnień, słów i gestów wynika z nie-

istnienia rzeczywistego budynku. Te miniaturowe domki, przywodzące na myśl 

modele z muzeum antropologicznego, kwestionują koncepcję historycznej obiek-

tywności. W relacji Filomeny Kuriaty kryta strzechą chatka odstaje nie tylko od 

snutych przez wielu Polaków opowieści o „utraconych na wschodzie dworkach 

i posiadłościach”, ale także od poniemieckiego murowanego i skanalizowanego 

gospodarstwa pod Wrocławiem, do którego została przesiedlona po zakończeniu 

wojny.

Jest coś głęboko kłopotliwego i wstydliwego, a jednocześnie ponadnarodowo 

powszechnego w trudności rekoncyliacji empatii i dziedzictwa wywłaszczeń. Choć 

własne, rodzinne i skoligacone, przesiedlenia jawią się jako wyjątkowa trauma, 

przekazywana z pokolenia na pokolenie opowieść o niesprawiedliwej grabieży 

i bolesnej utracie, to cudze zdają się jedynie pobocznym przypisem na marginesie 

podręcznika do historii. Jak choćby na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych w sło-

wie „poniemieckie” – które zaczęło oznaczać „solidne”, lub desygnować rodzaj 

architektury – zatarto pierwotne znaczenie wskazujące na własność, a chętnie opo-

wiadano o „naszych Kresach” i „polskim Lwowie”. Na podobną ślepotę wobec wła-

snego otoczenia zwraca uwagę Mykoła Riabczuk w tekście Odzyskiwanie własno-

ści. Mając świadomość narodowej historii i rodzinnych wywłaszczeń, przez lata 

nie dostrzegał nazwy domu, w którym mieszkał, napisanej na ścianie alfabetem 

łacińskim.

Ślady po przesiedlonych – po mieszkańcach z przeszłości, których nie trzeba, 

a czasami nie należy pamiętać – zdają się podlegać procesom widzialności zależ-

nym od woli patrzącego lub nakazu urzędującej władzy. Co istotne, takiemu oglą-

dowi towarzyszy zupełnie inna optyka i dynamika niż w przypadku samych prze-

siedlonych. Pamięć i wiedza raz jeszcze okazują się dalekie od doświadczenia. Sza-

cunek i próba internalizacji traum przesiedlanych przodków często nie przekłada 

się na empatię wobec współczesnych wywłaszczonych. Riabczuk pisząc z perspek-

tywy ukraińskiej – choć ta refleksja nie jest odległa od powojennej polskiej sytu-

acji – zauważa, że po wojnie z jego kraju raczej się emigrowało, przesiedleńcy to 

ci, którzy wyjeżdżają. Tę wizję dopiero niedawno przełamały ostatnie konflikty 

i procesy polityczne, które doprowadziły do przybycia dzisiejszych przesiedlonych. 

W każdym z trzech wspomnianych tu miast rok 2015 naznaczony był koniecz-

nością konfrontacji z tematem wywłaszczeń, tak w kontekście współczesnych kry-

zysów, jak i własnej tożsamości. Według UNHCR rezultatem wojny na wschodzie 

kraju tylko w pierwszej połowie roku 2015 liczba liczba uchodźców wewnętrznych 

na Ukrainie sięgnęła półtora miliona. W czasie drukowania niniejszego tekstu losy 

kilku tysięcy uchodźców z Syrii, których Polska ma przyjąć w ramach unijnego 

planu relokacji uchodźców, nadal nie są pewne. Codziennością są natomiast kse-

nofobiczne i islamofobiczne komentarze oraz hasła nawołujące do agresji wobec 

osób odmiennych kulturowo czy etnicznie. W Dreźnie w 2014 roku rozpoczęła 

swoją działalność skrajnie prawicowa Pegida, czyli Patriotyczni Europejczycy prze-

ciwko Islamizacji Zachodu. Co znaczące, cała Saksonia, wraz ze swoją stolicą cha-

rakteryzuje się najniższą liczbą imigrantów w całych Niemczech.

W cyklu fotografii Linie ucieczki Susanne Keichel dokumentuje polityczną i spo-

łeczną sytuację w Dreźnie, w codziennym życiu obserwując radykalizację i polary-

zację opinii wśród mieszkańców jej rodzinnego miasta. Zdjęcia z marszów Pegidy 

przeplatają się z tymi wykonanymi w ośrodku dla uchodźców, gdzie obok ujęć tym-

czasowej przestrzeni widzimy dłonie jej rezydentów, na telefonach komórkowych 

pokazujących obrazy z niebezpiecznej podróży do Europy. Keichel odrzuca postulat 

„obiektywizmu” jej fotografii, patrząc na niewidoczny, niereprezentowalny obiekt 

swoich zdjęć podmiotowo. Białym twarzom zwolenników Pegidy nie towarzyszą 

jednak wizerunki tych, których chcą się pozbyć. Zamiast portretu możemy zobaczyć 

dokument z nakazem opuszczenia Niemiec. Ta „niereprezentowalność” starających 

się o azyl nie jest zabiegiem artystycznym, tylko powtórzeniem doświadczanej sytu-

acji – w miasteczku namiotowym z kontrmanifestacji wobec Pegidy znajdujemy 

napis: „zakaz robienia zdjęć, ludzie tutaj nie mają żadnego statusu prawnego”1. 

W tekście Ojczyzna jako upragniona nieprawdopodobność Karl-Siegbert Rehberg ana-

lizuje ideę domu rozumianego jako heimat w kontekście niemieckiej tradycji filozo-

ficznej. Zwraca uwagę na XVIII-wieczne źródła XX-wiecznego doświadczenia, stano-

wiącego o rozpoznaniu bezdomności jako metafory ludzkiego poniżenia i alienacji.

W bardziej prywatnym wymiarze pytania o genealogiczną i narodową toż-

samość stawia Tomasz Opania, rozmawiając ze swoimi pochodzącymi ze Śląska 

przodkiniami. Wyświetlanej na wezgłowiu starego weneckiego łóżka projekcji 

towarzyszy osobliwa machina, wymachująca polskimi bądź niemieckimi barwami 

narodowymi. W zależności od deklarowanej przez kobiety tożsamości, fragmenty 

koszulek układają się w całość, tworząc zarys jednoznacznie określonej narodowo 

postaci. Gdy brakuje precyzyjnych wytycznych, fakty się nie zgadzają lub pamięć 

zawodzi, symboliczna postać rozczłonkowuje się w niedookreślonym rozprosze-

niu. Wydaje się, jakby ludzka figura rozpadała się, kiedy nie przynależy do kon-

kretnej narodowości. 

Absurdalność sytuacji potęguje nie tylko sama historia Śląska, w której koeg-

zystencja kilku grup narodowych – Czechów, Niemców, Polaków i Ślązaków – 

komplikuje jednoznaczne podziały. Także niezgodność opowieści wspominają-

cych kobiet unaocznia groteskę poszukiwania jednej i obiektywnej zarazem wizji 

1 No photos, no videas, no cameras at all, people here have no legal status.

s. 39–47 

s. 152–159

s. 57–67

s. 160–169
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historii i tożsamości. Inaczej niż w pracy The Open Group, gdzie osobisty monolog 

nie podlegał żadnej weryfikacji, u Opani słyszymy rodzinny wielogłos, rozbudo-

wujący, ale i komplikujący przekazywaną historię. Zanikająca momentami pamięć 

niemal 100-letniej babci Ruty Heller (z domu Winter, wcześniej Sommer) i jej 

irytacja, gdy pytania zmuszały ją do wskazania niepolskiej tożsamości, jest uzu-

pełniana przez mówiące po polsku, a uważające się za Niemki ciotki artysty. Nie-

jednoznaczne odpowiedzi na pytania o szkołę, narodowość przodków, dokumenty, 

język, kartki na jedzenie, poczucie przynależności, religię czy przekraczanie granic 

państwowych uniemożliwiają rekonstrukcję homogenicznej tożsamości. Kluczo-

wym jest, że ta niemoc nie ogranicza się do pierwszej połowy XX wieku. Przeciw-

nie, współcześnie miliony osób mieszkając, a nawet będąc obywatelami jednego 

państwa, definiują swoją narodową tożsamość także poprzez związki z inną etnią.

Praca Tomasza Opani jest na wystawie swoistym kontrapunktem. O ile pozo-

stali artyści odnoszą się do domu traconego czy poszukiwanego, do konieczności 

przemieszczania się, Opania opowiada o sytuacji migracji tożsamości pośród tych, 

którzy decydują się rodzinnych stron nie opuszczać. Tutaj nie przemieszczają się 

ludzie, tylko granice. W kontekście Dispossession i historii wywłaszczeń to odwróce-

nie relacji pomiędzy tożsamością a przestrzenią wskazuje na nieustanne sprzeczno-

ści pomiędzy ruchem a poczuciem przynależności. Andreas Philippopoulos-Miha-

lopoulos zauważa, że: „Sprawiedliwość przestrzenna to kwestia, która pojawia się, 

gdy jedno ciało zapragnie zająć przestrzeń innego ciała i okupować tę przestrzeń 

w tym samym czasie, co tamto ciało”2. Ten ruch wiąże się z potrzebą sprawiedliwo-

ści, z „umiejscowieniem” (emplacement), którego nic i nikt tak naprawdę nie może 

zagwarantować. Philippopoulos-Mihalopoulos wskazuje, że taką niemożliwą obiet-

nicą umiejscowienia może być przytulny pokój lub błahe zapewnienia przemytni-

ków – cokolwiek, co daje iluzję wyzwolenia od nieuchronnego ruchu.

Naznaczony właśnie koniecznością ruchu – deportacji lub dalszej podróży 

w nieznane miejsca – jest także przepełniony niepewnością bezruch będący udzia-

łem oczekujących w ośrodkach dla uchodźców. Nieopodal zdjęć Keichel, po dru-

giej stronie wagonu Nieznalskiej, znajdujemy fotografie Thomasa Kilppera z cen-

trum dla uchodźców na Lampedusie, najbardziej południowej wyspie Włoch i całej 

Unii Europejskiej. Ta dokumentacja stanowi część większego projektu realizowa-

nego przez artystę od 2008 roku. Latarnia dla Lampedusy! ma na celu zbudowanie 

na wyspie latarni morskiej, która będzie służyć jako rzeczywisty punkt nawiga-

cyjny, a także centrum kulturalne dla mieszkańców wyspy. Nadrzędną ideą jest tu 

powstrzymanie przemiany Morza Śródziemnego w cmentarzysko, zapobieganie 

zatonięciom osób starających się dotrzeć do Europy.

2 Spatial justice is the question that emerges when one body desires to move into the space 
of another body, and occupy that very space at the same time as the other body.

W czasie kiedy Thomas Kilpper przygotowywał swoją instalację na Bien-

nale, w marcu i kwietniu pierwsze strony gazet zajęły informacje o dramatycz-

nym wzroście liczby zatonięć. Do października 2015 roku utonęło ponad 3 tysiące 

osób, czyli niemal trzy czwarte przypadków śmierci związanych z migracją, czy-

niąc Morze Śródziemne najbardziej śmiercionośnym szlakiem na świecie3. Infor-

macje o zagrażających życiu przeprawach przez Morze Śródziemne zastąpił kry-

zys uchodźczy z Syrii. O przesycie i manipulacji dramatycznymi obrazami pisze 

Andrzej Leder, zauważając, że by dostrzec, należy „obrazować niewidzialne”. Już 

samo pytanie o granice widzialności, o to, co jest widoczne i zauważane, kompli-

kuje obraz całości.

Kształtem nawiązująca do latarni morskiej lub kadłuba statku rachityczna 

konstrukcja zbudowana ze stalowej siatki przeplecionej płachtami z billboar-

dów, rzuca cień na rzeźbiony balkon pałacowego soppalco. Kunsztowne złocenia 

wyraźnie kontrastują z tanią, prowizoryczną strukturą, sugerując raczej konflikt 

niż przyjazne współistnienie obu światów. Tę opozycję boleśnie obrazują umiesz-

czone naprzeciw siebie dwie czarno-białe prace. Pierwsza to fotografia Massima 

Ricciarda, przedstawiająca jedyne boisko do piłki nożnej na Lampedusie, tuż za 

którym mieści się jedno z wielu cmentarzysk łodzi. Z drugiej strony, na wideo 

Holgera Wüsta na zdjęcia Wenecji artysta cyfrowo nałożył wizerunki uchodźców, 

którzy są serdecznie witani w miasteczku namiotowym przygotowanym na placu 

św. Marka. Codzienność południa Włoch okazuje się niemożliwą, utopijną fantazją 

na północy kraju, a szczególnie w hiperturystycznej Wenecji.

Dziś podziwiana i zadeptywana przez turystów przybyłych z każdej części 

świata Wenecja szczyt potęgi osiągnęła po czwartej krucjacie i grabieży Kanstanty-

nopola, skąd przywieziono m.in. figury Tetrarchów czy konie świętego Marka (czyli 

Triumfalną Kwadrygę). Zrabowane rzeźby, które stały się częścią elewacji bazyliki 

św. Marka, pojawiają się na filmie Wüsta pod transparentami: „Nasza Europa jest 

bez barier”4 i: „Wszyscy jesteśmy migrantami”5. W tekście Wywłaszczenie, czyli 

fundament wartości Jan Sowa zwraca uwagę, że potęga Europy, i szerzej Zachodu, 

oparta jest na wyzysku uboższych części świata. Centralnym elementem jest tu 

historia wywłaszczeń, w której wywłaszczeni, będąc najtańszą siłą roboczą, czy 

to nielegalną, czy niewolniczą, stanowią kluczowy element akumulacji kapitału.

Odwrotność tych procesów, utraty własności przez wywłaszczonych, pokazuje 

umieszczona w zdobionej weneckiej szafie „kolekcja przedmiotów nieznanych 

uchodźców”. Nieznane są losy ich właścicieli. Może zatonęli, może zbiegli, może 

3 Dane International Organization for Migration  
https://www.iom.int/news/mediterranean-update-migrant-deaths-rise-3329-2015; 

 https://www.iom.int/news/iom-monitors-latest-migrant-arrivals-deaths-mediterranean.
4 Our Europe is without borders.
5 We are all migrants.

s. 79–83 

s. 91–98

s. 170–181 

https://www.iom.int/news/mediterranean-update-migrant-deaths-rise-3329-2015
https://www.iom.int/news/iom-monitors-latest-migrant-arrivals-deaths-mediterranean
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nadal oczekują w ośrodkach dla uchodźców, a może już zostali deportowani. Są 

to rzeczy6, które uchodźcy zabierali ze sobą w niebezpieczną podróż przez Morze 

Śródziemne. Od albumu ze zdjęciami najbliższych, przez Biblię, Koran, po scho-

wane banknoty, wkładkę do buta z zapisanym adresem czy butelkę oleju, stawiają 

bezpiecznego, uprzywilejowanego widza przed niemożliwym pytaniem: co byś 

zabrał/a w podróż w nieznane, na którą prawie nic nie możesz wziąć, a niemal 

wszystko musisz opuścić? Oczywiście „prawdziwa” odpowiedź jest niemożliwa, 

tak jak niemożliwe jest rzeczywiste współodczuwanie zapośredniczone przez rze-

czy, obrazy czy słowa.

Cytując myśl Giorgia Agambena – że figura uchodźcy ucieleśnia kryzys samej 

idei praw człowieka, ponieważ uchodźca przełamuje identyfikację człowieka z oby-

watelem – Kristina Rapacki zwraca uwagę na konieczność przeformułowania pod-

stawowych kategorii politycznych. Współczesne ignorowanie zapisów Powszech-

nej Deklaracji Praw Człowieka czy nazywanie uchodźców imigrantami, co ograni-

cza im opiekę prawa międzynarodowego, są symptomami kryzysu tych wartości. 

Agambenowska koncepcja Homo Sacer, nagiego życia pozbawionego praw i należą-

cego do sfery jurysdykcji tylko w ostatecznej formie wykluczenia, powraca w figu-

rze uchodźcy. Życie zredukowane do biopolityki i odarte z praw obywatelskich jest 

zatem pozbawione reprezentacji.

Wąskie schodki obok Latarni prowadzą do eleganckiej sypialni, w której rogu 

stoi Pani Ania. Odzwierciedlenie rzeczywistości jest w tej hiperrealistycznej rzeź-

bie Szymona Kobylarza podwójne. Wyglądając jak żywy człowiek, sprzątaczka pani 

Ania jest jednocześnie swoistą infografiką, na której zakodowano dane dotyczące 

migracji w Polsce. O ile dane dotyczące zatrudnienia wśród imigrantów są dość 

podobne dla całej Europy – np. jedną z najczęściej wykonywanych przez przy-

jezdne kobiety prac jest sprzątanie – statystyki narodowe i etniczne różnią się. 

Koniuszek małego palca Pani Ani jest ciemniejszy, co obrazuje niemal zerowy, 

a w istocie niewidoczny, procent ciemnoskórych imigrantów w Polsce. Popular-

ność rasistowskich i ksenofobicznych haseł pośród osób, które prawdopodobnie 

nigdy osoby o innym wyznaniu czy kolorze skóry nie poznały, jest tyleż absur-

dalna, co przerażająca, i wskazuje na dodatkowe kłopoty ze stworzeniem wspólnej 

europejskiej polityki imigracyjnej.

Wygodna pałacowa sypialnia staje się totalną instalacją, w której przemycone 

informacje dotyczące migracji współtworzą elegancką, odpersonalizowaną i foto-

geniczną przestrzeń dostatniego przedstawiciela globalnej klasy średniej. Pani 

Ania, ucieleśniając jednocześnie stereotyp jak i statystyki, może równie dobrze 

być postrzegana jako polska emigrantka w Niemczech lub Wielkiej Brytanii, do 

6 Udostępnione Thomasowi Kilpperowi i Massimo Ricciardo przez prokuratora 
Syrakuzy.

której wyjechało około miliona Polaków. Ambiwalencja tego, co przedstawione 

i przedstawiane łączy się tu z pytaniem o kwestie reprezentacji w sztuce. Nad 

wezgłowiem łóżka wisi niezdarny, abstrakcyjny obraz, który w rzeczywistości jest 

innym sposobem zobrazowania danych o mniejszościach narodowych. Ten iro-

niczny żart z modnej ostatnio nowojorskiej abstrakcji raz jeszcze każe się zastano-

wić, co widzimy i na co patrzymy. A także czego i kogo słuchamy.

Siedząc z bliskimi przy kuchennym stole, bywa, że słyszymy najintymniejsze 

opowieści, wyszeptane, rodzinne historie. Nie codziennie inne wiadomości, nie-

ustannie aktualizowane i selektywne informacje o śmierci, rynkach czy polityce, 

tylko te ulotne strzępki czyjegoś życia opowiadane ściszonym głosem. Kuchnię 

zajętego przez wystawę, weneckiego palazzo wypełnia opowieść Oksany Zabużko. 

W recytowanym jednym kobiecym głosem tekście niemal niezauważalnie zmie-

nia się narrator, wędrując pomiędzy bezosobową konstatacją, że „można je rozpo-

znać”, deklarując „moi przodkowie”, tłumacząc „ty płaczesz razem z nią” i „sam 

jesteś sobie winien”, zaś „was wydziera niewidzialna wola”. Doświadczenie wyko-

rzenionego człowieka-drzewa jest wyplecione pomiędzy łzami nad losem jednej 

deportowanej a powtarzalnymi i nigdy niezakończonymi procesami masowych 

przesiedleń. Żaden głos czy sposób mówienia nie jest tu ważniejszy, nie ma jednej 

narracji, możliwości oczywistego utożsamienia czy łatwego opowiedzenia się po 

którejś ze stron: ja, wy, ty, my…

W wizji Zabużko dla poczucia wykorzenienia tylko częściowe znaczenie ma 

kwestia sprawczości: czy się wyjeżdża „własnym samochodem”, jak bohaterka tek-

stu, czego możliwość sugeruje też Dom jest nigdzie Manafa Halbouniego; czy jest 

się przewożonym przez ludzi z karabinami, w wagonie, do którego nawiązuje Nie-

znalska. Najbardziej uniwersalną kategorią związaną z utratą domu okazuje się 

zapach, który „może nadpłynąć znienacka – w urywku starej melodii, w przypad-

kowym zestawieniu barw, w dźwięku zapomnianego języka… W parze unoszącej 

się znad talerza – o tak, wierzymy, że właśnie tak pachniało w kuchniach naszego 

pra- pra- pradomu”. Trafia do nas aromat pieczonego chleba we wspomnieniach 

przesiedlonej z Wołynia; w podjadanej ukradkiem przez ciotki Tomasza Opani 

melasie; w zapachu starych drewnianych drzwi; pościelonego łóżka czy pospiesz-

nie spakowanych walizek.

Na Dispossession pojawia się jeszcze jeden słodko-zgniły zapach, który wypeł-

nia instalację Andrija Sahajdakowskiego Pokój. W tym pokoju nie da się żyć, 

trudno go również opuścić, lepka podłoga utrudnia wykonanie następnego kroku. 

Przybity do ściany stół czy przywalone cegłami książki negują poczucie udomo-

wienia, to wnętrze odstręcza i fascynuje jednocześnie. Centralnym elementem 

instalacji jest stojący na dwóch nogach taboret, którego delikatną równowagę może 

zaburzyć najmniejszy dotyk. Wizja świata na granicy upadku, który z trudem 

opiera się popadnięciu w ruinę, jest specyficznym powtórzeniem gestu z 1991. 

s. 107–113

s. 182–191

s. 192–201

s. 202–210
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1716 Sahajdakowski pierwszy raz pokazał dwunożny taboret na legendarnej wystawie 

Defloracja w Kijowie, która przepowiadała upadek Związku Radzieckiego. Trwający 

kryzys i wojna ponownie stawiają pod znakiem zapytania delikatną równowagę 

i poczucie bezpieczeństwa.

Brutalnie przeinaczonym meblom towarzyszą obrazy. W roli dywanu leży 

malowidło na kilimie, które wcześniej Sahajdakowski eksponował na ścianie. Obok 

dramatycznej, krwistoczerwonej abstrakcji wisi pastisz typowego ukraińskiego 

pejzażu, z żyznym polem, pagórkiem i białym domkiem. Obrazy stają się tu ele-

mentami malarskiej instalacji, nieodzownymi i znaczącymi składowymi zaburzo-

nego świata. Epilogiem wystawy jest kilim z napisem Am rande der Welt, czyli na 

krańcu świata. Odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ten kraniec i co się tam wydarza, 

jest oczywiście tyle, ile jest miejsc, z których obserwuje się horyzont zdarzeń. Na 

krańcu świata to tytuł niemego niemieckiego antywojennego filmu 1927 roku o nie-

określonej ziemi, która nagle znalazła się na granicy frontów. Kraniec może ozna-

czać poczucie prowincjonalizmu, marginalizacji, która zmusza do ciągłego odno-

szenia się do potężnego centrum. Lwów postrzegany jako kraniec świata europej-

skich wartości jest jednocześnie kosmopolitycznym miastem, w którym spotykały 

się tradycje ukraińskie, polskie, niemieckie, żydowskie, austro-węgierskie, rosyj-

skie i ormiańskie. Kraniec świata jest tu także pytaniem o specyficzną tożsamość 

tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w którym przesuwane granice wyzna-

czały koniec znanych i początek nowych światów. Wreszcie „na krańcu świata” jest 

pytaniem o granice widzialności, o to, czego nie dostrzegamy, jak daleki lub bliski 

jest horyzont naszego widzenia. Być może odpowiedzią jest podróż, uparty ruch 

przez przestrzenie, myśli i światy, tak by widziany horyzont nie był tym jedynym 

i ostatecznym.

Małgorzata Miśniakiewicz, Michał Bieniek

Dispossession – introduction to the 
exhibition and catalogue

The starting point for the exhibition organised by European Capital of Culture 

Wrocław 2016 is the history and identity of Wrocław, the city that was built on 

a foundation of dispossessions and relocations. The city in which, after the post-

war shifting of borders, virtually everybody came from “somewhere”; being from 

“here” signaled foreignness.

In the memories of the first inhabitants of Wrocław, who replaced the pre-war 

Breslau dwellers, the experience of displacement oscillated between two places. 

The first one was the mythologised lost family home, the second – the building 

they were going to live in, which needed to be made familiar – own – in order to 

rebuild life that had been in a state of limbo throughout the war. Although the 

almost total replacement of the population of Wrocław in the wake of the Second 

World War and the subsequent redrawing of borders seems to be an extraordi-

nary Phenomenon – one that is simultaneously denied and mythologised – the 

key motif of the exhibition is the acknowledgement of the repetitive, widespread 

and ceaselessly relevant character of the experience of displacement. The universal 

character of the history of dispossessions is envisaged by the figure of a home – 

abandoned, lost, taken over and inhibited.

Being the central motif around which the questions and threads raised in 

Dispossession revolve, a home seems intangible, escaping any attempts to define 

or concretise it. The seemingly solid construction, both in its spatial and psycho-

logical dimension, turns out to be far removed from stable durability. The image 

of home appearing in the exhibition, in its diverse and sometimes self-contradic-

tory manifestations, is subject to constant changes – forgetting, falsifying, recreat-

ing, fragmenting, mythologising and negating. It is in these operations that both 

the political and psychological processes which define the sense of belonging are 

revealed.

Situated on the patio just behind the door of the Venetian palazzo is Manaf 

Halbouni’s installation – a car whose interior has been adapted to become 

a micro-flat. While proposing a transitory housing solution, the work in many 

pp. 122–131
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ways undermines and negates the very concept of belonging. Not only does the 

turquoise banger cluttered with suitcases, a sledge and a bike look ridiculous, all 

the more so in a city with no traffic – it is instantly perceived as an incompatible 

rupture in the posh image of Venice and the Biennale. Halbouni, who was born 

in Damascus and lives in Dresden, made Nowhere Is Home as an enquiry about 

a place which he could call his own, a home for a contemporary nomad. The inten-

sification of xenophobic atmosphere in Dresden and across Europe has prompted 

the artist, who was educated in Germany and has dual citizenship, to equip the 

makeshift home with wheels, feeling that he may be forced to hit the road any time 

soon. His own, intimate one-person microcosm that was carefully woven from 

snatches of his private universe – memories, everyday chores and keepsakes – is 

a desperate attempt to ward off the poignant feeling of temporariness and the 

impossibility of taking root.

Looming above the car is a large inscription in Arabic calligraphy, which reads 

Al Kaed. Translating into German as “der Führer”, i.e. leader, the word draws on 

the artist’s childhood memories of reciting an invocation before being allowed to 

enter school in Damascus. Halbouni began making the series of concrete reliefs 

when the civil war in Syria broke out and he saw the photographs of the bom-

barded houses in his home town for the first time. Interlaced with metal rein-

forcements, locks of hair or threads of wool, the inscription is a visual transcript 

of the ruins of somebody’s home, with visible traces of the lost, serene life. The 

difficulty of seeing yet another war or dispossession in an age of image deluge is 

further described in Andrzej Leder’s text Dispossession, who analysed the relations 

between globalisation, expulsions, deprivation and memory.

The English word “dispossession” has at least two meanings. It can refer to 

deprivation of land or property, or to an exorcism intended to banish unwanted 

energies. In the act of exorcising we may perceive a peculiar need to cleanse one-

self of the past, to erase history; conversely, it denotes a fear of otherness, rejecting 

the possibility of coexisting with that which is alien. The ambiguity of the word 

highlights the two opposite vectors accompanying the loss and search for a home: 

being expelled and expelling. While the deprivation of a right to be or own is what 

constitutes the semantic similarity here, the difference manifests itself in the ethi-

cal dimension. Although lawless dispossessions may trigger mercy and a desire of 

compensation, an exorcism evicting forces perceived as a threat seems to be the 

right and necessary action.

The historical axis of resettlements Lviv-Wrocław-Dresden, which outlines 

Dispossession’s area of investigations, provides a framework that allows us to see 

beyond the displacements in the wake of the war. A backward glance is what ena-

bles us to look at and notice the present day, contemporary resettlements and 

exorcisms occurring in East-Central Europe on a daily basis. To really see them, 

however, we must be aware of our own history, remembering the experiences of 

our predecessors in a wise way, without falling prey to the mythology of suffering 

and selfish focus on our own harm – a martyrisation that is possible only when we 

turn a blind eye to the sacrifices made by others.

The shape of Dorota Nieznalska’s Reisefieber… brings to mind the cargo or cat-

tle wagons that were used to transport prisoners to concentration camps during 

the Second World War, and later to displace millions of Germans and repatriate 

settlers from the east. The floor and walls of Nieznalska’s object are made of doors 

acquired from formerly German houses in what is now western Poland. The “Ger-

man” walls of the wagon, with their handles shiny from decades of touch and flak-

ing layers of paint, negate the division between the private and the public, invali-

date the intimacy and safety felt after crossing the threshold of one’s own home. 

Polish post-war repatriates and resettlers from the east arrived in the formerly 

German territories burdened with the trauma of having lost their homes and fac-

ing the necessity of moving into somebody else’s abandoned house. In Reisefieber, 

the awareness of the number of victims and casualties, irrespective of the side of 

the conflict, is linked with the need of acknowledging one’s own double role – of 

the expellee and expeller, one who was deprived of his property and deprived oth-

ers of theirs.

Of course, the line running through the three cities in Ukraine, Poland and 

Germany is one of the many possible paths of the wartime displacements and 

of the European migration routes. Apart from having experienced deep social, 

political and national changes, what links these three places is a kind of a wistful, 

mythologising gaze of those who do not live there although they used to or would 

like to. The repertoire of sighs includes the cherished and repeated tales of the 

Polish Lwów; of the German Breslau; of Dresden before the bombing, which wel-

comed a million fleeing German civilians; of Lviv in western Ukraine, at a safe dis-

tance from the border with Russia; of a city without war; of a city that could offer 

shelter to the dispossessed. Of a place that was or could be home.

The very memory of a family home, which seems to be one of the first and 

most treasured images, turns out to be fragmentary, fragile and painfully arduous 

to convey. The difficulty of talking about this almost tangible space that can be seen 

only in the mind’s eye is illustrated in the Open Group’s installation, in which oral 

history of a lost house is translated into 3D architectural models. What turns out 

to be the most significant element in the stories told by two women – one of them 

lost her home in Donbas during the ongoing conflict in east Ukraine while the 

other was forced to leave in the wake of the German invasion of Volhynia, the Vol-

hynia Massacres and the shift of borders – is the performative and sensual aspect 

of these spaces. The smell of cooked food matters more than the exact shape of the 

oven; dimensions are described not in metres, but in a reach of someone’s hand. 

pp. 33–36 

pp. 132–139

pp. 140–151
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The video screenings are accompanied by the women’s sketches, which were 

created when words failed, and scale models constructed according to digital visu-

alisations. The artists described these architectural models as anti-architecture: its 

existence depends on memories, words and gestures substituting the non-exist-

ence of the actual buildings. These tiny houses, which resemble models found in 

museums of anthropology, question the notion of historical objectivity. In Filom-

ena Kuriata’s story, the thatched cottage contrasts not only with the tales of “lost 

manor houses and estates in the east,” which are spun by many Poles, but also 

with the brick German farmhouse with a sewer system near Wrocław, where she 

ended up after the war.

There is something deeply troublesome and awkward – and internationally 

common – in the difficulty of reconciling empathy and the heritage of disposses-

sions. While we perceive the forced displacements of relatives as an extraordinar-

ily traumatic experience, a story of unjust expropriation and painful loss that is 

handed down through generations, other people’s suffering seems to be but a side 

note in history textbooks. As in the so-called “Regained Territories” of today’s west-

ern Poland (pre-war German lands), the word poniemiecki (literally “post-German”) 

gradually came to mean solidity or denote a kind of architecture; the initial associa-

tions with the former owners have become blurred and barely detectable. At the 

same time, however, the nostalgic stories of “our Eastern Kresy” (today’s western 

Ukraine) or Polish Lwów were told. This kind of blindness to one’s surroundings 

is highlighted in Mykola Riabchuk’s text Repossessions. Being aware of his coun-

try’s history and the dispossessions afflicting his own family, the author for years 

failed to notice the name of the house where he lived, which was inscribed on the 

wall in the Latin alphabet.

Traces left by the displaced, by the inhabitants from the past who are not – 

and should not be – remembered, seem to be subject to the processes of visibility 

that depend on the looker’s will or the demands of the current authorities. Impor-

tantly, such peering is based on completely different optics and dynamics than in 

the case of the displaced themselves. Memory and knowledge once again prove to 

be far removed from experience. Respect for the displaced ancestors and attempts 

to internalise their traumas often do not translate into empathy with those who are 

being displaced right now. Writing from the Ukrainian point of view (which does 

not substantially differ from the post-war situation in Poland), Riabchuk notices 

that after the war Ukraine was usually left by emigrants: the displaced are those 

who depart. This vision has only recently been shattered by conflicts and political 

processes that led to the arrival of contemporary DPs.

In each of the three cities considered here, the year 2015 was marked by the 

necessity to tackle the issue of expropriation, in the context of the contemporary 

crises as well as individual identity. According to the UNHCR, only during the 

first six months of 2015 some 1.5 million Ukrainians fell within the category of 

internally displaced people as a result of the war in the east of the country. As of 

the time of printing this text, the fate of several thousands of Syrian refugees who 

are supposed to be taken in by Poland within the EU refugee relocation scheme 

is still uncertain. What is certain, though, is the xenophobic and Islamophobic 

comments and slogans, calling for aggression towards culturally or ethnically dis-

similar people. In 2014, the extreme-right Pegida (Patriotic Europeans Against the 

Islamisation of the West) movement was founded in Dresden. Significantly, the 

capital of Saxony as well as the entire region is characterised by the lowest number 

of immigrants in Germany.

In her cycle of photographs titled Lines of Flight, Susanne Keichel documents 

the political and social situation in Dresden, observing the radicalisation and polar-

isation of opinions in the everyday lives of the inhabitants of her home city. Photo-

graphs of Pegida marches are juxtaposed with snapshots taken in refugee centres, 

where we see hands of the residents of these temporary spaces swiping through 

images on their mobile phones showing their perilous journey to Europe. Keichel 

rejects the “objectivity” postulate – in her photographs, the invisible, unrepre-

sented object is treated subjectively. The white faces of the Pegida supporters 

are not accompanied by depictions of those whom they would like to get rid of. 

Instead of a portrait, we see a document ordering the holder to leave Germany. 

This “non-representation” is not an artistic strategy but a repetition of an actual 

situation – in the tent camp where a Pegida countermanifestation was held, there 

was an inscription: “No photos, no videos, no cameras at all, people here have no 

legal status.” In the text under the title Homeland as a Longed-for Improbability, 

Karl-Siegbert Rehberg analyses the idea of home perceived as heimat in the context 

of the German tradition of philosophy. He emphasises the 18th-century origins of 

the 20th-century experience that recognises homelessness as a metaphor of human 

humiliation and alienation. 

Tomasz Opania poses questions about the genealogical and national identity 

in a more private dimension by talking with his female Silesian ancestors. The 

projection is screened onto the bedhead of an old Venetian bed and accompanied 

by a peculiar contraption brandishing either Polish or German national colours. 

Depending on the identity declared by the women, fragments of T-shirts arrange 

themselves into an outline of a figure belonging to one of the nations. When spe-

cific information is missing, facts contradict of memory fails, the symbolic figure 

falls apart into a non-specific defragmentation. It looks as though the human fig-

ure fell apart when not belonging to a specific nationality.

The absurdity of the situation is increased not only by the history of Sile-

sia, where the co-existence of several national groups – Czechs, Germans, Poles 

and Silesians – renders unambiguous divisions impossible. The women’s stories 

pp. 48–55 

pp. 152–159

pp. 160–169

pp. 68–77
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are incongruous, which further highlights the grotesque character of a search for 

unequivocal and objective vision of history and identity. Unlike the Open Group’s 

work, where the monologue was not subject to any verification, Opania’s piece 

resonates with a polyphony of voices that both elaborates and complicates the 

story told by his family members. The momentarily fading memory of the art-

ist’s nonagenarian grandmother Ruta Heller (née Winter, previously Sommer) and 

her irritation whenever the questions made her talk about a non-Polish identity is 

complemented by his aunts’ utterances, who speak Polish but consider themselves 

German. The imprecise answers to questions about school, ancestors’ nationality, 

documents, language, food stamps, the sense of belonging, religion or crossing 

state borders make it impossible to reconstruct a homogenous identity. Of key 

importance is the fact that this impossibility is not limited to the first half of the 

20th century. On the contrary, even today millions of inhabitants or even citizens of 

one country define their identities also by their connections with another ethnicity.

Opania’s work serves as a peculiar counterpoint in the exhibition. While the 

other artists refer to a lost or wanted home, to a necessity to move, Opania talks 

about the migration of identities of those who decide not to leave their family 

regions. Here, instead of people it is boarders that move. In the context of Dis-

possession and the history of displacements, subverting the relationship between 

identity and space indicates a ceaseless contradiction between movement and 

a sense of belonging. As Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos notes, “spatial 

justice is the question that emerges when one body desires to move into the space 

of another body, and occupy that very space at the same time as the other body.” 

This movement is connected with a need of justice and emplacement that cannot 

by guaranteed by anybody or anything. Philippopoulos-Mihalopoulos observes that 

the impossible promise of emplacement can assume the form of a cosy room or 

human traffickers’ assurances – anything that offers the illusion of escaping the 

inexorable movement. 

It is precisely the inevitability of movement – due to deportation or further 

journey into the unknown – that stigmatises the uncertain immobility of those 

who are waiting in refugee centres. Near Keichel’s photographs, on the other side 

of Nieznalska’s wagon, we come across Thomas Kilpper’s pictures taken in the 

refugee centre in Lampedusa, the southernmost island of Italy and the entire Euro-

pean Union. Kilpper’s documentation is part of a larger project, which he began in 

2008. A Lighthouse for Lampedusa! aims to erect a lighthouse which would serve 

a dual role of a navigational aid and a culture centre for the islanders. The over-

arching goal is to prevent the Mediterranean Sea from becoming a cemetery for 

those who drown trying to reach Europe.

When Kilpper was preparing his installation for the Biennale, in March and 

April of 2015, newspapers carried headlines informing about a dramatic increase 

in the numbers of drowned people. By October 2015, more than three thousand 

people perished while trying to cross the Mediterranean (75 percent of all deaths 

connected with migration), making the sea the most deadly migration route in 

the world1. News about the life-threatening crossings of the Mediterranean has 

more recently been replaced by that about the Syrian refugee crisis. Andrzej Leder 

writes in more detail about the overabundance of drastic images and using them 

as a means of manipulation, noticing that in order to truly see it is necessary to 

“visualise the invisible.” The very question about the limits of visibility, about what 

is visible and seen, complicates the entire image.

Referring in its shape to a lighthouse or a ship’s hull, a rickety structure made 

of steel netting intertwined with billboard sheets casts a shadow on the carved bal-

cony of the palace’s soppalco. The elaborate gilding contrasts starkly with the cheap 

makeshift structure, suggesting a conflict rather than a friendly coexistence of 

both worlds. This opposition is painfully visualised by two black-and-white works. 

One of them is Massimo Ricciardo’s photograph showing the only football pitch 

in Lampedusa against the backdrop of one of many boat graveyards. Facing the 

picture is Holger Wüst’s video in which the artist digitally processed photographs 

of Venice and superimposed images of refugees being heartily welcomed in a tent 

camp in St Mark’s Square. What is a daily occurrence in the south of Italy turns out 

to be an impossible, utopian fantasy in the north, especially in the hyper-touristy 

city of Venice. 

Admired and trampled into the sea by millions of visitors from all over the 

world, Venice reached the peak of its power following the Fourth Crusade and the 

sack of Constantinople. The plunder included, among other things, the Portrait 

of the Tetrarchs and the Horses of Saint Mark (i.e. the Triumphal Quadriga). The 

sculptures, which were placed on the façade of St Mark’s Basilica, can be seen in 

Wüst’s video below banners reading “Our Europe is without borders” and “we are 

all migrants.” In his text titled Dispossession, or the Foundation of Property, Jan Sowa 

emphasises the fact that the power of Europe, or the entire Western World to put 

it more broadly, is based on the exploitation of the poorer parts of the world. The 

central element here is the history of dispossession, in which the dispossessed, 

being the cheapest form of illegal or slave labour, constitute the key element of 

capital accumulation.

The reverse of these processes, the loss of property by the dispossessed, 

is depicted in the form of The Collection of Objects of Unknown Refugees placed 

inside an ornate Venetian wardrobe. The fate of the owners of the objects remains 

unknown – they might have drowned, fled, or perhaps they are still waiting in 

1 After the International Organization for Migration  
https://www.iom.int/news/mediterranean-update-migrant-deaths-rise-3329-2015.

pp. 84–88

pp. 99–105

pp. 170–181
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refugee centres or have already been deported. These objects2 were taken by ref-

ugees on the perilous crossing of the Mediterranean Sea. From a family photo 

album, the Bible, the Quran, to hidden banknotes, an insole with an address scrib-

bled on it, or a bottle of oil, they make the safe, privileged viewer face the impossi-

ble question: what would you take with you on a journey into the unknown, when 

you can take almost nothing and lose everything? Of course, giving the “true” 

answer is preposterous as it is impossible to experience compassion mediated 

through objects, images or words.

By quoting Giorgio Agamben’s thought – that the figure of the refugee 

embodies the crisis of the very idea of human rights because the refugee breaks 

the identity between the human and the citizen – Kristina Rapacki brings to atten-

tion the need to reformulate the basic political categories. Ignoring the regulations 

of the Universal Declaration of Human Rights or calling refugees immigrants, 

which limits their protection under international law, are today’s symptoms of 

a crisis of these values. Agamben’s concept of homo sacer, a bare life included in 

the juridical order solely in the form of its exclusion, returns in the figure of the 

refugee. Life reduced to biopolitics and devoid of civil rights is thus lacking any 

representation.

The narrow staircase next to the Lighthouse leads to an elegant bedroom, 

where Ms Anna is standing in the corner. This hyper-realistic sculpture by Szy-

mon Kobylarz mirrors reality in two ways. Looking like a maid, Ms Anna is at the 

same time an infographic presenting data concerning migration in Poland. While 

the stitistics pertaining to immigrants’ employment look quite similar all across 

Europe (e.g. the most popular job for immigrant women is being a maid), figures 

referring to the nationality and ethnicity are markedly different. The tip of Ms 

Anna’s little finger is darker, which images the data about race by indicating that 

the percentage of black immigrants in Poland is close to zero. The proliferation of 

racist and xenophobic slogans among people who have probably never met a per-

son of a different skin colour or religion is as absurd as it is terrifying, and testifies 

to the difficulty of devising a common European immigration policy.

The comfortable palace bedroom becomes a total installation in which migra-

tion data harmoniously fill the elegant, impersonal and photogenic living space of 

an affluent representative of the global middle class. Embodying both the stereo-

type and the statistics, Ms Anna could just as well be perceived as a Polish émigré 

in Germany or the UK, where roughly a million Poles reside. The ambivalence of 

what is presented and presentable is juxtaposed here with a question about rep-

resentation in art. Above the bedhead hangs a mediocre abstract painting, which 

2 which were made available to Thomas Kilpper and Massimo Ricciardo by the pros-
ecutor of Syracuse

in fact is yet another way of visualising the data about national minorities. This 

ironic joke about New York abstraction, which has recently been in vogue, makes 

us rethink what we see and what we look at as well as whom or what we listen to.

Sitting at a kitchen table we sometimes hear the most intimate stories whis-

pered by our family members. Instead of the everyday infoglut, the most recent 

news about deaths, markets and politics, we are quietly told fleeting snatches of 

somebody’s life. The kitchen of the Venetian palazzo is filled with a story authored 

by Oksana Zabuzhko. The narrator of the text recited by a woman’s voice unno-

ticeably changes, oscillating between impersonal observation that “one learns to 

recognize them”, identifying with “my kin”, explaining that “you cry with her” and 

“that’s your own fault” although “someone else’s invisible will has determined 

that you are to be uprooted.” The experience of an uprooted person-tree is woven 

between tears shed on the fate of one deportee and the repeated and never-ending 

processes of mass relocations. No voice or manner of speech is dominant here; 

there is no single narrative, no obvious possibility of identifying or sympathising 

with one of the sides – I, you, us, them…

In Zabuzhko’s vision, the question of agency is only partially relevant to the 

sense of uprootedness – whether one leaves “in her own car”, like the character in 

the text or a potential user of Halbouni’s installation Nowhere Is Home, or is driven 

out by men with machine guns, in a cargo wagon just like the one Nieznalska 

refers to. What turns out to be the most universal category connected with losing 

one’s home is the smell, which “ambushes you in a snippet of an old tune, an acci-

dental combination of colors, the sounds of a forgotten language. It’s in the steam 

rising from a pot of food – oh yes, we are convinced this is exactly what it smelled 

like in the kitchen of our great-great-grand-home.” We sense the aroma of freshly 

baked bread in the memories of the woman expelled from Volhynia; in the treacle 

furtively sneaked by Opania’s aunt; in the smell of old wooden doors; the freshly 

made bed; or the hastily packed suitcases. 

There is one more smell, sweet and rotten, that permeates Andriy Sahay-

dakovskyy’s Room. This space is uninhabitable yet hard to abandon – the sticky 

floor makes it difficult to take another step. A table nailed to the wall or books 

buried under bricks negate the feeling of homeliness and make the interior both 

repulsive and fascinating. The central element of the installation is a stool stand-

ing on two legs, whose delicate balance can be upset with the slightest of touches. 

A vision of a world on the brink of collapse, one which desperately resists falling 

into ruin, is a peculiar repetition of the artist’s gesture from 1991. Sahaydakovs-

kyy first unveiled his two-legged stool at the legendary Defloration exhibition in 

Kiev, which heralded the collapse of the Soviet Union. The ongoing crisis and 

war yet again place the delicate equilibrium and sense of safety under a ques-

tion mark.

pp. 202–210

pp. 114–119

pp. 182–191

pp. 192–201



26 The brutally disotrted furniture is accompanied by paintings. There is a paint-

ing on a kilim, which the artist presented on the wall in the past. Next to a dra-

matic, blood-red abstraction hangs a pastiche of a typical Ukrainian landscape 

showing a fertile field, a hill and a white cottage. The paintings become elements 

of a painterly installation, indispensable and important parts of a perverted world. 

The epilogue to the exhibition assumes the form of a kilim bearing the inscription 

“Am rande der Welt”, i.e. “at the edge of the world.” Of course, the question about 

where this edge is and what happens there can be answered in as many ways as 

there are viewpoints of watching the horizon of events. Am rande der Welt is also 

the title of a 1927 silent film, a German anti-war story about an unspecified land 

that suddenly becomes the frontline. The eponymous “edge” may refer to a feel-

ing of provincialism and marginalisation that constantly makes one look up to the 

mighty centre. Lviv is sometimes perceived as a city at the edge of European val-

ues which is simultaneously a cosmopolitan meeting place of Ukrainian, Polish, 

German, Jewish, Austro-Hungarian, Russian and Armenian traditions. Thus the 

question about an edge of the world becomes an attempt to define the unique iden-

tity of the region of Eastern and Central Europe, where shifting borders delineated 

the end of the known, familiar worlds and the beginning of new ones. Finally, the 

phrase can be interpreted as a question about the limits of visibility, about what we 

fail to notice, how close or distant our horizons of perception are. Perhaps journey 

is the answer, this persistent move across spaces, thoughts and worlds so that the 

visible horizon is not the only and ultimate one.
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Kłębek splątanych wątków, wzajemnie się przenikających, tworzących stan 

nazwany krótko słowem: dispossession, „wydziedziczenie”, „wyzucie”. Takie kłębki – 

niezbędnych rzeczy, cieplejszych trochę ubrań, najważniejszych pamiątek – wypeł-

niają walizki i tobołki wędrowców. Takie „kłębki” – wspomnień, nawyków, rozpacz-

liwych usprawiedliwień i niecierpliwych przechwałek – wypełniają nasze tożsamo-

ści, które wleczemy za sobą w czasie i przestrzeni. Z jednej strony umożliwiają 

trwanie, z drugiej – są matecznikiem upiornych myśli, a czasem czynów. Te wątki 

ożyją w pracach artystów z Ukrainy, Polski i Niemiec; ułożone w przestrzenną 

kompozycję określoną przez piętrowy układ wnętrz weneckiego Palazzo Donà 

Brusa. Jeśli poświęcimy im uwagę i czas, możemy je rozwikłać, oddzielić, odna-

leźć ukryte linie ludzkich losów. Jeśli poświęcimy… 

Czasu nie jest dużo. Pierwsze zdania krótkiej medytacji Oksany Zabużko – 

przemyślnie wkomponowanej w blat wielkiego, kuchennego stołu – właśnie o tym 

mówią. Gdy przychodzą ludzie z karabinami i rzucają twardo: „To już nie jest 

wasz dom”, masz zwykle godzinę, dwie, czas do wieczora, by wrzucić całe życie 

w walizkę, worek, torbę, by dokonać wyboru, co zabrać... Wybór nigdy nie jest 

dobry, więc na miejscu pozostaje kęs życia, a „człowieko-drzewo nauczy się nigdy 

i nigdzie nie zapuszczać głębokich korzeni…”. Oto pierwszy wątek, tu słowu dispos-

session odpowiada wydziedziczenie jako wypędzenie. 

Świadomość wypędzeń nie zawsze była tak powszechna. Od tysięcy lat jedni 

ludzie wypędzali innych, imperia przesiedlały całe ludy, ale pamięć tych wydarzeń 

ginęła w studni czasu. Dziś kształtowana jest przez świat mediów, z ich gwał-

townością i pozorną bezpośredniością przekazu. Jest więc pokracznym dzieckiem 

globalizacji. Każde wydarzenie powielone jest po wielokroć, niezależnie od czasu 

i przestrzeni dociera do nas, nasyca wzrok i wyobraźnię. Przenikanie obrazów – 

płaczące dzieci, matki z tobołkami, bezradne oczy mężczyzn, i ręce oparte o lufy 

karabinów – w każdym momencie przypominają nam o tym, że wypędzenie roz-

grywa się tuż obok. Ta świadomość jest jednak dwuznaczna. Kto bowiem poświęci 

siebie, by na okamgnienie zatrzymać się przy losie wyzutych ze wszystkiego?

Andrzej Leder

Dispossession

2
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Obraz krzywdy powielany przez miliony ekranów wpierw pozwala na łatwe 

wzruszenie, ale powtórzony setny raz wywołuje grymas zniecierpliwienia. Władcy 

obrazów, wypełniający horyzont naszych spojrzeń, doskonale o tym wiedzą 

i dozują nam przeżycia; z jednej strony pozwalając na chwile szlachetnego unie-

sienia, z drugiej – dbając o to, byśmy się nimi nie znudzili – urozmaicają je iko-

nami naszych pragnień. Programy informacyjne przynoszące nam sceny rozpaczy 

są przerywane opowieściami reklamodawców sycących nasze żądze. Unierucho-

mieni zostają uchodźcy, bez szansy na wyrwanie się z obrazów krzywdy. Nierucho-

mieje też rozum praktyczny, a więc ta część naszego świata wewnętrznego, która 

jest zdolna wydać sąd moralny.

Ci więc, którzy – jak twórcy wystawy – chcą poruszyć nasz umysł, naszą 

ludzką zdolność zapytywania o sprawy podstawowe, muszą wybrać inną drogę. 

Nie wystarczy pokazywać, szokować scenami krzywdy i cierpienia, trzeba dać do 

myślenia. Łączyć to, co nie do połączenia, wymieniać to, co zapomniane, wyczyty-

wać to, co zatarte. Obrazować niewidzialne. 

Świadomość wypędzeń jest jednak dzieckiem globalizacji także w innym sen-

sie. W realnie zagęszczonym świecie wypędzeni mogą przebyć tysiące kilometrów, 

przekroczyć wszystkie granice i nagle znaleźć się obok nas. Swoją namacalną, rze-

czywistą obecnością rozbijając komfort łatwych wzruszeń. Już nieoddzieleni taflą 

ekranu, ale koczujący na naszych dworcach, w naszych parkach, w wakacyjnych 

kurortach, dotychczas tak dobrze chronionych morzem i zasiekami. Są tam ze 

swoim brudem wędrówki i tobołami, a także z nudą swoich domowych opowieści; 

jak domowe drzwi budujące uchodźczy wagon. Są tam ze swoimi religiami, zapa-

chami kuchni, ale też zapoceniem, wściekłością i zagubieniem. 

Globalizacja – a właściwie jej kryzys – obalając zmurszałe dyktatury i zrzuca-

jąc druty kolczaste z płotów granicznych, przyniosła nam sąsiedztwo, które zwykle 

przemykało tylko w okamgnieniu programów informacyjnych. W tysiącach postów 

angielscy turyści skarżyli się na niechcianą obecność wydziedziczonych na swoich 

ulubionych greckich wyspach. Czuli się wyzuci z tego, co zawsze było ich dziedzic-

twem; od pokoleń przecież spędzają wakacje na tych wodach, w tych zatoczkach 

i na plażach.

Oddajmy jeszcze chwilę wypędzonym. Pozbawienie własności. Domu zbudo-

wanego przez ojca albo własnymi rękami, kanap i łóżek, ziemi, drzew owocowych 

i smaków z tymi owocami związanych. Wszystko to zabrane zostanie w pamięci, 

zwykle upchnięte w kłębku wspomnień, w głębokich czeluściach (nie)zapomnie-

nia. Latami pozbawione głosu, te wspomnienia rozwinąć się mogą dopiero w czu-

łym medium ludzkiego zapytywania. W przestrzeni Palazzo Donà Brusa, gdzieś 

w połowie linii wydziedziczenia, wyznaczonej przez uchodźczy samochód i reflek-

sję pisarską, rozmowa z wypędzonymi pokazuje takie powolne rozwijanie kształ-

tów przeszłości. Z ukrytej pamięci wyłaniają się formy. Ręka rysownika, kunszt 

architekta odwzorowują je skrupulatnie, wyłaniają się w postaci konkretnej, nama-

calnej, ale ironicznie miniaturowej. Prawo czasowej perspektywy.

Dispossession znaczy też więc wyzucie. Pozbawienie dziedzictwa przebiega cza-

sem w inny sposób, gdy ludzie z karabinami wypędzają nie innych ludzi, ale wypę-

dzają ich kraj, ich symbole i pieśni, ich język. Stają na progu i znad wycelowanej 

broni pytają: „Jesteś Polakiem czy Ukraińcem? Serbem czy Chorwatem? Włochem 

czy Niemcem? Zulusem, Khosa? Flamandem, Walonem, Ślązakiem? Sunnitą, Szy-

itą?”. Tysiące pytań. Zresztą zwykle nie muszą pytać. Od razu wiedzą i tylko okre-

ślają miejsce, wytyczają na podłodze linię przecinającą pokoje, ulice i domy; jeśli 

zostaliście po tej stronie, to jesteście… tym, tym i tym. Jesteście unieruchomieni. 

Nie będziecie już nigdy w ruchu, pomiędzy tym a tamtym, będziecie nami; ci któ-

rzy nie zechcą – zaginą bez wieści, a ich imiona będą wracać tylko w pytaniach 

zadawanych w dawno nieużywanym języku. Maszyna polityki państw zmieniać 

będzie barwy określające substancję naszej tożsamości.

Wyzucie może być też powolnym wyciekaniem substancji  tworzącej „ja”. 

W zadziwiający sposób ten rodzaj wyzucia towarzyszy nam stale, jesteśmy prze-

cież wyzuwani z siebie przez zbyt ciężką pracę, tę narzuconą nam przez innych 

albo tę, w którą wprzęgamy się sami. Tak przecież skonstruowaliśmy cywilizację, 

w której żyjemy. Substancja wycieka jako pot, niechęć, krótki sen, niespłacone 

pożyczki. Jesteśmy wyzuwani przez przesyt i nadmiar, napierające ze wszystkich 

stron, rozdzierające naszą uwagę, by sycić zachłanność. Jesteśmy wreszcie wyzu-

wani przez nieuchronne wydarzenia; jak angielscy turyści, których wyzuto z ich 

wakacji na Kos. 

Tysiące drobnych znaków składających się na tożsamość zaciera się, znika, 

dotyka ich nieuchronny czas zmiany. Sklep, w którym od dzieciństwa kupowało 

się gazetę, dziś zamienia się w skład taniej odzieży. Piwiarnia prowadzona przez 

znajomego nagle staje się „kebabem”. Kwartał starych kamienic, z ich podwór-

kami i ławeczkami, na których sąsiadki prowadziły pogawędki – zmieciony 

z powierzchni ziemi przez buldożery. Tworzy miejsce, w którym wyrasta centrum 

handlowe; kolorowe, sztuczne alejki pełne sklepów, na witrynach zdjęcia anoni-

mowych ludzi o obcych rysach twarzy. Kościoły, w których nie spotyka się krew-

nych, bo zmieniły się w galerie sztuki. Meczety, tak bardzo inne... Groźne. Czy nie 

z lęku przed tego rodzaju wyciekaniem tożsamości rodzi się Pegida? Ze strachu 

przed dniem, w którym patrząc w swoje odbicie w sklepowej szybie, nie zobaczy 

się już znajomej twarzy? Ale czy tego można uniknąć? Okamgnienia na zdjęciach, 

tożsamość w strzępach.

Lwów – Wrocław – Drezno. Wrażliwość tych miast wydziedziczeń umiesz-

czona w wiecznej, niezmiennej Wenecji. Niezmiennej? Substancja tego miej-

sca jest pomału wyciskana, zgniatana przemożną siłą… Wyzuci z odwiecznej 

weneckości wenecjanie odpływają na stały ląd, wydeptywani przez tysiące nóg 
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Oddychają, a dwutlenek węgla przez nich wydychany powoduje, że kamien-

nym rzeźbom wypływają oczy. To my, turyści; nie z Erytrei, nie z Syrii, nie 

z Afganistanu. 

Dla tożsamości ludów tradycyjnych i ich ojczyzn masowa turystyka jest zabój-

cza. Wyzuwa z substancji. Bardziej zapewne niż obecność imigrantów zmienia 

zastany świat. Rozkłada obyczaj i więzi społeczne, mami łatwymi pieniędzmi, nisz-

czy środowisko i krajobraz, dzieci zamienia w żebraków, a dorosłych – w służbę. 

Podobnie jak uchodźcy, turyści przecież wychodzą z morza. Jedni i drudzy śmiecą, 

pocą się i oddychają. Czy wyzucie z dziedzictwa, stylu życia, odwiecznych obycza-

jów mieszkańców starych miast i regionów, wyzucie dokonujące się przez masowy 

napływ zbyt-bogatych, lecz skąpiących nawet chwili ze swego prawdziwego życia, 

można porównać do utraty domu? Do zapaści ubogiej dzielnicy, w której osiedlili 

się obcy? Do utraty języka na skutek przemieszczenia granic? 

Pytania takie wiodą ku jeszcze jednemu znaczeniu słowa dispossession. Wypę-

dzenie złych duchów. Czy więc wydziedziczenie może być jednocześnie uwolnie-

niem od złego? Czy może nadmiar tożsamości, nadmiar pamięci nie może być 

również przekleństwem, podobnie jak jej brak? Czy niezapomniane krzywdy nie 

wracają w krzyku zabijanych?

Gęstość świata, w którym żyjemy, jest niebezpieczna. Wywiera presję na 

naszą tożsamość w każdym możliwym wymiarze. Utrata bezpieczeństwa mate-

rialnego, politycznego, kulturowego, zagrożenie tożsamości biologicznej… Każdy 

człowiek w każdym zakątku świata boryka się z którymś z tych wyzwań. Przynosi 

to rozpaczliwe odruchy obronne; coraz mniej pewna tożsamość, jak rzadki skarb, 

prowokuje najróżniejsze gesty. Niewinne, jak rozwój praktyk pamięci – wśród nich 

mania drzew genealogicznych – albo niebezpieczne – jak egoizm etniczny i amo-

ralny familiaryzm. I najstraszniejsze, wybuchy przemocy, owocujące śmiercią, 

wyzuciem, wydziedziczeniem. 

Więc może paradoksalnie w tym świecie konieczne jest takie praktykowanie 

tożsamości, które pozwoli nam mądrze uwolnić się od jej nadmiaru, w duchu 

ostatniego znaczenia słowa dispossession. Pozwoli nam wypędzić upiory.

A wad of intertwined, tangled threads, resulting in a state defined as dispossession. 

Such bundles – of bare necessities, slightly warmer clothes, most important keep-

sakes – fill the bags and suitcases of wanderers. Such “bundles” – of memories, 

habits, desperate excuses and impatient bragging – fill our identities, which we 

drag along time and space. On the one hand, they make existence possible, on 

the other – they are cradles of ghastly thoughts, sometimes actions. The motifs 

come to life in the works of artists from Ukraine, Poland and Germany, arranged 

in a spatial composition set by the multi-storey layout of the interiors of Venice’s 

Palazzo Dona Brusa. If we devote enough attention and time to them, we can 

untangle and separate them, find the strands of human fate hidden in them. If 

we devote enough… 

There isn’t much time. That is precisely what the first sentences of Oksana 

Zabuzhko’s short meditation are about, ingeniously embedded in the surface of 

a large kitchen table. When people with machine guns come and say in harsh 

voices: “this isn’t your home anymore”, you usually have an hour, sometimes two, 

or until the evening, to pack your entire life into a single suitcase, sack or bag, to 

decide what to take… There are no good choices then, so you always leave a sliver 

of life there, and “the man-tree will learn never and nowhere to grow deeper roots 

again…” This is the first thread, where the word dispossession means expulsion. 

The awareness of expulsion hasn’t always been that common. People have 

been expelling other people for millennia, empires have displaced whole nations, 

yet the memories of such events always vanish in the deep well of time. Today 

it’s shaped by the world of media, with their violence and apparent directness of 

message, becoming a hideous offspring of globalisation. Every event, multiplied 

regardless of its place and time, reaches us, fuelling sight and imagination. Mor-

phing images – of crying children, mothers with bundles on their backs, men with 

hopeless looks in their eyes, and hands on machine gun barrels – keep reminding 

us that an expulsion is taking place nearby. However, this awareness is ambiguous: 

who is ready for the sacrifice of taking a moment to worry about the fate of those 

who have lost everything? 

Andrzej Leder

Dispossession



D
IS

P
O
SS

E
SS

IO
N

3534

A
nd

rz
ej

 L
ed

er

The image of misery multiplied on millions of screens arouses easy emotions 

at first, but repeated for a hundredth time causes impatience. The rulers of images, 

filling the horizons of our vision, know it all too well and dispense the sensations 

in small doses. On the one hand, they allow us moments of noble exultation, but 

on the other – making sure we do not get bored with them – intersperse them 

with icons of our desires. News bulletins serving scenes of despair are punctuated 

by advertising messages which satisfy our lowest needs. The refugees get trapped 

in between, prevented from escaping the images of woe. What also falls into the 

trap here is the practical mind, the part of our internal world capable of making 

moral judgements. 

Therefore those who want – just like the creators of the exhibition – to induce 

our minds, our human capacity to ask the fundamental questions, have to find 

an alternative route. It is not enough to shock people by showing them scenes of 

grief and suffering – you have to make them think. To connect what cannot be 

connected, remind what is forgotten, read what was erased. Visualise the invisible. 

But the awareness of expulsion is also an offspring of globalisation in another 

sense. In today’s dense world, refugees may travel thousands of kilometres, cross 

all the borders and suddenly end up next to us, breaking the comfort of easy emo-

tions with their very real, palpable presence. No longer separated by the glass 

screen, but actually camped out in our stations, our parks, holiday resorts, places 

once well-protected by the sea and fences. They are there, road-weary and dirty, 

with their bundles but also banal home life stories, like the doors forming a refu-

gee wagon. They are there, with their religions, kitchen smells but also sweat, 

anger and sense of loss. 

Globalisation – or rather its crisis – having overthrown rotten dictatorships 

and got rid of the barbed wires of border fences, at the same time has brought the 

kind of neighbours who were previously just brief images from TV news. In thou-

sands of posts, British tourists complained about the unwanted presence of the 

dispossessed on their favourite Greek islands. They felt deprived of their age-long 

heritage – after all, they had been spending holidays on those waters, bays and 

beaches for generations.

Let us devote yet another moment to the banished. Dispossession. Taking 

away the house built by the father or with your own hands, the sofas and the beds, 

the land, the trees in the orchard and the flavours associated with them. All this 

removed, stuffed away in bundles of memories, in the abyss of (non-)oblivion. 

Devoid of expression for years, the memories may resurface in the tender medium 

of human questioning. Within the space of the Palazzo Dona Brusa, somewhere 

halfway along the stretch of dispossession delineated by the refugee car and writer’s 

reflection, a conversation with the banished reveals the slow unravelling of the 

past. Forms emerge from hidden nooks of memory. The draughtsman’s hand and 

the architect’s skill mirror them meticulously and they emerge as material, tangi-

ble but ironically miniature shapes. The law of temporal perspective.

Dispossession also means deprivation, then. Stealing the heritage does not 

have to mean that people with machine guns chase away other people but rather 

banish their country, symbols, songs or language. They stand on the doorstep and 

ask from behind the aimed guns: are you a Pole or a Ukrainian? A Serb or a Croat? 

An Italian or a German? A Zulu or a Xhosa? Flemish, Walloon, Silesian? Sunni, 

Shia? Thousands of questions. In fact, they usually don’t even have to ask. They 

know the answer right away and just mark the place, draw the line on the floor 

across the rooms, streets and houses. If you are left on their side you become this, 

that and that. You are stuck. You will never be in motion anymore, between this 

and that, you will become us; those who don’t agree will disappear without a trace 

and their names will only be returning in questions asked in a long-forgotten 

language. The political state machine will be changing colours, defining the sub-

stance of our identity. 

Deprivation may also be a slow leakage  of the substance  constituting it. 

Bizarrely, this kind of deprivation accompanies us at all times – after all, we are 

deprived of ourselves due to overwork, jobs imposed on us by others, or those self-

imposed. This is how we have built the civilization we live in. The substance leaks 

out as sweat, aversion, short sleep, unpaid loans. We get deprived by the plethora 

and surplus all around, distracting us in order to satiate our greed. And finally, 

we are deprived by imminent events, the way the British tourists were deprived of 

their holidays on the Kos island.

Thousands of tiny signs constituting identity are obliterated, fade away sub-

ject to the inevitable effect of change. The corner shop where you have been buy-

ing the morning paper since childhood is turning into a cheap clothes store. The 

pub run by your friend suddenly becomes a kebab house. The neighbourhood 

of old tenement houses, complete with backyards and benches where old ladies 

would sit and chat, gets bulldozed to make room for a new shopping centre with 

flashy, artificial, shop-lined alleys and pictures of anonymous people with unfa-

miliar faces in the window displays. In churches, you no longer meet the people 

you know – the places have morphed into art galleries. Mosques are so different… 

Menacing. Wasn’t Pegida born out of fear of this kind of leaking identity? Out of 

fear of the day when you will look for your own reflection in a shop window and 

no longer see the familiar face? Can it be avoided? Momentary photographs, shat-

tered identities.

Lviv-Wrocław-Dresden. The cities’ sensitivity to dispossessions gets located in 

eternal, unchanging Venice. Unchanging? The substance of this city is slowly 

squeezed out, squashed with enormous force… Venetians, deprived of their age-

long Venicity, sail away to the mainland pushed out by hordes trampling their 



36 streets. Strangers. Thousands and thousands of them, treading, littering, sweating. 

Breathing, exhaling carbon dioxide which makes the eyes of stone sculptures pop 

out. It’s us, the tourists; not from Eritrea, not from Syria, not from Afghanistan. 

Mass tourism is deadly for the identity of traditional peoples and their home-

lands. It deprives them of substance. It changes the existing world more than the 

presence of immigrants. It decomposes habits and social bonds, woos with easy 

money, ruins the natural environment and landscape, changes children into beg-

gars and adults into servants. After all, just like tourists, refugees emerge from the 

sea. Both litter, sweat and breathe. But can we compare the inhabitants of old cit-

ies and regions being deprived of their heritage, lifestyles and long-time habits, the 

kind of deprivation caused by wealthy masses escaping from their own real lives, to 

the loss of a home? To the dereliction of a poor district where the strangers have 

settled down? To the loss of their langue caused by shifting borders? 

Questions like these lead to yet another meaning of the word dispossession: 

driving out the invading spirits. Can a dispossession be at the same time an act of 

freeing someone from evil? Can a surplus of identity or memory become a curse, 

the way its absence does? Doesn’t unforgiven harm return in the scream of the 

slaughtered? 

The density of the world we live in is dangerous. It exerts pressure on our 

identity in every possible dimension. The loss of material, political and cultural 

security, even a threat to biological identity… Everybody in every corner of the 

world faces at least one of the challenges. It results in desperate defensive actions – 

dwindling identity, like a vanishing treasure, leads to all kinds of gestures. They 

may be innocent, like the development of memory practices – including the family-

tree mania – or dangerous, like ethnic egotism and amoral familiarity. The most 

terrifying outbursts of violence result in death, deprivation, dispossession. 

So perhaps, paradoxically, what we need in this world is practising identity in 

a way allowing us to free ourselves wisely from its surplus, in the spirit of the last 

meaning of the word dispossession. Allowing us to chase the demons away.
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Kiedy 42 lata temu Jean Raspail, znakomity francuski pisarz i podróżnik, opubli-

kował swoją powieść Obóz świętych (1973), opinia publiczna najwyraźniej nie była 

skłonna zaakceptować jego dystopijnej wizji francuskiej czy, szerzej rzecz ujmując, 

globalnej przyszłości. Mimo że niektórzy pisarze, jak choćby Jean Anouilh, chwalili 

Obóz, widząc w nim „niepokojącą historię zniewalającej władzy i spokojnej logiki”, 

większość krytyków zarzucała pisarzowi poglądy antyimigracyjne, supremacyj-

ność, a nawet zawoalowany rasizm.

Tytuł powieści jest złowieszczym nawiązaniem do Apokalipsy św. Jana: 

A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, 

by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić 

na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli 

obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. 

(20:7–9) 

Fabuła powieści opowiada o fikcyjnym napływie milionów imigrantów, głów-

nie, lecz nie tylko, z Indii, którzy na opanowanych przez siebie statkach lądują 

u wybrzeży Francji i innych zamożnych krajów, „tłocząc się w poszukiwaniu krain 

mlekiem i miodem płynących”. Pod koniec powieści burmistrz Nowego Jorku 

dzieli swoją rezydencję z trzema rodzinami z Harlemu, angielska królowa aranżuje 

ślub swojego syna z Pakistanką, a pijany sowiecki generał w pojedynkę powstrzy-

muje tłumy Chińczyków zmierzających w stronę Syberii. Szwajcaria pozostaje 

ostatnim bastionem odpierającym rzesze „barbarzyńców”, lecz ostatecznie, izolo-

wana i potępiana jako państwo-renegat, też ulega międzynarodowej presji. 

Raspail nie opowiada się po żadnej ze stron, prezentując raczej sardoniczny 

i pesymistyczny punkt widzenia. Można to nawet interpretować jako uległość bia-

łego człowieka, który przez pięć wieków własnej „nielegalnej migracji” z konty-

nentu na kontynent, podbojów i wyzysku sam sobie zasłużył na taki los. To tylko 

„kwestia rotacji”, gdzie „kto inny jest górą w innym czasie”, mówi fikcyjny Wielki 

Mufti Paryża, a autor w niczym mu się nie sprzeciwia. 

Mykoła Riabczuk

Odzyskiwanie własności

3
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Autor zaprzeczał natomiast stanowczo wszelkim zarzutom o rasizm. Sam 

fakt, że w jego powieści żołnierze i marynarze powstrzymują się od użycia broni 

przeciw imigrantom, ma dowodzić, że nie jest wobec nich wrogi, a wręcz skru-

szony: „Odmówiłem białemu Zachodowi, przynajmniej w swojej powieści, ostat-

niej szansy na zbawienie”. W przedmowie do późniejszego wydania swojej książki 

rozwija ten pogląd: 

Miliony biedaków, uzbrojonych wyłącznie we własną słabość i wielką liczbę, przytło-

czonych niedolą, ciągnących za sobą wygłodzone śniade i czarne dzieci, gotowych 

zstąpić na naszą ziemię, to awangarda nawałnicy napierająca na każdą część zmę-

czonego, przejedzonego Zachodu. Ja dosłownie ich widziałem, widziałem zasadniczy 

problem, który wywołali, problem absolutnie nie do rozwiązania za pomocą naszych 

istniejących standardów moralnych. Pozwolić im wejść oznaczałoby nasz upadek. Nie 

wpuścić oznaczałoby ich upadek.

 

Dziś, gdy masowy exodus ludzi opuszczających wyniszczone wojną i ubó-

stwem kraje dramatycznie przyspieszył, powieść Jeana Raspaila zyskała dru-

gie życie. Jest tłumaczona na kolejne języki europejskie i na nowo omawiana 

w intelektualnych kręgach i czasopismach. Dylemat przedstawiony przez autora 

i potwierdzony najnowszymi wydarzeniami wydaje się nierozwiązywalny, a przez 

to tragiczny. Politycy gorączkowo poszukują środków, które mogłyby załagodzić 

problem, ale ich starania niewiele dają, bo koncentrują się na objawach, a nie na 

globalnej istocie zagadnienia.

Realne wyjście z sytuacji nie jest możliwe, dopóki wszystkie rządy, głównie 

jednak państwa tzw. Pierwszego Świata, nie rozwiążą co najmniej trzech funda-

mentalnych kwestii w skali globalnej. 

Po pierwsze, należy osiągnąć zasadnicze porozumienie dotyczące ogranicze-

nia nadmiernego zużycia i marnotrawienia zasobów. Odpowiedzialność moralna, 

edukacja ekologiczna i poparcie społeczne nie wystarczą. Powinno się obciążyć 

podatkami wszelkie dobra luksusowe; tak naprawdę na każdą konsumpcję ponad 

podstawowe potrzeby należałoby nakładać podatki progresywne.

Po drugie, powinno się znieść wszelkie dyskryminujące cła, które tylko 

wzmacniają i pogłębiają globalną nierówność, stojąc w rażącej sprzeczności 

z deklarowanymi liberalnymi zasadami wolnego przepływu towarów, pieniędzy 

i informacji (nie mówiąc o ludziach), które tak naprawdę nigdy nie były przestrze-

gane, za to często manipulowane przez bogate kraje dla własnych korzyści.

I po trzecie, należałoby wprowadzić zasadę zera tolerancji dla rozbójniczych, 

dyktatorskich, skorumpowanych reżimów i ich brudnych pieniędzy bezpiecznie 

deponowanych w zachodnich bankach. Dopóki elity Trzeciego Świata trzymają 

swoje własne narody w ubóstwie i rozpaczy, same bawiąc się i ciesząc pełnią życia 

w stolicach i kurortach Zachodu, dopóty żadna pomoc oferowana tym biednym 

narodom nie pomoże, a reformy w tych krajach nigdy nie zostaną wprowadzone. 

Proponowane kroki mogą wydawać się utopijne i bez wątpienia nie w smak 

globalnym elitom kierującym się osobistymi powodami, by utrzymać istniejące 

status quo. Mogą też być frustrujące dla zwykłych obywateli Pierwszego Świata, 

którzy w ten czy inny sposób korzystają z obecnej globalnej nierówności. Jednak 

nastąpił koniec neokolonialnego status quo. Im prędzej przyjmiemy to do wiado-

mości, tym lepiej. W przeciwnym razie w pełni zmaterializuje się dystopia Jeana 

Raspaila, a jedyną jej alternatywą (odrzuconą przez francuskiego pisarza, ale nieko-

niecznie wykluczoną w prawdziwym życiu) może być zgraja suprematystów, rasi-

stów lub otwarcie faszystowskich reżimów, zasłaniających się troską o ratowanie 

Pierwszego Świata nękanego przez „barbarzyńców”.

2.

W swojej powieści Jean Raspail otwarcie nie opowiada się po żadnej ze stron, ale 

sam sposób, w jaki opisuje sytuację, ujawnia mimowolnie jego proeuropejskie sta-

nowisko i typowo zachodnie spojrzenie na przybyszów. Żaden z nich nie ma indy-

widualności, jakiejś dającej się wyobrazić przeszłości, miejsca, do którego mógłby 

być przypisany, planów czy marzeń poza stereotypowymi wyobrażeniami „krain 

mlekiem i miodem płynących” zaczerpniętymi z zachodnich reklam telewizyjnych 

i kolorowych czasopism. 

Bodaj największe wrażenie, jakie wywarła na mnie wystawa Dispossession – 

polsko-niemiecko-ukraińska prezentacja podczas 56. Biennale w Wenecji – 

wynika z nagłego uświadomienia sobie, że każdy przykład imigracji, wygnania czy 

wywłaszczenia ma tak bardzo osobisty wymiar. Niesie z sobą imię, historię, kolor 

i formę, dźwięk i zapach. Można go dotknąć i posłuchać, otworzyć jak książkę 

i zajrzeć do środka, odkryć tuzin bezużytecznych rzeczy i zapomnianych słów, 

które stanowią czyjeś życie i chronią je przed anonimowością lub sprowadzeniem 

do suchych liczb.

Nigdy w życiu nie spotkałem uchodźców, choć wielu moich przyjaciół 

z radością przystałoby na azyl na Zachodzie, gdyby tylko otwarto granice Związku 

Radzieckiego. Tylko jednemu z nich udało się wymknąć pod koniec lat 70., bo 

ożenił się z żydowską dziewczyną i pozwolono mu wyjechać z komunistycznego 

raju do Izraela wraz z grupą podobnych mu repatriantów. Pamiętam ten pociąg 

specjalny ze Lwowa do Wiednia i pusty peron – niewielu miało odwagę się tam 

pojawić, wiedząc o policyjnej inwigilacji. Pamiętam przyjaciela w grubym kożu-

chu i futrzanej czapie – nigdy czegoś takiego nie nosił, nawet zimą, a co dopiero 

teraz, w środku dość ciepłego kwietnia. Wyglądał trochę groteskowo, jak na planie 
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filmowym, ale wiedziałem, że emigrantom pozwalano na zabranie wyłącznie rze-

czy osobistych, bez żadnych pieniędzy czy kosztowności – mieli być wdzięczni, 

że socjalistyczne państwo w ogóle pozwoliło im się wymknąć zamiast pakować 

się na Sybir, gdzie ich prawdziwe miejsce. „Ну, по вагонам, товарищи беженцы!” 

(„Dalej, do wagonów, towarzysze uchodźcy!”), zakrzyknął konduktor. Prawdopo-

dobnie próbował być ironiczny, łącząc w jednym zdaniu sowieckich „towarzy-

szy” z antysowieckimi „uchodźcami”. Ale sprawiło to tylko, że scenka wydała się 

jeszcze bardziej groteskowa. Nikt nie żartował, nikt się nie uśmiechał. To było 

jak pogrzeb. Wyjeżdżali na zawsze, a my co najwyżej mogliśmy w przyszłości 

oczekiwać na okazjonalne listy – wiadomości z pozaziemskiego świata marzeń. 

Jednak 10 lat później, gdy opadła żelazna kurtyna, wbrew naszym wszelkim 

przewidywaniom i oczekiwaniom, spotkałem się ze swoim przyjacielem – najpierw 

w Kijowie, gdzie przyjechał na sympozjum medyczne, a potem w Stanach, gdzie 

zostałem stypendystą Fulbrighta. Przyjaciel wyglądał dobrze. Po kilku trudnych 

latach udało mu się nostryfikować dyplom, dostał pracę w państwowym szpitalu 

psychiatrycznym, kupił dom, znalazł przyjemność w uprawianiu narciarstwa, obje-

chał cały świat, ozdobił swój ukraiński amerykańskim akcentem, a do swojego 

dość pospolitego ukraińskiego nazwiska Hunko dodał egzotyczną końcówkę „ff”. 

Na Ukrainie nie pozostawił żadnych krewnych, nie miał więc ani realnego, ani 

wyimaginowanego powodu, by wracać.

Sprawiał wrażenie nieco zaskoczonego, że żaden z naszych wspólnych zna-

jomych nie poszedł w jego ślady, mimo że zniknęła żelazna kurtyna i każdy mógł 

z łatwością spełnić swój sen. Próbowałem mu wyjaśnić, że właśnie fakt zrzucenia 

kurtyny, pozbycia się komunizmu i represyjnego systemu sprawił, że emigracja 

stała się niepotrzebna. Zdawałem sobie sprawę, że niektórzy wyjeżdżali na Zachód 

dla kariery, w celach naukowych lub finansowych, dla przygody lub ze zwykłej cie-

kawości. Jednak większość została w domu, na dobre i na złe, w kraju o średnich 

dochodach, gdzie „średni” odnosiło się raczej do dochodu innych obywateli niż 

swoich własnych zarobków. W kraju, gdzie termin „okres przejściowy” był poję-

ciem równie mglistym i pokrętnym jak zjawisko, które opisywał: każdy wiedział, 

skąd przechodzimy, ale nikt nie wiedział dokąd. 

Większość ludzi nie odczuwa potrzeby znalezienia gdzieś indziej lepszego 

życia, jeżeli tylko mogą to zrobić w domu i jeśli jest ono na znośnym poziomie. 

A nasze życie naprawdę stało się bardziej wolne i otwarte na możliwości, o których 

wcześniej nie mogło być mowy. Mogliśmy wreszcie mówić to, co myślimy i myśleć 

tak, jak chcemy. Nie wyrzucano już nas z uczelni za nieautoryzowane publikacje 

ani nie wsadzano do więzienia za wypowiedzi polityczne, niewłaściwe kontakty czy 

nawet czytanie nie tych książek, co trzeba. Właściwie nikogo nie obchodziliśmy, co 

było nam bardziej na rękę niż całodzienna opieka wszechobecnego i wszechwie-

dzącego państwa ze swoim partyjno-KGB-owskim aparatem. 

Ale wolnością nie da się posmarować chleba, jak wkrótce zauważyło całkiem 

sporo osób. Ich tęsknota za troskliwym „ojcem” dbającym o postsowiecką trzódkę 

przybrała kształt powracających paternalistycznych reżimów, najpierw na Biało-

rusi, później w Rosji. Przyszedł też czas na Ukrainę. Jednak tutaj nikt nie dyspono-

wał masą krytyczną wystarczającą, by skierować kraj w którąkolwiek stronę. Jedna 

grupa miała przewagę liczebną, druga imponowała zaangażowaniem. W 2004 

roku udało nam się obronić wolność w sposób pokojowy. W 2014 życie straciły 

setki ludzi. Wtedy z Rosji przybyły „zielone ludziki”, najpierw na Krym, potem do 

Donbasu. Do pewnego momentu udawało nam się ich powstrzymywać, ale kosz-

towało to życie kolejnych 6 tys. ludzi plus pół miliona wysiedlonych z terenów 

okupowanych i objętych działaniami wojennymi. W ten sposób spotkałem po raz 

pierwszy w życiu uchodźców, i to w miejscu, gdzie się tego najmniej spodziewa-

łem – we własnym kraju. 

Mój kolega Władimir Rafejenko, utalentowany poeta i prozaik, przybył 

z Doniecka. Stanął przed trudnym wyborem pomiędzy Kijowem, gdzie przycią-

gała go lojalność polityczna i demokratyczne zaangażowanie, a Moskwą, gdzie 

publikował książki, otrzymał dwie prestiżowe nagrody dla obywateli innych państw 

piszących po rosyjsku, miastem, z którym czuł szczególną kulturową więź. Histo-

ria jego życia jest dość typowa dla wielu wykształconych przedstawicieli klasy śred-

niej z Donbasu i Krymu, których polityczno-kulturowa lojalność została poddana 

ciężkiej próbie w czasie rosyjskiej agresji i u których w większości przypadków 

ostatecznie przeważyły względy polityczne i etyczne.

„Jestem niezwykle emocjonalną osobą”, mówi Władimir, „więc przez jakiś czas 

po tym, jak przyjechałem tu, do Kijowa, nie potrafiłem odpowiedzieć na naj-

prostsze pytania i zaraz zaczynałem płakać. W pełni rozumiałem niestosowność 

swojego położenia, ale nic nie potrafiłem zrobić. Czułem się jak we wczesnym 

dzieciństwie, kiedy tato wyprowadził mnie za furtkę i powiedział, żebym poszedł 

bawić się z innymi dziećmi. Socjalizuj się, mówią – ale jak to zrobić w moim 

wieku? Sprowadziłem tu swoją rodzinę, ale wciąż myślę o rodzicach zostawionych 

w Doniecku i swoich dwóch starych babciach, które już same nie są w stanie się 

poruszać…” 

Kiedy opowiada o domu, w którym mieszkał praktyczne całe życie, próbuję 

wyobrazić sobie, co znaczy prawdziwe wywłaszczenie. To pewnie ostateczna 

utrata czegoś, co dla nas niezwykle ważne, czegoś więcej niż miejsce, rzecz, zwy-

czaj, marzenie, sposób życia. To część nas samych, naszej tożsamości, czegoś, co 

Simone Weil nazwała w swojej słynnej książce enracinement. W takim kontekście 

wywłaszczenie znaczy wykorzenienie i następujący po nim wysiłek, by zapuścić 

nowe korzenie, nowy enracinement. 
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Tak, zdarzyło mi się utracić dwa miejsca, które były częścią mojego własnego 

„ja”, mojej własności. Pierwszym z nich był dom moich dziadków na wsi, gdzie 

jako chłopak spędzałem każde wakacje. Drugim było małe mieszkanie we Lwo-

wie, gdzie przez 20 lat mieszkałem z rodzicami, dopóki nie wyprowadzili się do 

większego. Pozwoliło mi to na przekształcenie tego zaniedbanego mieszkanka 

w rodzaj ośrodka kultury, a raczej kontrkultury. Rzeczywiście, oba te miejsca 

były drogie mojemu sercu – należały do fragmentu, konkretnego okresu mojego 

życia – jednak nigdy nie postrzegałem ich ostatecznej utraty w kategoriach trau-

matycznego wykorzenienia czy wywłaszczenia. Być może czułem, że ich utrata 

jest nieunikniona wraz z upływającym czasem, a przede mną otwiera się kolejny 

etap życia, nie mniej ciekawy i kuszący. Być może generalnie upływ czasu był 

łatwiejszy do zaakceptowania jako naturalna kolej rzeczy, przez co wydawał się 

mniej dramatyczny niż przetasowania przestrzenne. Może znaczenie miał również 

fakt, iż tamta przestrzeń nie była tak naprawdę „utracona” – mogłem łatwo wrócić 

w dowolnym czasie, by przekonać się, że nie zostało tam nic szczególnego, czego 

mógłbym żałować – tylko pusta skorupka, kokon bez motyla. 

Trudniej byłoby zaakceptować utratę czegoś na zawsze, wbrew własnej woli, 

która następuje w sposób nienaturalny, a zatem niesprawiedliwy – tak jak to nie-

dawno miało miejsce w dwóch odległych częściach terytorium Ukrainy przeję-

tych przez Rosjan. Nigdy nie czułem specjalnego związku z Donbasem czy Kry-

mem, choć byłem tam parę razy, zaprzyjaźniłem się z kilkoma osobami, a nawet 

spędziłem tam przyjemnie czas – zwłaszcza na zniewalająco pięknym krymskim 

wybrzeżu. Jednak to nie piękno Krymu sprawia, że mój smutek z powodu jego 

utraty jest bardziej dojmujący niż z powodu utraty Donbasu. Od wieków Krym 

to ziemia Tatarów krymskich, jedynych rdzennych mieszkańców półwyspu. Ich 

państwo zostało zniszczone przez Imperium Rosyjskie pod koniec XVIII wieku, 

a osadnicy zaczęli stopniowo przewyższać liczebnie Tatarów, traktując ich jak 

pogardzaną mniejszość na ich własnych ziemiach. Wreszcie, by ostatecznemu 

poniżeniu stało się zadość, wszyscy Tatarzy krymscy, w liczbie niemal 200 tys. – 

czyli tyle, ile mieszkańców liczy Islandia – zostali siłą zapędzeni do wagonów towa-

rowych i deportowani na pustkowia Azji Środkowej. Wszystko odbyło się w niena-

gannym porządku, jednego dnia, a w zasadzie nocy, 18 maja 1945 roku, za pomocą 

setek aut i z udziałem tysięcy funkcjonariuszy NKWD, co uniemożliwiło wymknię-

cie się choćby jednej osobie. 

Wszyscy moi przyjaciele z Donbasu i Krymu przenieśli się w głąb lądu, uzna-

jąc koszty utrzymania wolności osobistej pod rządami Moskwy za zbyt wysokie, 

bez względu na pochodzenie etniczne i język, jakim mówią. Ale Tatarzy nie mają 

innego „lądu”. Ich jedynym lądem jest Krym. Zostali z niego kolejny raz wywłasz-

czeni przez obcych. Podporządkowanie się agresji obcych byłoby pewnie równo-

znaczne z samodeportacją, potulnym przyzwoleniem nie tylko na to wygnanie, 

ale wszystkie inne wcześniejsze akty zawłaszczeń i krzywd wyrządzanych przez 

kolonizatorów. 

Mam poczucie, że ich zdradziłem. My, Ukraińcy, ich zdradziliśmy – małe, 

bezbronne państwo, które tak na nas liczyło, które postawiło na lojalność wobec 

Ukrainy w swej raczej naiwnej wierze w międzynarodową solidarność i ład świa-

towy. Wiem, że Ukraińcy często mają podobne pretensje do Zachodu – dokładnie 

takie, jak Milan Kundera jakieś trzy dekady temu w imieniu jego zdaniem zdra-

dzonej Europy Środkowej, której odebrano wolność i godność, pozbawiono euro-

pejskości. Ja jednak wiem też, że 30 lat później i 2 tys. kilometrów na wschód takie 

skargi są bez znaczenia. Bo tutaj, tak daleko od „obozu świętych”, Bóg pomaga 

tylko tym, którzy sami potrafią sobie pomóc, miłosierdzie zaczyna się w domu, 

siła jest prawem, a proszący na pewno nie mogą być wybredni. 

Wystarczy pójść na Majdan, wziąć ze sobą pomarańczową wstążkę, trzymać 

głowę wysoko, a nikt nie pozbawi nas wolności ani godności, jeśli tylko sami się 

nich nie wyrzekniemy. Mustafa Dżemilew, który 15 lat spędził w gułagu za obronę 

prawa swojego narodu do powrotu z wygnania na ojczysty Krym, doskonale o tym 

wiedział. Może teraz kolej na jego rodaka z Symferopolu, rdzennego Rosjanina 

i ukraińskiego patriotę, znanego reżysera Olega Sencowa, by dał nam podobną lek-

cję – po wyjściu z więzienia, gdzie odsiaduje 20-letni wyrok orzeczony przez sąd 

kapturowy Putina na podstawie sfabrykowanych oskarżeń o „terroryzm”. 

3.

W pewnym okresie swojego życia, kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, odkryłem, 

że sam również skorzystałem z wywłaszczeń, których doświadczyli inni. Do tamtej 

pory wiedziałem głównie o stratach poniesionych przez swoich krewnych. Najcięż-

szy cios zadali bolszewicy, którzy zagłodzili na śmierć rodzinę mojej matki w 1933 

roku na Wschodniej Ukrainie, razem z paroma milionami innych chłopów. Do 

dziś trwa spór, czy było to celowe ludobójstwo, czy Stalin próbował tylko spacyfi-

kować chłopów, którzy opierali się kolektywizacji. Ukraińcy byli uważani za naj-

bardziej opornych, należało ich zatem przykładnie ukarać. Oddziały karne złożone 

z wojskowych i policjantów, a także działaczy partii i komsomołu, jeździły od wsi 

do wsi, od chaty do chaty i konfiskowały nie tylko ziarno, ale i wszelkie inne pro-

dukty, jakie udało im się znaleźć. Jeżeli nie dało się zabrać wszystkiego, żywność 

po prostu niszczono. 

Ci, którzy przeżyli, zostawali niewolnikami w kołchozach. Odbierano im nie 

tylko ich własność, ziemię i inwentarz, ale również wolność i godność. Co gorsze, 

zabierano im też pamięć. Jakiekolwiek wspomnienie Wielkiego Głodu surowo 

karano jako „antysowiecką propagandę”. Nie wolno było czcić pamięci zmarłych 
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członków rodzin. W zamian musieli okazywać wdzięczność, sławić i gloryfikować 

swoich oprawców – prozą i wierszem.

Moja matka i babcia były jedynymi osobami z całej dziewięcioosobowej 

rodziny, które wyszły żywe z tej gehenny. Jednak mama słowem nie wspomniała 

mi o Wielkim Głodzie, dopóki nie skończyłem 20 lat, a nawet wtedy twierdziła, 

że wszystkie te straszne rzeczy były czymś w rodzaju lokalnej inicjatywy, z którą 

rzekomo Stalin nie miał nic wspólnego. 

Historia ojca była mniej dramatyczna, choć jego rodzina też straciła ziemię 

i majątek, kiedy przyszli Sowieci. To było w 1939 roku, kiedy Hitler i Stalin podzie-

lili Polskę między siebie, a Ukraina Zachodnia, gdzie mieszkała rodzina ojca, 

została przyłączona do Związku Radzieckiego. Pierwsi Sowieci, których ujrzał, nie 

byli szczególnie groźni. Jeśli już, to raczej zabawni. Stawali zafascynowani przed 

jego wiejskim domem z ocynkowanym dachem, wykrzykując: „O rany! Co za dom! 

Kryty srebrem! Jak szpital!”. 

Mój ojciec miał szczęście: nie byli z oddziałów specjalnych, tylko z regularnej 

armii maszerującej na zachód, by przyłączyć się do swoich niemieckich towarzyszy 

podczas wspólnej parady wojskowej w Brześciu. A zatem jego historia wywłasz-

czenia miała stosunkowo łagodny przebieg. Dotyczyła głównie książek, kilkudzie-

sięciu tomów, które tato z dziadkiem spakowali w wodoodporne skrzynki i zako-

pali gdzieś w polu, obawiając się przeszukań i nieuchronnych konfiskat literatury 

wywrotowej. Nigdy nie udało mu się potem ich odnaleźć, a my często przytaczamy 

ten rodzinny epizod jako dość symboliczną ilustrację naszej intelektualnej histo-

rii – tak bardzo podziemnej, że aż niemal niewidocznej. 

I wtedy, już świadom tych rodzinnych wywłaszczeń, odkryłem, że dom, w któ-

rym mieszkałem we Lwowie z rodzicami, był przed sowiecką „nacjonalizacją” pry-

watną własnością pewnej Polki, po czym został podzielony na trzy części i przy-

dzielony trzem rodzinom z Rosji lub silnie zrusyfikowanej południowo-wschod-

niej Ukrainy. Moja matka, podówczas młoda absolwentka uniwersytetu i oddana 

członkini partii komunistycznej, była mile widziana jako ideologicznie sprawdzona 

kadra w ideologicznie niepewnym mieście. 

Nic nie stało na przeszkodzie, bym poznał tę historię wcześniej, a nie po tak 

żenująco długim czasie. Mieszkałem w mieście poznaczonym wszelkimi możli-

wymi śladami wywłaszczenia – widziałem zaniedbane polskie pomniki i cmenta-

rze, ulice i miejsca takie, jak Kaiserwald, które wciąż funkcjonowały pod swoimi 

dawnymi, a nie nowymi sowieckimi nazwami, szyldy na budynkach pisane alfa-

betem łacińskim, które przebijały się przez świeży tynk jak starożytne palimpse-

sty. Budynek, w którym mieszkaliśmy, nazywał się Willa Wanda, litery na ścianie 

były dość czytelne, ale ja nigdy się nad nimi nie zastanawiałem – czy to może było 

imię właścicielki? Czy tylko tak z kaprysu nazwała ten dom? Kim byli ci ludzie i, co 

ważniejsze, co się z nimi stało? 

Niewiele możemy zrobić dla tych wszystkich ludzi, o ile możemy zrobić 

cokolwiek – zostali wygnani, deportowani, wywłaszczeni, wykorzenieni. Może 

okazać im trochę zainteresowania, empatii, wspólnie przywołać wspomnienie, 

które zawsze powinno być bardzo dokładne, szczegółowe i dotyczyć konkretnych 

osób. Lub milczeć – tak jak wtedy, gdy byłem z żoną we Włoszech i zagadnął nas 

po ukraińsku mężczyzna, który, rozpoznając w nas rodaków, spytał o jakąś pracę. 

Liczył na to, że podzielimy się z nim taką wiedzą, jak to jest w zwyczaju wszystkich 

gastarbeiterów. Nie odważyliśmy się powiedzieć mu prawdy, że jesteśmy na waka-

cjach i nie interesuje nas żadna nielegalna praca, a tym bardziej wiedza, gdzie ją 

można znaleźć. Wstydziliśmy się, że jesteśmy turystami, kiedy ktoś szuka pracy, 

jedzenia, schronienia. Zbliżyliśmy się do obozu świętych – lecz wciąż byliśmy od 

niego tak daleko. 
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1.

Forty-two years ago, when Jean Raspail, a renowned French writer and travel-

ler, published his novel The Camp of the Saints (1973), the public apparently was 

not inclined to accept his dystopian vision of the French and, more generally, the 

global future. Even though some of his colleagues, like Jean Anouilh, praised The 

Camp as a “haunting book of irresistible force and calm logic,” most critics accused 

him of anti-immigration bias, supremacy, and even implicit racism.

The novel’s title refers menacingly to St. John’s Book of Revelation: 

And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. 

And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, 

Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the 

sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the 

camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of 

heaven, and devoured them (Rev 20:7–9).

The plot of the novel revolves around the imaginary arrival of millions of 

immigrants from India and elsewhere on the hijacked ships to the shores of 

France and other better-off countries, “in a scramble to reach the streams of milk 

and honey.” By the end of the novel, the mayor of New York shares his residence 

with three families from Harlem, the British Queen marries her son to a Pakistani 

woman, and a lone drunken Soviet general stands in the way of Chinese throngs 

flocking into Siberia. Switzerland remains the last fortress resisting the flow of 

“barbarians” but finally, being isolated and ostracised as a rogue state, yields to 

the international pressure.

Raspail does not take any side, his view is rather sardonic and pessimis-

tic. One may interpret it even as compliance with the fate that the white people 

deserved for five centuries of their own “illegal migration” to other continents, 

their conquest and exploitation. It is “just a question of rotation”, with “different 

ones on top at different times,” says the fictitious Grand Mufti of Paris, and the 

author has nothing to object to him.

Mykola Riabchuk

Repossessions

He vehemently denied, however, any accusation of racism. The very fact that 

the soldiers and sailors in his novel refrain from using the arms against immi-

grants is said to prove his non-militant, perhaps even repentant stance: “I have 

denied to the white Occident, at least in my novel, its last chance for salvation.” In 

the preface to a later edition of his book, he elaborated upon his stance: 

A million poor wretches, armed only with their weakness and their numbers, over-

whelmed by misery, encumbered with starving brown and black children, ready to 

disembark on our soil, the vanguard of the multitudes pressing hard against every 

part of the tired and overfed West. I literally saw them, saw the major problem they 

presented, a problem absolutely insoluble by our present moral standards. To let 

them in would destroy us. To reject them would destroy them.

Today, as the mass exodus of people from the war-torn and poverty-haunted 

nations has dramatically accelerated, Jean Raspail’s novel got a new life, being 

translated into a number of European languages and debated again in intellectual 

salons and periodicals. The dilemma posed by the writer and reinforced by today’s 

developments looks insoluble and therefore tragic. Politicians look desperately for 

palliatives to alleviate the problem but all their measures bring little help as long 

as they address just symptoms, not the essence of a global disease.

No real solution is possible until at least three fundamental issues have been 

addressed at the global level by all the governments, yet primarily by the “First 

World” nations.

Firstly, a principled agreement should be reached to curb the over-consump-

tion and waste of resources. Moral responsibility, ecological education and public 

advocacy is not enough. Harsh taxation should be introduced on any luxury; actu-

ally any consumption beyond basic needs should be progressively taxed.

Secondly, all the discriminatory tariffs should be lifted as they only support 

and deepen the global inequality and flagrantly contradict the professed liberal 

principles of the free flow of goods, money and information (let alone people), 

never actually observed and often manipulated by the rich countries to their own 

advantage.

And thirdly, a zero-tolerance principle should be introduced against rogue, 

dictatorial, corrupt regimes and their dirty money safely located in Western banks. 

As long as the Third World elites keep their nations in poverty and despair, and 

enjoy dolce vita in Western capitals and resorts, no assistance to those poor nations 

will help and no reforms in those states will ever advance.

The proposed measures might look utopian and certainly unpalatable for the 

global elites who have their personal reasons to maintain the existing status quo; 

they might be frustrating also for the common people of the First World, who 



D
IS

P
O
SS

E
SS

IO
N

5150

M
yk

ol
a 

R
ia

bc
hu

k

Ten years later, however, the iron curtain fell, in spite of all our predictions 

and expectations, and I met my friend – first in Kyiv, where he came for a medi-

cal congress, and then in the States where I stood as a Fulbrighter. The friend 

looked fine. After a few hard years, he re-approved his diploma, got a job at a state 

psychiatric hospital, bought a house, discovered the pleasure of skiing, traveled 

around the world, flavoured his Ukrainian with an American accent and added an 

exotic “-ff” to his quite ordinary Ukrainian surname Hunko. He left no relatives in 

Ukraine, and had little reason for either real or imaginary comeback.

He seemed a bit surprised that none of our mutual friends had followed in 

his footsteps – even though the iron curtain fell and everybody could easily accom-

plish his or her dream. I tried to explain to him that the very fall of the curtain, of 

communism, of the repressive political system, made our immigration unneces-

sary. Some people, I knew, moved to the West for career, for education, for a bet-

ter salary, for adventures and out of sheer curiosity. But most remained at home, 

for better or worse, in a “middle-income country” where “middle” referred rather 

to the average income of your co-citizens than to your own. And where the word 

“transition” was as nebulous and convoluted as the phenomenon it defined: every-

body knew where we were transiting from and nobody knew where to.

Most people usually feel no need to look for a better life elsewhere as long as 

they have a chance to make it at home, or perhaps to keep it just bearable. And our 

life, indeed, became much freer and open to multiple opportunities than it had 

ever been. We could finally speak out what we thought and think as we wished; 

we were no longer expelled from universities for unauthorised publications nor 

imprisoned for political statements, inappropriate contacts or merely reading the 

wrong books. Nobody actually cared about us, and this was far better than the 

daily care of the omnipresent and omnipotent state – with the entire party-cum-

KGB network.

But you couldn’t spread freedom on bread, quite a few people said. And their 

nostalgia for a careful “father” herding the post-Soviet flock soon materialised in 

a comeback of paternalistic regimes – first in Belarus, then in Russia. And then 

came Ukraine’s turn. But here, nobody had a critical mass to push the country in 

either direction. One group had an advantage in numbers, the other in dedication. 

In 2004, we managed to defend our freedom peacefully. In 2014, a hundred lives 

were lost. And then the “little green men” came from Russia – first in Crimea, then 

in Donbas. At some point we managed to stop them, but it cost us additional six 

thousand lives, and half a million displaced people from the war-torn and occupied 

regions. This is how I met refugees for the first time in my life, in a place I never 

expected – in my own country. 

My colleague Vladimir Rafeyenko, a talented poet and prose writer, came 

from Donetsk. He had a difficult choice between Kyiv, where his political loyalty 

benefit variously from today’s global disparity. But the neocolonial status quo is 

over. And the sooner we recognise this, the better. Otherwise, Jean Raspail’s dys-

topia will fully materialise, and the only alternative to it (rejected by the French 

author but not necessarily by real life) might become a bunch of suprematist, rac-

ist and overtly fascist regimes claiming to be rescuing the beleaguered First World 

from “barbarians.”

2.

Jean Raspail does not overtly take any side in his novel but the very way he depicts 

the encounter reveals, volens-nolens, his pro-European bias and typically “oriental-

ising” view of the aliens. None of them has any individuality, any conceivable past, 

any place he or she was attached to, any projects and dreams besides the proverbial 

“streams of milk and honey” pouring on them from the Western TV advertise-

ments and fancy magazines.

Perhaps my greatest impression from Dispossession – the Polish-German-

Ukrainian exhibition at the 56th Biennale in Venice – comes from a sudden recog-

nition that any immigration, exile, dispossession is very personal. It has a name, 

a story, a color and form, a sound and smell. You can touch it and listen to it, open 

the door and look inside, discover a dozen of useless things and obsolete words 

that make up somebody’s life and protect it from anonymity and dissolution in 

sheer figures. 

I have never met refugees in my life even though quite a few of my friends 

would have been happy to find refuge in the West if the Soviet borders had been 

open. Actually only one of them managed to sneak out in the late 1970s, as he mar-

ried a Jewish girl and was allowed to leave the communist paradise with a crowd 

of fellow-repatriates to Israel. I remember the special train from Lviv to Vienna – 

the empty platform as very few people dared to show up under police surveillance; 

I remember my friend in a huge fur-coat and fur-cap – he never wore stuff like this 

even in winter, let alone now, in a quite warm April, he looked slightly grotesque 

as at a film shooting, but I knew that the immigrants were allowed to bring only 

personal items – no money, no valuables – they should have been just grateful 

that the socialist state let them off rather than packed to Siberia, as they definitely 

deserved. “Ну, по вагонам, товарищи беженцы!” (“Take your cars, comrades refu-

gees!”), the conductor commanded. He apparently meant some irony when he put 

together Soviet-style “comrades” and anti-Soviet “refugees”. But it only made the 

scene even more grotesque. Nobody joked, nobody smiled. It was like a funeral. 

They left forever and everything we could expect in the future were occasional let-

ters – a dreamlike messages from an extraterrestrial world.
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special attachment to Donbas or Crimea, even though I visited them a few times, 

made some friends, and even enjoyed my stay there – at least in the irresistibly 

beautiful Crimean seaside. It is not the Crimean beauty, however, that makes my 

sorrow at the loss of Crimea more bitter than at Donbas. Crimea has been for cen-

turies the land of Crimean Tatars, the only native people of the peninsula. Their 

state was destroyed by the Russian Empire in the late 18th century, their people 

were gradually outnumbered by the imperial settlers to become a despised minor-

ity in their own land, and finally, to add insult to injury, all the Crimean Tatars, 

nearly 200,000 people – a population of Iceland, were forcefully packed into cattle 

wagons and deported to empty spaces of Central Asia. Everything was done with 

a perfect logistics – within just one day, or actually night, on May 18, 1945, with 

hundreds of cars and thousands of NKVD troops involved, so that not a single 

person could sneak away.

All my friends from Donbas and Crimea moved to the mainland, finding the 

costs of maintaining their personal freedom under the Moscow rule overwhelm-

ingly high, regardless of their ethnicity or spoken language. But the Tatars have 

nothing like “mainland”. Their main and only land is Crimea. They have been 

dispossessed from it, once again, by intruders. To give in to intruders’ brutality 

would probably be tantamount to self-deportation, to acquiescence not only to this 

dispossession but all the previous seizures and injuries inflicted on them by the 

colonizers.

I feel I betrayed them. We, Ukrainians, betrayed them – a small and pow-

erless nation that bet on us, on a loyalty to Ukraine, on a rather naïve belief in 

international solidarity and world order. I know that Ukrainians often address the 

same grievances to the West – exactly as Milan Kundera did it some three decades 

ago on behalf of the arguably betrayed Central Europe, dispossessed of its free-

dom and dignity, its Europeanness. But I also know that thirty years later and two 

thousand kilometers eastward, any complaints of this kind are irrelevant. Because 

here, so far away from the “camp of the Saints”, God helps only those who help 

themselves, charity begins at home, might makes right, and beggars certainly can-

not be choosers. 

Just go to Maidan, take an orange ribbon, keep your head high, and nobody 

will dispossess you of freedom and dignity as long as you do not give them up 

yourself. Mustafa Djemilev, who spent 15 years in Gulag for defending the right of 

his people to come back from exile to their native Crimea, knew this perfectly well. 

Now it might be the turn of his fellow-countryman from Simferopol, an ethnic 

Russian and Ukrainian patriot, a prominent film director Oleg Sentsov, to teach us 

a similar lesson – after being sentenced to 20 years in prison by Putin’s kangaroo 

court on thoroughly faked accusations of “terrorism”.

and democratic commitment belonged, and Moscow, where he published his 

books, got two prestigious awards for non-Russian citizens who wrote in Rus-

sian, and to which he had always felt a deep cultural affinity. His life story is 

rather typical of many middle-class, educated people from both Donbas and 

Crimea, whose political and cultural loyalty came dramatically at odds during 

the Russian aggression and whose political, value-based attitudes, in most cases, 

prevailed.

“I’m a very emotional person”, Vladimir says, “so there was a period after I came 

here, to Kyiv, that I couldn’t answer even the simplest question but just started crying. 

I fully understood my inadequacy but couldn’t do anything about it. I felt like in the 

early childhood when my father brought me behind the gate and told me to go and 

play with other kids. Socialize yourself, they say – but how to do it now, in my age... 

I brought my family here but I still think about my parents left in Donetsk, and of 

two elderly grannies who just cannot move...”

As he describes his home, where he used to live virtually without quitting, 

I try to imagine what a real dispossession means. It should be probably a terminal 

loss of something that is highly important to you, something more than a place, 

a thing, a habit, a dream, a way of life. It should be part of yourself, your identity, 

your enracinement, as Simone Weil put it in her famous book. Dispossession in 

such a context means uprooting and the ensuing challenge to develop new roots, 

new enracinement.

Yes, I happened to lose two places that were part of my “I”, my possessions. 

One was my grandparents’ house in the countryside where I spent all my holi-

days as a schoolboy. And the other was a small flat in Lviv where I had been living 

for two decades with my parents until they moved to a bigger apartment, so that 

I could transform the remaining decrepit space into a kind of a cultural or, for 

that time, countercultural centre. Both places, indeed, were dear to me – just as 

a part, a specific period of my life – but I never perceived their ultimate loss as any 

traumatic uprooting or dispossession. Maybe I felt that the loss was inevitable as 

time passed by and the new period of life unfolded, no less interesting and invit-

ing. Maybe the passage of time, in general, was much easier to accept as “natural” 

and therefore not so dramatic as a reshuffling of space. Maybe it also was of some 

import that the space was not really “lost” – I could easily visit it at any time and 

assure myself that there was nothing particular to regret – just an empty shell, 

a chrysalis’ capsule without a butterfly.

It might be more difficult to accept an irreversible loss, occurring against your 

will, in an unnatural and therefore unjust way – as it has happened recently to 

two remote pieces of Ukrainian land taken over by Russians. I had never had any 
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before the Soviets “nationalised” it, split into three parts and gave them to three 

families from either Russia or heavily Russified Ukraine’s south-east. My mother, 

a young graduate from university and a devoted member of the Communist party, 

was welcome as an ideologically reliable cadre in an ideologically untrustworthy city.

There was nothing, indeed, that had prevented me from learning the story 

for such an embarrassingly long time. I lived in a city that had all the imprints of 

dispossessions – neglected Polish monuments and cemeteries, streets and places 

like Kaiserwald that still were referred to by their old names rather than the new 

ones imposed by the Soviets, signs on the buildings in Latin alphabet that resur-

faced from beneath a fresh paint like ancient palimpsests. The building we lived in 

had a name “Willa Wanda”, the letters were quite readable on the wall, but I never 

wondered about them – was it the name of the owner? Or just the owner’s whim? 

Who were those people and, most importantly, what happened to all of them?

We can do little, if anything, for all those people – exiled, deported, dispos-

sessed, uprooted. Maybe to express some interest, offer some empathy, recollect 

shared memory that should always be very specific, detailed and personalised. Or 

just to keep silent – as we did with my wife when, in Italy, we were approached 

by a Ukrainian man who recognised us as compatriots and enquired about a pos-

sible job. He believed we could share the knowledge – as all fellow-gastarbeiters 

usually do. And we did not dare to tell him the truth – that we were just tourists, 

not interested in any illegal job whatsoever and certainly not aware of any oppor-

tunity of the kind. It was shameful to be a tourist when somebody’s looking for 

a job, for food, for a shelter. We were approaching the camp of the Saints – but 

still far away from it.

3.

At some point, in my mid-twenties, I discovered that I had also been benefiting 

from dispossessions inflicted upon other people. Until then, I knew mostly about 

the losses suffered by my relatives. The heaviest blow came from the Bolsheviks, 

who starved to death my mother’s family in Eastern Ukraine in 1933, alongside 

a few million other peasants. There are still debates whether it was a deliberate 

genocide or just Stalin’s attempt to pacify the peasants who refused collectiviza-

tion. Ukrainians were arguably most obstinate, so they had to be punished exem-

plarily. The punishment squads consisting of military and police units and of party 

and komsomol activists moved from village to village, from house to house and 

confiscated not only grain but any food that was found. If they could not take away 

all the finds, they simply destroyed them. 

The survivors were enslaved for decades in the so-called “kolkhozes”. They were 

dispossessed not only of their property, land, livestock, but also of freedom and dig-

nity. Worse still, they were dispossessed of their memory. Any reference to the fam-

ine was criminalised as “anti-Soviet propaganda”. They could not commemorate their 

dead. Instead, they had to thank, to celebrate and to glorify their tormentors – in prose 

and poems.

My mother and granny were the only two persons from the family of nine 

who survived the ordeal. But she never told me a word about the Catastrophe until 

my twenties. And even then, she contended that all those terrible things were 

a kind of local initiative, allegedly carried out without Stalin’s consent.

My father’s story was less dramatic, even though his family also lost some land 

and property when the Soviets came. It was in 1939, when Stalin and Hitler par-

titioned Poland, and Western Ukraine, where my father’s family lived, was incor-

porated into the Soviet Union. The first Soviets he saw were not deadly terrible. 

Rather, they were funny. They stood mesmerised in front of their village house with 

a zinc roof and exclaimed “Wow! What a house! Under the silver! Like a hospital!”

My father was lucky: the guys were not from a special squad but just from 

the regular army marching westward to hold a joint military parade with the Ger-

man comrades in the city of Brest. So his story of dispossession is relatively mild. 

It relates primarily to the books – a few dozen volumes that his father, my grandpa, 

packed in waterproof boxes and hid somewhere in the field, being afraid of pos-

sible searches and inevitable confiscation of the subversive literature. He never 

found them again – and we often recollect this family story as quite a graphical 

illustration of our intellectual history – so profoundly underground that turns out 

to be almost invisible.

And then, being well aware of these family dispossessions, I discovered that 

the house we lived in with my parents in Lviv was privately owned by a Polish lady 
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I. POLSKO-NIEMIECKI PROJEKT  
ARTYSTYCZNY 

Gdy w lecie 2015 dobiegł końca festiwal filmowy w Wenecji, dziennikarka niemiec-

kiej stacji radiowo-telewizyjnej Mitteldeutscher Rundfunk w swojej relacji stwier-

dziła z ulgą: „Nikt nie mówił tutaj o uchodźcach, bo oni nie wybierają Wenecji!”. 

Może i w przypadku festiwalu filmowego tak faktycznie było, ale z pewnością nie 

dotyczyło to biennale sztuki. Tam bowiem ten temat się pojawił. I to nie tylko 

w pawilonie niemieckim. Słowa wspomnianej tu reporterki z pewnością są nie-

prawdziwe w odniesieniu do instalacji i metaforyki wystawy Dispossession, gdzie 

wideo Holgera Wüsta ukazuje nawet taką wizję Wenecji: jeden z gigantycznych 

statków wycieczkowych miażdżących (nie tylko optycznie) miasto nad laguną rzuca 

kotwice przy Pałacu Dożów, który w obliczu morskiego kolosa – wyładowanego po 

brzegi uchodźcami – wydaje się jeszcze mniejszy. 

W weneckim Palazzo Doná przy Campo San Polo pokazano osobliwe alie-

nacje tego, co pozornie swojskie. Można by w tym przypadku mówić o „zaburzo-

nych, skłóconych przestrzeniach”, o zagubieniu, które za pomocą środków wyrazu 

artystycznego tworzy irytację – tytuł Dispossession wskazuje bowiem na wywłasz-

czenie lub wrogie i bezpodstawne przywłaszczenie dóbr i przestrzeni życiowej 

przez innych. Implikuje to różne formy unicestwiania tego, co rodzime, jak np. 

domu czy ojczyzny w ogóle, jako tego najbardziej oczywistego spośród wszystkich 

światów. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą leżeć nie tylko w wypędzeniach, 

np. przesiedleniach w ramach czystek etnicznych (ethnic cleansing), w ucieczce 

wymuszonej koniecznością ratowania życia – lecz także w tym, co nazywane bywa 

bardziej neutralnie „migracją”. 

Szczególny walor tej wystawy jako jednego z oficjalnych wydarzeń towarzy-

szących 56. Biennale di Venezia to fakt, że zebrane w niej dzieła sztuki zdołały 

wkomponować te oryginalne historie zbiorowości i jednostek w bajecznie nierze-

czywisty krajobraz Wenecji. Ów od zawsze zagrożony zatopieniem i wewnętrzną 

zgnilizną miraż nieporównywalności zyskuje w ten sposób łączność z realiami 

Karl-Siegbert Rehberg

Ojczyzna jako upragniona 
nieprawdopodobność

4
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W tym kontekście odruchowo nasuwa się dziś przykład Drezna. To miasto, 

które dzięki swojej wyjątkowości i pięknu chlubi się mianem Florencji nad Łabą, 

poniekąd implikując, że nie potrzebuje żadnej zewnętrznej otoczki (z wyjątkiem 

wielbicieli), od końca roku 2014 jest areną wystąpień zwolenników ruchu Pegida 

(PEGIDA – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes; stowarzy-

szenie Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu), nazywających 

siebie „patriotami” i wybawicielami Zachodu. Od tamtego czasu w stolicy Sakso-

nii znajdują swe retoryczne ujście najprymitywniejsze resentymenty pod adresem 

„obcych”, podsycane są fobie, a dość powszechne w wielu społeczeństwach znie-

chęcenie do polityki windowane bywa do poziomu antydemokratycznego afektu. 

Abstrahując od poziomu prawicowo-ekstremistycznych aktywistów, których istnie-

nia nie można negować, obserwowany jest (zbyt) duży napływ ludności – ukazuje 

to seria fotograficzna Susanne Keichel zatytułowana Lines of Flight (Linie ucieczki). 

Sygnałem sprzeciwu wobec ksenofobii czy wręcz mizantropii ukrytej pod płasz-

czykiem litowania się nad sobą w wielu europejskich ruchach prawicowo-populi-

stycznych ma być również długofalowo zakrojony projekt Ein Leuchtturm für Lam-

pedusa! (Latarnia dla Lampedusy!) Thomasa Kilppera. Na razie jeszcze bez odzewu 

ze strony odpowiednich władz, postuluje on wybudowanie latarni morskiej na 

najbardziej na południe wysuniętej europejskiej wyspie. Obiekt ten miałby pełnić 

zarówno funkcję rzeczywistej pomocy nawigacyjnej, jak i ośrodka kultury. 

Fotografie Massima Ricciarda przedstawiają znajdującą się obok boiska do 

piłki nożnej (jako symbolu normalności) hałdę wraków statków na Lampedusie. 

Kontrast i rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma sposobami wykorzystania przestrzeni 

obrazują problem dostrzegalności i unaoczniania dramatów, jakie się tu rozgry-

wają. Przekaz ów możliwy jest również w oparciu o rzeczy osobiste, które jako „nie-

zbędne do przeżycia” migranci zabierają ze sobą w swój niebezpieczny morski rejs: 

wątek ten podejmuje Collection of Objects of Unknown Refugees (Kolekcja rzeczy nie-

znanych uchodźców) przygotowana przez Massima Ricciarda i Thomasa Kilppera. 

Daje to przyczynki do skojarzeń z wcześniejszymi przykładami losów zwią-

zanymi z utratą ojczyzny i doświadczeniem obcości. W obliczu obecnej presji 

wydarzeń wyzwalających najróżniejsze reakcje wspomnienia trudnych epizodów 

z przeszłości nie zacierają się. Wręcz przeciwnie: wymuszają one dokładniejsze 

przyjrzenie się własnej historii. Breslau/Wrocław to miasto, którego losy są ściśle 

splecione nie tylko z państwem niemieckim, jako spadkobiercą pruskiego dzie-

dzictwa, lecz także z Rosją i Austrią, pozostałymi dwoma mocarstwami, które na 

długi czas zniszczyły suwerenność Polski. Ostatecznie zaś to nie zbrodnicza agre-

sja hitlerowskiej wojny zaczepnej, gettoizacji, niewoli w obozach koncentracyjnych 

i eksterminacji ludności żydowskiej, lecz wydany w fazie upadku Niemiec rozkaz 

ogłoszenia Breslau „twierdzą”, której należy bronić „do ostatniego człowieka”, dłu-

gofalowo przypieczętował zniszczenie tego pięknego miasta. 

naszych czasów. Notabene również to miasto jest sceną permanentnych ucieczek 

i wymiany ludności, sprowadzającej się do ciągłego kurczenia się liczby rdzennych 

wenecjan. Już nawet samo mityczne założenie Serenissima Repubblica di San Marco 

(abstrahując od starszej legendy o przybyciu tam apostoła Marka) było skutkiem 

ucieczki przed Saracenami. Ostatecznie tak właśnie powstało to „marmurowe mia-

sto na drewnianych palach”. Kontrast stworzony przez wystawę polega na zesta-

wieniu splendoru miejsca wystawy z często bezimiennym brzemieniem losów 

tych wszystkich, którzy utracili swój dom bądź też tych, którzy w wyniku działania 

czynników zewnętrznych stali się obcymi w swoim własnym kraju. 

Wspólny projekt artystyczny zrodził się w dwóch geograficznie wprawdzie 

sobie bliskich, lecz politycznie przez długi czas oddalonych miastach: Wrocławiu 

i Dreźnie; we współpracy ze Lwowem, znajdującym się od 1945 roku na teryto-

rium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a od 1991 roku suweren-

nej Ukrainy. Po upadku sowieckiej hegemonii (której – wszelako niespodziewa-

nemu – końcowi dała początek polska Solidarność, a w ślad za nią, na fali sprzy-

jającej konstelacji dziejowej, kolejne rewolucje w „bratnich krajach” Związku 

Radzieckiego) doszło wprawdzie do ostrożnego zbliżenia pomiędzy Wrocławiem 

a Dreznem. Wiele jednak przemawia za tym, aby te dwa miasta dążyły do zacie-

śnienia współpracy, chociażby ze względu na to, że w 2016 roku Wrocław będzie 

Europejską Stolicą Kultury, a Drezno zamierza się ubiegać o ten tytuł na rok 2025. 

Spotkania kulturalne i naukowe mogą się przyczynić do wymiany doświadczeń, 

co z kolei w dalszej perspektywie powinno umożliwić ściślejsze relacje. (Słowa te 

piszę niestety w chwili, gdy bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy miastem 

nad Łabą a nadodrzańskim grodem zostało zlikwidowane – sytuacja ta jednak ma 

wkrótce ulec zmianie!) 

II. STRATA JAKO MEDIUM  
PAMIĘCI

Punkt wyjścia dla refleksji artystycznych na temat utraty ojczyzny – toposu całej 

historii ludzkości, wspominając chociażby znane nam z biblijnych przekazów 

uprowadzenie Żydów z Judy czy diasporę babilońską – stanowi obecny kryzys 

migracyjny. Daje on przyczynki do wspólnego przyjrzenia się tej kwestii, nawet 

jeżeli w Polsce i w Niemczech jest ona postrzegana bardzo odmiennie. Za pomocą 

środków – rzec by można – „sztuki socjologicznej” instalacja rzeźbiarska Pani 

Anna (Ms Anna) Szymona Kobylarza ukazuje statystyki dotyczące imigracji rów-

nież do Polski. W oparciu o ten punkt wyjścia, w sposób krytyczny i wbrew jakim-

kolwiek uogólnieniom demonizującym to, co postrzegane jest jako „inne”, wizu-

alizowane są tu wzajemne stereotypy dotyczące zarówno ludności rodzimej, jak 

też imigrantów. 
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tomie jego najważniejszego dzieła Das Prinzip Hoffnung (zasada nadziei), powsta-

łego w latach 1938–1947 na emigracji w USA i po raz pierwszy opublikowanego 

w latach 1954–1959 w NRD. Autor połączył tutaj wyidealizowaną swojskość ojczy-

zny z chiliastyczno-komunistyczną emfazą, przez którą aspekt osobisty przenie-

siony został na całą historię ludzkości. Bloch był studentem Maxa Webera i Georga 

Simmela. Po powrocie z amerykańskiej emigracji działał w Lipsku aż do czasu, 

gdy przeniósł się z NRD do Niemiec Zachodnich. Dla tego filozofa „niegotowości” 

(twórcy zasady „noch-nicht” – dosł. „jeszcze nie”) ojczyzna stała się myślowym 

punktem zbiegu w wizji „niegotowego świata”. Takie utopijne myślenie ma stano-

wić przeciwieństwo wszelkiej mechanistycznej teleologii historycznej w ortodok-

syjnym kształcie, w jakim okrzepła ona w marksizmie-leninizmie. 

Ojczyzna jawi się wtedy jako „jutro osadzone w dniu dzisiejszym” i dlatego 

stała się dla Blocha wyobrażeniem „tego jedynego, co się nigdy nie zmienia”: 

„szczęściem, wolnością, nie-wyobcowaniem, Złotym Wiekiem, krainą mlekiem 

i miodem płynącą, wieczną kobiecością, sygnałem trąbki w Fidelio1 i chrystusowo-

ścią dnia zmartwychwstania” – a wszystko to jest „mającymi różną wartość świad-

kami i obrazami” niegotowego świata2.

Takiemu „myśleniu po kres” bez planowych wytycznych, temu wymiarowi 

sięgającemu wręcz historii zbawienia grozi – podobnie jak u Karola Marksa – 

„urealnienie” miejsca człowieka w świecie, a tym samym stanie się czymś „jesz-

cze nierzeczywistym”, tak jak wcześniej postrzegał to również Hegel. Bloch jednak 

pragnął uczynić z tego wymiaru kluczową iskrę nadziei dla historii emancypacji 

ludzkości, co uwidacznia się w słynnym cytacie na ten temat: 

Prawdziwa Genesis nie jest na początku, lecz na końcu, i zaczyna rodzić się dopiero, 

gdy społeczeństwo i byt stają się radykalne, to znaczy sięgną swoich korzeni. Korze-

niem historii jest jednak człowiek, który pracuje, tworzy, przekształca i wyprzedza 

współczesne mu okoliczności. Jeżeli zrozumie i uzasadni swój byt w realnej demo-

kracji bez poczucia wyobcowania i wewnętrznego ogołocenia, wtedy powstaje w tym 

świecie coś, co wszystkim zdaje się być częścią dzieciństwa, a gdzie nikt jeszcze nie 

był: ojczyzna3.

Tak rozumiana ojczyzna ma zatem charakter transcendentalizujący (nie-

kiedy zaś ma w sobie wręcz „coś transcendentalnego”, a mianowicie otwarty przez 

1 Mowa o jedynej operze Beethovena, w której dźwięk trąbki obwieszcza ratunek dla 
jednego z głównych bohaterów (przyp. tłum.).

2 E. Bloch, Prinzip: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1976, s. 1627. 
(Książka nie została przetłumaczona na język polski. Tłumaczenie fragmentów na 
potrzeby niniejszego opracowania: M. Słabicka).

3 Tamże, s. 1628 (kursywa: Karl-Siegbert Rehberg).

Po wojnie przegranej przez III Rzeszę niemiecka ludność została z Wrocławia 

wypędzona (podobnie jak z innych uprzednio niemieckich wschodnich terytoriów 

czy też z Kraju Sudeckiego). Nadodrzańska metropolia stała się wówczas domem 

dla obywateli polskich, których wymuszone przez Stalina „przesunięcie Polski na 

zachód” również uczyniło uchodźcami. Te losy miasta oraz jego niemieckich i pol-

skich mieszkańców stanowiły przez długi czas tabu – zarówno w dawnej RFN 

i NRD, jak również w Polsce. Teraz jednak, w warunkach członkostwa obydwu 

krajów w Unii Europejskiej, historia ponownie wychodzi na pierwszy plan, nie 

podlega już przemilczeniom, lecz raczej jest przedmiotem refleksji i przetwarza-

nia, stając się zarazem podstawą pojednania w podobnie symbolicznym stylu jak 

pomiędzy Niemcami a Francją. 

Andrij Sahajdakowski w swojej instalacji A Room (Pokój) przekazuje wraże-

nie radykalnych zmian po rozpadzie ZSRR na początku lat 90. XX wieku. Dały 

one początek trwającej do dziś niestabilnej fazie nowego porządku. Znamionują ją 

niepokojące kroki wstecz w procesie demokratyzacji, który wówczas „wobec braku 

innej alternatywy” został podjęty przedwcześnie. Uczucia straty i niestabilności 

były i nadal są połączone z momentami krytycznego i jeszcze nieprzyswojonego 

(samo-)wyzwolenia. 

Widać, że zarówno empatia dla cierpień, jak i ich historyczne osadze-

nie w medium sztuk pięknych są w szczególny sposób możliwe bez odwraca-

nia uwagi od teraźniejszości. W tym rozumieniu można stwierdzić, że głów-

nym tematem wystawy jest „przedstawianie ojczyzny – ojczyzny, która została 

utracona, domu, który chce być zamieszkany”. Konkretne przypadki stały się tu 

parabolą. 

III. OJCZYZNA JAKO UTOPIA  
RODZĄCA SIĘ Z POCZUCIA  
BRAKU OJCZYZNY 

Nierozerwalnie związane z własną osobą wyobrażenie ojczyzny aż nazbyt często 

nie dostarcza okazji do nostalgiczno-przyjemnych wspomnień z przeszłości. Tak 

jest również w przypadku reliefu Manafa Halbouniego – impresji o syryjskim Al 

Kaed (wodzu) i wdrożonym w szkolną codzienność rytualnym „pozdrowieniu” 

wszechmocnej głowy państwa – Baszszara Hafiza al-Asada. Pozostawiane prze-

zeń ślady niszczenia własnego narodu przedstawione są za pomocą materiałów 

budowlanych i przedmiotów codziennego użytku. 

Wyczuwa się tu pełne napięć zespolenie ojczyzny i obcości. Co ciekawe, poję-

cie ojczyzny filozofowie często łączą w pierwszym rzędzie z żywionymi wspo-

mnieniami o przeszłości, utopijnym aspektem idealności, która przeminęła i zni-

kła. Decydujący wpływ na takie spojrzenie miały słowa Ernsta Blocha w trzecim 
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odgrywana przez nią rola społeczna, zanim doszło do „poharatania przez świat”, 

może faktycznie wskazywać na filo- i ontogenetyczne początki: 

[…] wraz z rodziną, pisał Adorno, znikła – choć system utrzymuje się nadal – nie tylko 

najskuteczniejsza agentura mieszczaństwa, lecz także opór, który wprawdzie tłamsił 

indywiduum, ale również je wzmacniał, a może wręcz tworzył. Koniec rodziny para-

liżuje przeciwsiły. Nadciągający ustrój kolektywistyczny jest drwiną z ustroju bezkla-

sowego: likwidując mieszczaństwo, likwidując za jednym zamachem utopię, która 

kiedyś karmiła się miłością matki8.

Takie motywy o zabarwieniu kulturowo-krytycznym, które poczucie braku 

ojczyzny czynią metaforą ludzkiego poniżenia i wyobcowania, zrodziły się 

z doświadczeń XX wieku, w którym wiele idei XVIII-wiecznych miało znaleźć 

totalitarne urzeczywistnienie. Mimo to jednak w wielu stosunkowo spokojnych 

społeczeństwach o wysokim poziomie dobrobytu mają czasami wydźwięk czysto 

retoryczny. Konkretnego wymiaru nabierają dopiero wtedy, gdy także w tych „boga-

tych krajach” świata gwałtowność uznana za dawno przezwyciężoną powraca lub 

gdy jest się zmuszonym znów ją dostrzegać (i swój własny w niej udział). Można 

to sobie uświadomić, dowiadując się, jak Manaf Halbouni musiał porzucić marze-

nie o powrocie do rodzinnego miasta w chwili, gdy z rozkazu Asada spadła na 

Damaszek pierwsza bomba. Utrata korzeni wyrażona została już w jednej z wcze-

śniejszych instalacji Halbouniego, w której samochód przez usunięcie niezbęd-

nych do transportu kół stał się prowizorycznym domem. Odkąd Pegida organizuje 

w Dreźnie swoje bynajmniej niegrzeszące przyjaznością „spacery”, samochodowa 

rzeźba stała się symbolem domu uciekiniera, któremu towarzyszy gorzki wnio-

sek: Nowhere is Home (Dom jest nigdzie). W czasach wymuszających koczowniczą 

egzystencję potrzebne są pojazdy, w których niczym w arce Noego zmieści się cały 

ważny dobytek i które transportują go (wraz z jego właścicielami) dokądś – „byle 

nie do ojczyzny”. 

Obrazują to także instalacje Doroty Nieznalskiej, noszące gorzko-ironiczny 

tytuł Reisefieber (Rajzefiber). Autorka pokazuje drzwi domów, które stały na nie-

mieckim terytorium w Danzig, Bromberg, Neu-Laatzig, Warthenau, Schweidnitz, 

Hirschberg, Lagenau czy Schreibersdorf, a teraz znajdują się na terytorium Polski 

w Gdańsku, Bydgoszczy, Nowych Laskach, Zawierciu, Świdnicy, Jeleniej Górze, 

Łęgowie i Pisarzowicach. Wszystkim migracjom ludności, do których tam doszło, 

nie towarzyszyły radosne oczekiwania, lecz – jak to bywa w przypadku uchodźców 

wszystkich epok – uczucia straty, niepewności i strachu. 

8 T. W. Adorno, Minima moralia…, dz. cyt., s. 17–18.

przestrzeń oczywistości związek człowieka ze światem jako warunek ludzkich 

horyzontów postrzegania i interpretacji). 

Na kształt tych definicji ogromny wpływ miało poczucie nie tylko językowego 

i intelektualnego, lecz także politycznego i ekonomicznego braku ojczyzny, jakie 

powstało w wyniku wypędzenia z Niemiec opanowanych przez narodowych socjali-

stów. U Blocha istnieje bardzo wyraźny związek pomiędzy pojmowaniem ojczyzny 

a utratą poczucia swojskości. 

Takie obserwacje wyzwalają zupełnie inny niż zazwyczaj łańcuch skojarzeń 

związany z pojęciem ojczyzny: od przeciwieństwa zakorzenienia w tradycyjnym 

środowisku aż po idyllę, która stała się albo stereotypem, karmionym popularnymi 

filmami ojczyźnianymi w RFN okresu powojennego, albo prowadzącym do zupeł-

nego odwrócenia się i przyjęcia apatycznej postawy generującej również pewien 

stereotyp. 

Inny tekst powstały w oparciu o doświadczenia emigracyjne to Minima Mora-

lia Theodora W. Adorna4, które jako „refleksje z poharatanego życia” również nie 

mogły traktować pojęcia ojczyzny jako czegoś pewnego, bezpiecznego i niekwe-

stionowanego, lecz kojarzyły je z tęsknotą za „właściwym” i już właśnie dlatego 

nie po prostu toczącym się w danym momencie życiem. Owa kwestia była tym 

bardziej zaniedbywana przez filozofię, pisał Adorno, że nauka ta zawsze starała się 

zachować metodyczną dokładność. Poszukując czegoś takiego jak swojskie otocze-

nie, również tutaj wraca się myślami do dzieciństwa – jak to zresztą miało miejsce 

w słynnych wspomnieniach Marcela Prousta, którymi Adorno poprzedził swoje 

aforyzmy5. Proustowska tęsknota za snem, a przynajmniej zasypianiem przez całe 

jego życie pozostała związana ze wspomnieniem przeżyć z dzieciństwa w (Illiers-

-Combray), gdzie dramat Edypa miał zmierzyć się z narzuconym przez ojca ogra-

niczeniem matczynych dowodów miłości w postaci pocałunku na dobranoc. I tak 

oto szmery i zapachy, szelest sukni zbliżającej się i nazbyt szybko znów oddalają-

cej się matki stają się punktem wyjścia dla „poszukiwań straconego czasu”, które 

prowadzą do utraconego dzieciństwa6. 

Jeżeli przypomnimy sobie jedno z przesłań Manifestu komunistycznego, 

według którego dynamika kapitalistycznej racjonalizacji bezwzględnie oba-

liła wszystkie tradycyjne wartości i relacje – zwłaszcza te w obrębie rodziny7, to 

4 T. W. Adorno, Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. M. Łukasie-
wicz, Wydawnictwo Literackie, wyd. II: Kraków 2009; (Minima Moralia. Reflexio-
nen aus dem beschädigten Leben, 1950).

5 Tamże, s. 15–16.
6 Por. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. W stronę Swana, tłum. T. Boy-

-Żeleński, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1937, s. 43.
7 Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Tower Press, Gdańsk 2000.



D
IS

P
O
SS

E
SS

IO
N

6564

K
ar

l-
Si

eg
be

rt
 R

eh
be

rg

Zupełnie inną, bardziej niebezpieczną sytuację podczas wojennej wyprawy u boku 

wielkiego księcia weimarskiego Goethe opisuje tak: 

[…] bo jest się już na poły uratowanym, gdy na obczyźnie w najmizerniejszej chwili, 

utraciwszy nadzieję, człek wzruszy się na myśl o bezpiecznej ojczyźnie: wtedy już na 

tym świecie raczymy się tym, co jest nam obiecane w zaświatach11.

V. FANTAZMATY DZIAŁAŃ
Friedrich Nietzsche zogniskował takie, nieograniczone już stanowo, lecz przenie-

sione w wymiar narodu czy wręcz ludzkości wyobrażenia w swoich rozważaniach 

na temat „utraconej ojczyzny”12. W Narodzinach tragedii prawdziwego niebezpie-

czeństwa w świecie postępującej racjonalizacji upatrywał w utracie mitu. Podobnie 

zresztą opisywał to później Max Weber – jako specyficzną cechę nakierowanych 

na cel racjonalnych poczynań Zachodu, przestrzegając jednocześnie przed odper-

sonalizowującymi konsekwencjami takich działań13. Takie już tylko abstrakcyjne 

społeczeństwo traci „swoją zdrową twórczą moc naturalną”, pisał Nietzsche, bo 

jego miejsce zajmują „człowiek abstrakcyjny, […] wychowanie abstrakcyjne, obyczaj 

abstrakcyjny, prawo abstrakcyjne, państwo abstrakcyjne”14.

Także Ferdinand Tönnies w swoim rozróżnieniu „wspólnoty i stowarzysze-

nia” traktował to drugie jako abstrakcyjny, bazujący na umowie konstrukt w odróż-

nieniu od opartych na relacjach pokrewieństwa więziach w obrębie wspólnot15. 

U Nietschego (którym młody Tönnies się zachwycał, w wieku dojrzałym odma-

wiając mu wszelako znajomości socjologii16) „utracona ojczyzna” pojawiała się 

we wspomnieniu mitu, budzącego w ludziach zdolność do przekraczania granic 

własnych możliwości. 

11 J.W. Goethe, Autobiographische Schriften II. Kampagne in Frankreich [w:] Goethe 
Werke, red. H. Kurz, T. X. München: Beck. (Książka nie została przetłumaczona 
na język polski. Tłumaczenie fragmentu na potrzeby niniejszego opracowania: 
M. Słabicka).

12 F. Nietzsche, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, tłum. L. Staff, Nietsche 
Seminarium, Łódź–Wrocław 2010, s. 161.

13 M. Weber, Vorbemerkung [w:] tegoż: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 
T. 1. Tübingen: Mohr 1963, s. 1–16; tegoż: Parlament und Regierung im neugeordne-
ten Deutschland [w:] tegoż: Gesammelte Politische Schriften, Tübingen: Mohr 1971, 
s. 306–443, tu: 332.

14 F. Nietzsche, Narodziny tragedyi, dz. cyt., s. 157.
15 F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako 

empirycznych formach kultury, tłum. M. Łukasiewicz,: PWN, Warszawa 1988.
16 Por. F. Tönnies, Der Nietzsche-Kultus. Eine Kritik, Leipzig: Reisland 1897.

Z tego samego źródła czerpią też motywy zaprezentowanego fragmenta-

rycznie na czytnikach Amazona projektu drugiej powieści Oksany Zabużko, We, 

the Deported: Coda (My, deportowani: koda). Autorka opisuje wspomnienia swojej 

matki o Wielkim Głodzie na Ukrainie w latach 1931–1932, który kosztował życie 

ponad 3 milionów ludzi. „Hołodomor”, uznawany powszechnie za skutek wpro-

wadzonej przez Stalina przymusowej kolektywizacji rolnictwa, zaliczany jest do 

największych aktów ludobójstwa ery nowożytnej. Czy „domostwo bycia” (w rozu-

mieniu Martina Heideggera) można budować w przestrzeni, o którą toczą się 

polityczne walki i gdzie w ludziach wciąż na nowo ożywa obawa przed wypędze-

niem? Nawet i dzisiaj, jak pokazuje to instalacja multimedialna i wideo Backyard 

(Podwórze) zaprezentowane przez The Open Group. Opiera się ona na opowie-

ściach dwóch kobiet, które zostały wypędzone ze wschodnioukraińskiego regionu 

Donbasu i z Wołynia. Model wiejskiego domu staje się medium i probierzem 

wspomnień utraconej ojczyzny. Podejmowane są tutaj takie tematy, jak procesy 

przypominania, interpretacji i reinterpretacji oraz tabuizacji i mitologizacji oso-

bistych przeżyć. 

IV. OBAWA PRZED NIEZNANYM –  
NIEOBCA NAWET GOETHEMU 

W przytoczonym wcześniej cytacie z Blocha znalazło się pompatycznie wplecione 

nawiązanie do stworzonego przez Goethego pojęcia „wiecznej kobiecości”. Oczy-

wistość życia nawet dla weimarskiego „olimpijczyka” i „dziecięcia świata” zdawała 

się kryć w sobie coś niebezpiecznego. Niepozbawiony korzeni, a co najwyżej kie-

rowany pragnieniem (ponownego) odnalezienia samego siebie poza ciasną prze-

strzenią weimarskiej rzeczywistości, w drodze do owego kraju, o którym powie-

dział młodemu malarzowi, jakoby piękno rozumiano tam „lepiej niż u nas”9, też 

się wszak tej nieznanej dali przestraszył. Stąd też – dziwnie znajomo – brzmią jego 

wspomnienia w książce Z mojego życia. Zmyślenia i prawdy: 

Lombardia i Włochy były mi zupełnie obce; Niemcy zaś to przecież kraj dobrze mi 

znany, […] krajobraz tu czarujący, rodzimy” jako „to, co mnie dotąd całkowicie pochła-

niało, co było treścią mego życia, stanowiło i teraz najistotniejszy żywioł, z którego 

mocy wyrwać się nie mogłem10. 

9 Cyt. za K.S. Rehberg, Der geprellte Preller? Ein „Deutsch-Römer” und die Ambivalen-
zen des Gemeinsinns. [W:] Vigoniae. Deutsch-italienische Halbjahresschrift. R. 2. 
Zeszyt 2 (2011), s. 103–108.

10 J.W. Goethe, Z mojego życia, tłum. A. Guttry, t. II (Kindle Locations 4148–4150).
eBook.pl.
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6766 Tutaj zatem również nie jest ona spokojną oazą pamięci o czasie sprzed nasta-

nia konfliktowych światów dorosłości. Zarówno w Niewczesnych rozważaniach17, jak 

i w Narodzinach tragedii Nietsche pisze o stanie, który można by odczytywać jako 

antycypację postmodernistycznych prób przezwyciężenia modernizmu. Po micie 

człowiekowi pozostał właściwie jeszcze tylko „popęd metafizyczny”, aczkolwiek 

jedynie na „niższym” (rzec by można: strywializowanym) poziomie. Towarzyszy 

mu on w „gorączkowym poszukiwaniu”, które grozi stopniowym zagubieniem 

„w pandemonium zewsząd nagromadzonych mitów i zabobonów”18. Świadczyć 

o tym może chociażby fala fantasy, która nierzadko nie wychodzi ponad poziom 

pokojów dziecięcych. 

Ojczyzna staje się więc tutaj pojęciem straty, a tym samym obietnicą kontr-

ującą abstrakcje modernizmu, przeciwko którym zwróciły się także ruchy mło-

dzieżowe, teorie organologiczne, aż potem także ideologiczne zlepki faszyzmu 

(w Niemczech: narodowego socjalizmu). Nie wszystko jednak (w przeciwieństwie 

do tego, co twierdzą jego protagoniści) bezpośrednio do niego prowadziło. Były 

to bowiem również konserwatywne kontrwizje zachowania gatunku ludzkiego. 

Nie opierały się one na podwalinach w postaci realnej ojczyzny, lecz raczej dążyły 

do ulepszania wszystkich zdolności człowieka – właśnie dlatego, że nie było już 

widać drogi powrotnej do jakiejkolwiek ojczyzny. Wtedy nawet wojna zaczepna 

w obronie ojczyzny może być stylizowana na obietnicę (śmierci), jak to pokazały 

obie wojny światowe. 

VI. KONIECZNOŚĆ PAMIĘCI  
INTERPRETUJĄCEJ 

A na koniec? W tle procesu pamięciowego zespalają się ze sobą traumy i szczę-

śliwe momenty życia. Nasza pamięć jest jednak też sterowana teraźniejszością, 

a głęboko tkwiące treści przeżyć oparte na doznaniach zmysłowych w każdej chwili 

współdecydują o ambiwalencjach materiału wspomnieniowego. Historyk Johan-

nes Fried stwierdził kiedyś, że świadkowie czasów są żywym odzwierciedleniem 

dylematu wszelkiej naukowo-historycznej pracy rekonstruktorskiej: wspomnie-

nia są materiałem plastycznym, dającym się formować i bywają – często nieświa-

domie – przekształcane pod wpływem wrażeń zewnętrznych i aktualizacji, tak 

jak każdy z nas doświadczył tego na przykładzie własnych, nigdy niedających się 

utrzymać konstruktów retrospekcyjnych w swoim życiorysie. Takie przesunięcia, 

upiększenia i dramatyzowanie są rezultatem antropologicznej zdolności człowieka 

17 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, tłum. L. Staff, I-IV. Nietzsche Seminarium, 
Łódź–Wrocław 2010.

18 F. Nietzsche, Narodziny tragedyi, dz. cyt., s. 160.

do interpretowania świata, niezależnie od tego, czy go toleruje takim, jaki jest, 

czy też go zmienia. Tym samym więc wspomnienie nigdy całkowicie niepozba-

wione fantazmatów i (auto-)iluzji składa się zarówno z tego, co zapomniane, jak 

i z wyłaniających się z pokładów pamięci partykuł zdarzenia, które umiejscawiane 

są w szerszym kontekście. Dzięki temu wspomnienia nie są na wskroś niepraw-

dziwe. Nawet w procesie wyparcia przeżycia są jeszcze zachowywane na długo, ale 

zarazem wzbogacane sensem czerpanym z teraźniejszości. Ta wielowarstwowość 

pojawia się również w filmie wideo Tomasza Opani Illegal Border Crossing (Zielona 

granica), w którym autor pragnie przybliżyć historię własnej rodziny w rozmowie 

ze swoją 99-letnią babcią, ciotką i matką. „Fakty nie mogą różnić się od swoich 

interpretacji”, czytamy w komentarzu wyjaśniającym. Jest to zasadnicza prawda 

wszelkiego ludzkiego życia i przez to także pamięci, bez której nie potrafilibyśmy 

żyć. W medium zmysłowej i zarazem intelektualnej postrzegalności sytuacji kon-

fliktowych, jaką co najmniej umożliwia udana sztuka koncepcyjna, osie konfliktów 

rzeczywistości stają się wyrażalne. I tak też się stało w weneckim Palazzo Doná. 
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6968 Saracens, leading to the creation of the “marble city on an upside-down forest” (of 

wooden stakes).

The contrast produced by the display lies in the splendor of the exhibition 

site on the one hand, and the often nameless gravity of the fates of those who 

have lost their homes or who are turned into foreigners in their own country on 

the other.

The joint art project originated in two geographically close, yet for a long time 

politically distant cities of Wrocław/Breslau and Dresden (in cooperation with Lviv, 

which has belonged to Ukraine since 1945). The two cities may have approached 

each other only hesitantly after the collapse of the Soviet hegemony (the – nonethe-

less unexpected – end of which was heralded by the Poland of Solidarność, followed 

by a favourable world-historical constellation of further revolutions in the erstwhile 

“sister countries” of the Soviet Union), but looking to the future, Wrocław and 

Dresden are now seeking closer cooperation, especially since Wrocław is European 

Capital of Culture 2016 and Dresden would like to compete for this title in 2025. 

Cultural and scientific encounters can thus lead to an exchange of experiences, 

which in turn ought to enhance closer ties in the long term as well. (Unfortunately, 

I am writing this at a time when the direct train connection between the city on 

the Elbe and the city on the Oder has been discontinued – this should be revoked!)

II. LOSS AS A MEDIUM  
OF REMEMBRANCE

The point of departure for the artistic reflections on the loss of homeland – a topos 

present throughout the entire history of the world, from the abduction of the 

“Jews” to Egypt or the Babylonian exile, which we are familiar with from biblical 

accounts – is the current “refugee crisis.” It offers occasions for joint considera-

tions, although it is perceived quite differently in Poland and Germany. Related 

to this topic, Szymon Kobylarz’s sculptural installation Ms Anna shows statistics 

on immigration to Poland by means of “sociological art,” as it could be termed, 

to address, in a critical manner and without any kind of fear-mongering toward 

what is perceived as “different,” the reciprocal stereotyping of both “locals” and 

immigrants. 

In this context, today’s Dresden immediately comes to mind. Since the end 

of 2014, the city, which is nicknamed “Florence on the Elbe” and likes to cast 

itself as unique and defined only by beauty, and of which one could believe that 

it needs “no outside whatsoever” (except for admirers), has become the stage for 

PEGIDA followers (calling themselves “patriots” and purporting to save the “occi-

dent”). Against the city’s historical backdrop, resentments against “foreigners” are 

acted out rhetorically and on the most primitive level, fears are stoked, and the 

I. A POLISH-GERMAN  
ART PROJECT 

When the Venice Film Festival ended in the summer of 2015, a journalist of 

the German radio station Mitteldeutscher Rundfunk stated in her report, quite 

relieved: “No one spoke about refugees here – they don’t want to go to Venice!” 

This may have been true of the Film Festival, but not of the Art Biennale, where 

the theme is addressed not only in the German Pavilion. And it certainly does not 

apply to the installations and image worlds of the Dispossession show, in which 

Holger Wüst’s video piece even conceived a Venice “vision”: a gigantic cruise ship, 

loaded with refugees, devastates the city of the lagoons (not only visually) and omi-

nously casts its anchor at the Doge’s Palace, dwarfed by the ship’s size.

In the Venetian Palazzo Doná at Campo San Polo, strange distortions of the 

apparently familiar are on view. One could speak of “disturbed spaces,” of a for-

lornness creating irritations with artistic means – the title Dispossession refers to 

the expropriation or hostile and unjustified appropriation of goods and living 

spaces by others. This makes a reference to various forms of destroying the famil-

iar, for example one’s own home or homeland in general, as the most natural of 

all life–worlds. Reasons for this could include forcible displacement, e.g. resettle-

ments in the wake of ethnic cleansing, being forced to flee to save one’s life – but 

also what is termed more neutrally as “migration.”

A peculiarity lies in the fact that the artworks on display, by becoming one of 

the “collateral [!] projects” of the 56th Biennale di Venezia, were able to insert their 

own collective and individual narrations in the dreamlike, unreal Venice. This 

Fata Morgana of incomparability, a city always threatened by flooding and inner 

decay, is thus set in relation to the realities of our times. By the way, movements 

of flight and a population exchange can be experienced in Venice as well, in the 

continuous decline of the city’s “original” inhabitants. But the mythical founda-

tion of the Serenissima Reppublica di San Marco (if one disregards the older legend 

of the landing of St Mark the Apostle) was already based on a flight, that of the 

Karl-Siegbert Rehberg

Homeland as a Longed-for 
Improbability
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The feelings of loss and instability were and still are associated with moments of 

a precarious and as yet unaccustomed (self-)liberalisation.

One can see that empathising with suffering and embedding it historically – 

without being diverted by the present – is possible in the medium of fine art in 

a special way. The programmatic text of the presentation in Venice thus speaks of 

the “notion of homeland” being at the centre of the show, of “a homeland that was 

lost, a house that wants to be occupied.” The concrete cases become metaphors. 

III. HOMELAND AS A “UTOPIA”  
DERIVING FROM HOMELESSNESS

The notion of one’s homeland, which is often inextricably linked to an individual 

person, does not offer reasons for nostalgic, self-complacent recollections. For 

example, Manaf Halbouni’s half-relief recalls the Syrian Al Kaed (leader) and the 

daily school ritual of “greeting” the omnipotent head of state, Bashar Hafiz al-

Assad, whose trail of destruction of his own people is visualised by the artist in his 

choice of building and human “material.”

A tense relationship between homeland and foreignness must therefore be 

assumed. It is remarkable that philosophers often associate “homeland” (Hei-

mat) primarily with a utopian aspect of a lost identity, fueled by recollections. Cru-

cial in this regard was Ernst Bloch’s description in the third volume of his mag-

num opus, The Principle of Hope (written between 1938 and 1947 in exile in the 

United States and first published in the GDR in the years 1954–1959). Here, he 

connected the idealised, local familiarity with a chiliastic-communist emphasis 

through which the personal was projected onto the entire history of humankind. 

Bloch had studied under Max Weber and Georg Simmel, and having returned 

from exile he worked in Leipzig, before moving from the GDR to West Germany. 

For this philosopher of the “not-yet,” “homeland” became the mental vanishing 

point of an “unfinished world.” Such “utopian” thought was to be the opposite of 

any sort of mechanistic historical teleology, as it had become ossified to an ortho-

doxy in Marxism-Leninism:

Homeland then appeared as the “tomorrow in today,” and was thus the imagina-

tion of the “only thing unalterable” for Bloch: “happiness; freedom; non-alienation; 

golden age; land of milk and honey; the eternal feminine; the trumpet signal in Fide-

lio; the conformity with Christ on the day of Resurrection” – these are “so many wit-

nesses and images” of the not-yet.1

1 Ernst Bloch, The Principle of Hope, vol. 3, Cambridge, 1996, p. 1375. 

disenchantment with politics, widespread in many societies, is intensified to an 

antidemocratic affect. It is enjoying a (much too) large clientele going far beyond 

radical right-wing activists, who are also there. This is one theme of Susanne 

Keichel’s photo series Lines of Flight. Thomas Kilpper’s long-term project, A Light-

house for Lampedusa!, also seeks to take a stand against xenophobia and inhuman-

ity disguised as self-pity that can be found in rightist-populist movements in many 

European countries. Not without positive response from the responsible authori-

ties, a lighthouse is to be built on Europe’s southernmost island, serving as an 

actual navigation aid and also as a cultural centre.

Massimo Ricciardo’s photographs show a graveyard of shipwrecks next to 

a football field (as a symbol of normality) on Lampedusa. The contrast and dis-

crepancy between the two land uses vividly reveals the problem of visualising the 

dramas taking place here. This can also be made possible by the “vital” personal 

items that the migrants have taken along on their dangerous sea journey: The Col-

lection of Objects of Unknown Refugees by Massimo Ricciardo and Thomas Kilpper 

compiles them in an exemplary fashion. 

This provides the opportunity to address earlier forced displacements and 

experiences of alienation. The history of these plights does not disappear under 

the pressure of current events; quite on the contrary, it elicits the most varied reac-

tions. Wrocław is a city whose fate is tightly linked with Germany, but also with 

Russia and Austria, the two other powers that over a long period of time destroyed 

Poland’s sovereignty. More recently, it was the aggression of Hitler’s offensive war, 

the ghettoisation, the imprisonment in the concentration camps, the murder of the 

Jewish population, and finally the command issued during the downfall declaring 

the Silesian metropolis a “fortress” to be defended “to the last man”, which sealed 

a lasting destruction of the city. 

After Germany had lost the war, the German population (like many other 

Germans elsewhere in the former German eastern territories, or the Sudetenland) 

was displaced from Breslau. Wrocław then became the hometown for Polish resi-

dents, who became refugees themselves due to Stalin’s forcibly imposed “westward 

shift” of Poland. This fate of the city and its German and Polish inhabitants was 

long a taboo – in the former FRG and GDR no less than in Poland. But now, when 

both states are members of the European Union, history emerges anew. It is no 

longer suppressed, but can be dealt with in a reflected manner and has become 

the foundation of reconciliation, as the Federal Republic has experienced it sym-

bolically with France.

In A Room, Andriy Sahaydakovskyy conveys the sense of radical changes after 

the decline of the USSR in the early 1990s, leading to an unstable phase of reor-

dering that lasts until today, which also reveals worrying steps backwards in the 

process of democratisation, rashly deemed “without any alternative” at the time. 
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recollections with which Adorno introduced his aphorisms, by the way.4 Proust’s 

longing for sleep, for falling asleep, remained connected throughout his life to 

the memory of his childhood experiences in (Illiers-)Combray, when the oedipal 

drama was to be limited by the father’s demand that the tokens of love given by 

the mother’s goodnight kisses be strictly regulated. Hence, the sounds and smells, 

the rustling of the dress of the mother approaching and then withdrawing all too 

quickly, become the starting point of the Search of Lost Time leading to Proust’s 

childhood.5

When recalling the assertion in the Manifesto of the Communist Party that the 

dynamics of capitalist rationalisation of all traditional values and relations – espe-

cially those of the family – have been torn asunder6, the localisation prior to the 

“damage” done by a world under the logic of control and expropriation may indeed 

refer back to the phylo- and ontogenetic beginnings. Adorno wrote:

With the family there passes away, while the system lasts, not only the most effec-

tive agency of the bourgeoisie, but also the resistance which, though repressing the 

individual, also strengthened, perhaps even produced him. The end of the family 

paralyses the forces of opposition. The rising collectivist order is a mockery of the 

classless one: together with the bourgeois it liquidates the Utopia that once drew 

sustenance from motherly love.7

Such motifs imbued by a critique of culture that make homelessness a meta-

phor of human humiliation and alienation spring from the experiences of the 20th 

century, in which many ideas of the 19th century were to be realised in a totalitarian 

way. And yet in the relatively pacified and affluent societies they sometimes appear 

merely rhetorical. They become concrete when in the “wealthy countries” of the 

earth the violence that was believed to have been overcome also returns, or when 

one is forced to perceive it (and one’s “own” share in it) again. We become aware 

of this when we see how Manaf Halbouni had to give up the dream of returning 

to his homeland after the first bomb Assad dropped on Damascus. Uprooted-

ness was already expressed in a first installation in which a car became an emer-

gency shelter by removing the wheels indispensable for this means of transpor-

tation. The car sculpture became an escape house after the start of the by no 

means “comfy” PEGIDA “walks” in Dresden in 2014, accompanied by the bitter 

insight that Nowhere is Home. You then require vehicles for the forced nomadism, 

4 Ibid., p. 21f.
5 Marcel Proust, In Search of Lost Time, New Haven, 2013.
6 Cf. Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party, online at:  

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/
7 Adorno: Minima Moralia, op. cit. p. 23.

This thinking through to the end without planned instructions, this all but 

salvation–historical dimension, is in danger – as with Karl Marx – of turning one’s 

own social status in the world to the mere “real” and thus to the as yet “unreal” in 

the way Hegel had already conceptualised it. But Bloch intended to strike from it 

the decisive spark of hope for humankind’s history of emancipation. The famous 

concluding words on this theme were as follows:

True genesis is not at the beginning but at the end, and it starts to begin only when soci-

ety and existence become radical, i.e., grasp their roots. But the root of history is the 

working, creating human being who reshapes and overhauls the given facts. Once 

he has grasped himself and established what is his, without expropriation and aliena-

tion, in real democracy, there arises in the world something which shines into the 

childhood of all and in which no one has yet been: homeland.2

“Homeland” in this sense, then, possesses a transcending character (perhaps 

even something “transcendental,” namely humans’ relation to the world opened 

up by the space of what is a matter of course as a condition of their horizons of 

perception and interpretation).

These are definitions developed in a book that was written in a linguistic and 

intellectual, but also political and economic, homelessness caused by the forced 

emigration from Germany under National Socialist rule. With Bloch, there is a very 

explicit connection between the concept of homeland and the loss of all sense of 

homeland. 

These observations open up the concept of “homeland” to an entirely differ-

ent chain of associations than usual. They give rise to a notion forming the oppo-

site of rootedness in a traditional living milieu, of the clichéd idyll, all the way to 

the compensatory, sentimental films in an idealised regional setting popular in 

the post–war Federal Republic, or the reversal in the assumption of a torpor also 

inviting to clichés. 

Another text reflecting the experiences of exile is Theodor W. Adorno’s Min-

ima Moralia3, which as Reflections on a Damaged Life also could not accept home-

land as something secure and unquestionable, but associated it with the long-

ing for the “right” and therefore not simply given life. Adorno wrote that this 

question was disregarded by philosophy even more when it made an effort to 

become methodically exact. When searching for something like a familiar envi-

ronment, one is led back to childhood, here as well, like in Marcel Proust’s famous 

2 Ibid., p. 1375f., my italics.
3 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflections on a Damaged Life, New York / 

London, 2005.
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Germany as something familiar, lovable, full of pleasant local prospects. […] the ele-

ment which had totally encompassed me for such a long time and been the basis 

for my whole existence remained quite indispensable, and I dared not step out of 

its confines.9

And regarding an entirely different, threatening situation during a campaign with 

the Grand Duke of Weimar he writes:

[F]or one already feels half rescued, even amid the most mournful circumstances in 

a foreign country, when one can cast a hopeful glance towards the security of home. 

Thus, here upon earth, we enjoy what is promised us beyond the spheres.10

V. PHANTASMS OF ACTION
Friedrich Nietzsche bundled these types of notions, which were no longer 

merely estate-based but turned to imply the national and even to the history 

of humankind, in his lament over the “long-lost home.”11 In The Birth of Trag-

edy, he saw the actual danger in a world of increasing rationalisation in the 

loss of the myth, as Max Weber later described it as a specific feature of the 

instrumentally rational achievements of the occident, although he also feared 

their depersonalising consequences.12 Nietzsche wrote that societies which have 

become abstract “lose their healthy, creative, natural energy,” since it has been 

replaced by “abstract man, […] abstract education, abstract morality, abstract law, 

the abstract state.”13

In his distinction between community and society, Ferdinand Tönnies also 

regarded the latter as abstract, artificial, contractual, and constructed as opposed 

to the associations based on kinship relations of and in communities.14 For 

Nietzsche (who had enthused young Tönnies, but whom the mature sociologist 

9 Johann Wolfgang von Goethe, From My Life. Poetry and Truth, Part Four, 
Book Nineteen,  Princeton, 1994, p. 577.

10 Johann Wolfgang von Goethe, Miscellaneous Travels of J. W. Goethe, London, 
2013, p. 175.

11 Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy and Other Writings, Cambridge, 
1999, p. 111.

12 Max Weber, “Vorbemerkung,” in: same, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziolo-
gie. vol. 1. Tübingen, 1963, pp. 1–16; same, “Parlament und Regierung im neu-
geordneten Deutschland” [first published in 1918], in: same, Gesammelte Politische 
Schriften. Tübingen, 1971, pp. 306–443, here: p. 332.

13 Nietzsche, Birth, op. cit., p. 108.
14 Ferdinand Tönnies, Community and Society, East Lansing,, 1957 [first published in 

German in 1887]; Karl-Siegbert Rehberg: “Gemeinschaft und Gesellschaft“: Tön-
nies und wir,” in: Micha Brumlik / Hauke Brunkhorst (eds.): Gemeinschaft und 
Gerechtigkeit, Frankfurt am Main, 1993, pp. 19–48.

in which all important belongings can be collected like in Noah’s ark to transport 

them (and the owners) somewhere – but not to a “home.” The installation under 

the bitter-ironic title Reisefieber may also stand for this. Dorota Nieznalska shows 

doors of houses that in Danzig, Bromberg, Neu-Laatzig, Warthenau, Schweidnitz, 

Hirschberg, Lagenau, or Schreibersdorf once stood on German soil and are now 

on Polish territory in Gdańsk, Bydgoszcz, Nowe Laski, Zawiercie, Świdnica, Jelenia 

Góra, Łęgów, or Pisarzowice. None of the population shifts referred to here was 

accompanied by happy expectations, but – like with refugees in all ages – by feel-

ings of loss, fear, and uncertainty.

These motifs equally fuel the draft of Oksana Zabuzhko’s second novel, We, 

the Deported: Coda, excerpts of which are presented in the show on Amazon tab-

lets. They describe her mother’s memories of the famine in Ukraine in 1931/32 

that “cost” three million lives and which many people attribute to the collectivisa-

tion of farming enforced by Stalin and call “Holodomor” – one of the genocides 

of the modern age. Can one build “the house of being” (Martin Heidegger) in 

a politically contested area, where forced displacements are to be feared time 

and again? Today, too, as The Open Group shows in the multimedia and video 

installation Backyard, which is based on the accounts of two women, one who 

was recently driven from the Donbas region in eastern Ukraine, the other from 

Volhynia. The model of a farmhouse becomes the medium and touchstone of 

memories of the lost homeland. The processes of remembrance, of the (re-)inter-

pretation, as well as the tabooing and mythologisation of personal experiences, 

are addressed.

IV. FEARS OF THE FOREIGN –  
EVEN WITH GOETHE 

To take up Bloch’s already cited, overblown allusion to Goethe’s “eternal femi-

nine,” life’s matter of course seems to contain something ominous even with the 

Weimar “Olympian” and “worldling.” Not uprooted, at most seeking himself and 

wanting to find himself (again) outside the small-scale confines of the conditions 

in Weimar, on the way to the country of which he, as a young painter, said that 

one understands beauty there “better than by us,”8 he did in fact shrink back from 

the unknown expanses. Strangely, even in his recollections in Poetry and Truth, 

he states that “Lombardy and Italy lay before me as something entirely foreign”:

8 Cited in: Karl-Siegbert Rehberg: “Der geprellte Preller? Ein „Deutsch-Römer“ und 
die Ambivalenzen des Gemeinsinns,” in: Vigoniae. Deutsch-italienische Halbjahress-
chrift. vol. 2, no. 2 (2011), pp. 103–108.
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whether they accept it or change it. Hence, memory, which is never entirely free 

of phantasms and (self-)delusions, consists of both the forgetting and reappear-

ance of event particles that are placed in a larger context. Memories are therefore 

not simply untrue. Experiences are retained for a long time even in the process of 

suppression, and yet always attributed with meaning from the present. This com-

plexity is also revealed in Tomasz Opania’s Illegal Border Crossing – grüne Grenze, 

a video in which he seeks to approach the history of his own family in conversa-

tion with his 99-year-old grandmother, his aunt, and his mother. “The facts can-

not be separated from their interpretations,” it says in the describing text. That is 

a basic truth of all human life and also of remembrance, without which we could 

not live. In the medium of the sensory and intellectual perceptibility of conflictual 

situations, as it is at least made possible by accomplished conceptual art, reality’s 

lines of conflict become communicable, something which was also achieved in 

the Palazzo Doná.

later renounced15), it was the recollection of the myth that makes man exceed him-

self, in which the “long-lost home” appeared.

Here, too, the home is not a calm anchor of remembrance of a time prior to 

the conflictual worlds of adulthood; instead, Nietzsche saw a condition – similar 

to his Untimely Meditations on history16 – that could be read as an anticipation 

of the postmodern attempts at overcoming modernity, that man after myth has 

indeed retained a “metaphysical drive,” albeit on a “lower” (one could say: trivial-

ised) level in the “feverish search which gradually lost its way in a pandemonium 

of myths and superstitions garnered from everywhere and thrown into a disorderly 

heap”17 – the wave of fantasy swashing even into children’s rooms perhaps bears 

witness to this today.

Here, too, homeland becomes a concept of a loss and consequently a prom-

ise against the abstractions of modernity, against which the youth movement, 

organological theories, and finally the ideological amalgamations of fascism (in 

Germany: National Socialism) were directed. But not everything pointed directly 

in this direction (as opposed to what their protagonists claimed). They were also 

conservative counter-images of a testing of humankind – and if not based on the 

real homeland, then in the struggle to enhance all capabilities precisely because 

there was no longer a path back to any kind of homeland visible. Then, even the 

war of aggression can be stylised to a defense of the “homeland,” to a promise (of 

death), as experienced in the world wars.

VI. THE NECESSITY  
OF INTERPRETATIVE  
REMEMBRANCE

And in the end? In the process of remembrance, traumas and moments of happi-

ness in life merge under the surface. Our memory is also guided by the present, 

while it is simultaneously the deeply rooted experiential contents of our sensory 

impressions that in every moment codetermine the ambivalences of the remem-

bered material. Historian Johannes Fried once noted that contemporary witnesses 

reveal the dilemma of all historiographic reconstruction efforts: memories can 

be formed – often unconsciously – by external impressions and new actualisa-

tions, as we are all familiar with from our own, by no means stable, recollect-

ing constructions of our lives. Such shifts, embellishments, and dramatisations 

result from the anthropological ability of humans to interpret the world, no matter 

15 Cf. Ferdinand Tönnies, Der Nietzsche-Kultus. Eine Kritik, Leipzig, 1897.
16 Friedrich Nietzsche, Untimely Meditations, Cambridge, 1977.
17 Nietzsche, Birth, [op. cit.], p. 110.
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Dispossession (wywłaszczenie) powtórnie odwiedza, odtwarza i kreuje nowe wyobra-

żenia przestrzeni, starych i nowych, ukrytych i zagiętych, ujawnionych i tłumio-

nych. Kuratorzy postanowili zamówić prace ściśle związane z praktykami prze-

strzennymi. Bo jakże inaczej niż tylko poprzez wyraźnie przestrzenną wystawę 

uchwycić ów pośpieszny ruch przestrzeni? Dispossession rozumie przestrzeń w jej 

złożoności i uczy nas, jak się do niej odnieść w czterech skomplikowanych, lecz 

cennych lekcjach. Wystawa jako całość odzwierciedla przestrzeń ruchu pomiędzy 

przynależnością a odejściem; generuje przestrzeń pragnień między faktycznym 

a wyobrażonym; zawiera przestrzeń cichego osamotnienia, którego wnętrze jest 

wciśnięte w horyzontalność nadziei. Kuratorzy Dispossession osiągnęli najsubtel-

niejsze z dzieł: nadali kształt melancholii opuszczonych pomieszczeń, pośpiesznie 

porzuconych bytów i nieodwracalnie utraconych obiektów samookreślenia, zmie-

niając je w moc sprawczą prowadzącą ku ostatecznej reorientacji. 

Dlaczego przestrzeń? Dispossession określa nową, niezbędną i pilną prze-

strzeń. Nie jest to przestrzeń nostalgii czy spektralności, lecz ta, która wynika 

z ontologii ciała. Każde ciało jest przestrzenią. Oznacza to nie tylko, że każde ciało 

porusza się w przestrzeni. Bez wątpienia tak jest, ale musimy pójść dalej – onto-

logia ciała jest przestrzenna, mówiąc zaś o ciele, mamy tu na myśli nie tylko ciała 

ludzkie, ale również nie ludzkie, nieorganiczne, nawet niematerialne. Ciało wycho-

dzi w przestrzeń, generuje przestrzeń, lecz także przestrzeń zawiera. Każda ciele-

sna fałda, powierzchnia czy otwór fraktalnie multiplikuje przestrzeń, rozciąga do 

granic wytrzymałości pamięci i pragnień, i popycha ją do rozkwitu, który nie zna 

granicy pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, ciałem a otoczeniem, sobą a innymi. 

Przestrzeń jako wielki unifikator. 

Przestrzeń wystawy jest wypełniona ciałami znajdującymi się na różnych eta-

pach odejścia. Wehikuł Manafa Halbouniego, na zawsze unieruchomiony w swej 

fudze, wyraża pragnienie innego, lepszego świata znajdującego się gdzieś indziej, 

na zewnątrz. Cmentarzysko łodzi na Lampedusie Massimo Ricciardiego wyznacza 

odgrodzoną przestrzeń dowodzącą istnienia ciał tych, którym udało się nie utonąć. 

Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos

Przestrzenna sprawiedliwość 
wywłaszczenia: 

cztery lekcje

5
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w jedno, stają się asamblażami innych ciał, technologii, wspomnień i fantazji, nar-

racji przynależności i powrotu, marzeń o tożsamości i identyfikacji. Potrzebujemy 

tych fantazji. Ale musimy też zrozumieć rzecz następującą: nasza skóra nie oddziela 

nas od innych, lecz łączy w asamblaże, które mogą rozwijać się wyłącznie kolektywnie. 

Jesteśmy zdani na siebie wzajemnie, jak ciała ze wspólną skórą błąkające się po 

świecie, głośno domagające się należnej przestrzeni. To druga lekcja, jaką daje 

nam ta wystawa.

Wywłaszczenie to druga strona ruchu. Wszyscy jesteśmy wywłaszczeni. Wszy-

scy chcemy sprawiedliwości. Jednak nie da się zaprogramować przestrzenności 

sprawiedliwości. Nikt ani nic nie jest w stanie zagwarantować nam sprawiedliwego 

umiejscowienia w przestrzeni. Wielu to obiecuje: przemytnicy uchodźców, wielkie 

Morze Śródziemne, przytulny pokój Szymona Kobylarza z przytłumionymi miesz-

czańskimi głosami, gdzie wszystko jest zamrożone w statystycznym przeznacze-

niu słabych i mocnych ciał. Unosząc się nad tym wszystkim, Der Führer Manafa 

Halbouniego dostarcza ostatecznej obietnicy teologicznej: wodząc swoim wszech-

widzącym okiem ze stali i betonu za każdym najmniejszym ruchem, szepce nam 

do ucha: przybyliście. Wypełniło się wasze przeznaczenie. Jesteście poniżej mnie, 

ukontentowani własnym wywłaszczeniem. Ale my już wiemy, bo przemieszczali-

śmy się i byliśmy przemieszczani po korytarzach wyjścia i salach odwróconych od 

teraźniejszości, że nic nie jest w stanie ostatecznie odkupić waszego ruchu. Czy to 

jest trzecia lekcja, której uczy nas ta wystawa – ów ostateczny antyteologiczny gest? 

Mówi nam, cicho lecz stanowczo: możecie zechcieć powrócić do swojej przeszło-

ści, rekonstruując ją krok po kroku i cegiełka po cegiełce jak Open Group; lub tak 

jak narracja o wywłaszczonych Tomasza Opani, która staje się niekończącym się 

palimpsestem rzeczywistych i konstruowanych wspomnień – nie kłamstw, nigdy 

nie kłamstw, bo nie chcemy, by one multiplikowały naszą przeszłość, czyniąc ją 

nieprzeniknioną i nie do zaakceptowania. Przeszłość już jest przestrzenią stycz-

nych paraleli, zawsze gotowych do stwarzania atmosfery powrotu. Może nawet 

zechcecie spakować się do auta i ruszyć w przyszłość, gdzie kusi utopia powrotu. 

Mimo to, wbrew wszelkim obietnicom, nie ma gwarancji, że wasze ciało znajdzie swoje 

sprawiedliwe umiejscowienie. Prawdę mówiąc, oczekujemy raczej, że tak się nie sta-

nie i że pozostaniemy z błogosławionym pragnieniem wiecznego powrotu, tego 

daru Nietzschego dla świata.

Trwa ciche osamotnienie. Wszyscy jesteśmy skazani na powrót, a zanim to 

nastąpi – na wędrówkę, w trakcie której każdym swoim ruchem, gestem i tchnie-

niem wywłaszczamy inne ciała. Skóra świata przemieszcza się kolektywnie jak 

gigantyczna ameba, a wszystkie ciała płyną wraz z nią, z nurtem lub pod prąd. 

Taka jest atmosfera świata, geologiczna rzeczywistość, która wypala wszystko, 

co dociera do niej z zewnątrz. Wielki parasol nad naszymi głowami: Führer, sta-

tystyki czy cyfrowa rzeczywistość determinuje nie tylko to, jak się poruszamy 

U Holgera Wüsta życie toczące się na pocztówkowym placu św. Marka w Wenecji 

dostarcza utopijnej wizji integracji uchodźców ukazanych w prostej czerni i bieli 

na tle lwów i mozaik bazyliki: oto lepszy świat, zdaje się mówić. Tylko uważniej 

spójrz, a już za chwilę życie popłynie w tempie spokojnego, głębokiego oddechu. 

Open Group pozwala nam dotknąć tego innego świata, rekonstruując faktyczne 

i wyobrażone modele domów, które musiały zostać porzucone w niespokojnych 

czasach, w których wciąż unosi się aromat pieczonego chleba i świeżego siana. 

Gdzie jest zatem ten lepszy świat? Tutaj czy gdzieś na zewnątrz? Należy do prze-

szłości czy można go zrekonstruować w przyszłości? Gdzie w poczuciu wywłasz-

czenia jest przestrzeń nadziei? 

Oto pierwsza lekcja, jaką daje nam ta wystawa: zewnętrza nie ma. Wszystko 

tkwi na krawędzi świata, jak mówi Andrij Sahajdakowski: am Rande der Welt, gdzie 

cienka linia oddziela tutaj od innego tutaj. To zaproszenie do przejścia, skoku, 

zanurzenia się po uszy w utopii. Zachowując jednak w pamięci podstawowy fakt, 

że wszystko to kończy się tam, gdzie się zaczyna, w tym maleńkim, klaustrofobicz-

nym pokoju, gdzie cukier krzepnie jak krew, a niemożliwa równowaga trwa dzięki 

brakowi tlenu. Latarnia stoi tam na granicy, Latarnia dla Lampedusy Thomasa 

Kilppera, wyznaczając kres podróży i ostrzegając jednocześnie, że po drugiej stro-

nie nie jest tak, jak sobie wyobrażacie. Wszystko tam jest, ta strona i tamta, utopia 

i dystopia, strach i nadzieja. Zawsze będziecie to z sobą nosili, kurczowo trzymając 

się przestrzeni, jakby to była walizka, lub też, jak pisze Oksana Zabużko w opisie 

instalacji, jaką przygotowała na wystawę: „możecie złożyć sobie nowy, przenośny 

dom mieszczący się w plecaku, ślimaczą skorupkę, która utrzyma was w całości”. 

Zabrano wam własność, pamiętacie, odzyskujecie, lecz nigdy nie wyjechaliście. 

Zaintrygowani, pomału zbliżamy się do nowej przestrzeni: takiej, z której 

może wyłonić się przestrzenna sprawiedliwość. Sprawiedliwość przestrzenna to 

nie dostęp do zasobów czy demokratycznego podejmowania decyzji. Dotyczy ona 

raczej ciał i ich przestrzeni. Zrzucamy wszystko i ruszamy dalej. Sprawiedliwość 

przestrzenna to kwestia, która pojawia się, gdy jedno ciało zapragnie zająć prze-

strzeń innego ciała i okupować tę przestrzeń w tym samym czasie, co tamto ciało1. 

Przestrzeń jako wielka przemoc: tylko jedno ciało może zajmować tę samą prze-

strzeń w tym samym czasie. Wszystkie ciała muszą zostać gdzieś umieszczone, ale 

umieszczenie jednego ciała wypycha pozostałe. Silniejsze ciała wchodzą, słabsze 

wychodzą. Zawsze byliśmy gdzieś wysiedlani: nasze domy okupowała ich własna 

przyszłość, rzeczy osobiste zagarniały obce jurysdykcje, a nasze narracje zamarzały 

w obrazach cyfrowej fotografii. Nasze ciała nauczyły się rozszerzać. Ciało już nie 

jest definiowane przez swoją skórę. Linia świata drży: wszystkie ciała zlewają się 

1  A. Philippopoulos-Mihalopoulos, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere, Lon-
don: Routledge 2014.
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odważny, rewolucyjny, który od wewnątrz naciąga skórę świata: to droga ucieczki 

wykrzykująca własne pragnienie reorientacji3. Ciało wycofuje się z atmosfery 

zamrożonego umiejscowienia – owej determinującej wszystko pozycji, która 

jest równie nieuchronna, jak pożądana – by ruszyć w kierunku przeorientowa-

nej atmosfery, inaczej rozumianej możliwości osiągnięcia sprawiedliwości prze-

strzennej, nieobciążonej uprzedzeniami, historyczną koniecznością czy fantazją 

powrotu i przynależności, które tak nękają nasze ciała. Gest wycofania Nieznalskiej 

to politycznie ważny moment pojednania: bierzemy drzwi wroga i czynimy z nich 

wehikuł oddalający nas od linii oddzielających wrogów od przyjaciół. Wsiadamy do 

wagonu oszołomieni reorientacją, oniemiali tak dużą liczbą drzwi, tyloma innymi 

światami, tyloma przejściami.

Czy osiągnęliśmy sprawiedliwość przestrzenną? Czy powróciliśmy do domów 

swoich przodków, odzyskaliśmy dawną wiarę i ziemie, ucałowaliśmy latarnie mor-

skie z naszych snów? Być może. Bylibyśmy wtedy wśród tych szczęśliwych na 

ziemi, którzy powrócili i znaleźli tam drzwi gotowe, by je otworzyć. Moglibyśmy 

wówczas napotkać przestrzeń, gdzie panuje sprawiedliwość i gdzie nasze ciało 

może wreszcie znaleźć wytchnienie. Ale musimy iść do przodu. Jeśli bowiem się 

zatrzymamy, skuje nas lód. Staniemy się atmosferycznymi zjawami, śpiewającymi 

rzewne pieśni o nacjonalizmie, lokalnej dumie, wielkości religijnej, rasowej wyż-

szości. Ryzykujemy, że staniemy się tymi, którzy wykluczają inne, wciąż poszuku-

jące ciała. Atmosfera wymaga zamkniętych drzwi, braku okien, ogromnych wnętrz, 

samozadowolenia, tłustej przynależności. Musimy się rozebrać i iść dalej. Czeka 

na nas przestrzeń, przerażająca i dezorientująca, lecz bez końca zaginająca się 

do wewnątrz. Przestrzeń jako wielość. Kop głębiej, znajdź płaską powierzchnię, 

otwór w fałdach, gdzie ciało może znów znaleźć swoje miejsce. Oto horyzontal-

ność nadziei. Koniec lekcji.

3 „Withdrawal, freaks!”, zob. G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia, London: Continuum 1986, s. 277.

i przystajemy, ale też jak myślimy, czujemy, odbieramy bodźce. Susanne Keichel 

dygitalizuje nasze uprzedzenia, zadeptując fakty i rzeczywistość: zabicie Khaleda 

Bahraya w opanowanym przez Pegidę Dreźnie jest ukazane jako niemotywowane 

rasowo. I co z tego? Panuje atmosfera natychmiastowej przyczynowości, niezmie-

rzonej nienawiści, bezpośredniego sprzeciwu. Starannie wymieszane, fotografie 

te generują przestrzeń wewnętrznych zagięć tak absolutną, że pozostaje nam tylko 

jedna opcja: coraz bardziej się zagłębiać, dalej kategoryzować, dalej nienawidzić. 

Medialna atmosfera spycha ciała w określone korytarze afektywnego natręctwa: 

już nie jest nam potrzebny bóg, państwo czy cokolwiek innego, by nas dyscyplino-

wać. Jesteśmy swoją własną policją, dzieląc świat na osie zła i dobra, terrorystów 

i mścicieli, uchodźców i Europejczyków. Jesteśmy niewolnikami atmosfery, którą 

sami tworzymy, maleńkimi robaczkami w szklanych kloszach naszej obsesji bez-

pieczeństwa2. Nie chcemy być ratowani z tej niedoli, nurzamy się w luksusie wła-

snej klaustrofobii.

Nie umiemy zedrzeć z siebie tej atmosferycznej skóry, nawet gdybyśmy tego 

chcieli. Są jednak pasaże erupcji, gdzie skóra staje się przezroczysta i gotowa do 

zrzucenia. To jest prawdziwe przejście. Pamiętajcie pierwszą lekcję – zewnętrza 

nie ma. Nie da się przejść nigdzie indziej. Skóra się nie rozdziela, lecz łączy. Ciało 

pływa w kontinuum wszechświata, który nie ma granic. Mimo to przechodzi. Ciało 

przechodzi z atmosfery do atmosfery, z zamknięcia do zamknięcia. Oto stan egzy-

stencjalny ciał i ich przestrzeni: przemieszczają się, by odnaleźć swoją sprawie-

dliwą przestrzenność. I mimo że nie ma gwarancji ani bezpiecznego przepisu na 

zaistnienie przestrzennej sprawiedliwości, istnieje sposób, który daje sprawiedli-

wości przestrzennej solidny impuls. Instalacja Doroty Nieznalskiej jest ostatnią 

lekcją płynącą z tej wystawy: musimy się wycofać. Wagon złożony z przedwojennych 

niemieckich drzwi teraz znalezionych na polskiej ziemi to przypomnienie faktu, że 

Niemcy byli tu przed Polakami, że mogą wrócić któregoś dnia, wciąż niezwolnieni 

z klątwy wiecznej wędrówki. Wchodząc do wagonu, który skrzypi i kołysze się pod 

naporem przeszłości i jeszcze cięższej przyszłości, jesteśmy otoczeni niekończą-

cym się ruchem. Wagon tkwi w jakimś zatrważającym miejscu, bez okien i bez 

niczego na zewnątrz, przywodząc na myśl pociągi zmierzające w kierunku obozów 

koncentracyjnych; ciało jest uwięzione wewnątrz, otoczone przez iluzje wyjścia: 

przecież ściany i podłoga złożone są z samych drzwi, niedających się otworzyć, 

hermetycznych, szyderczych.

Jednak w tej klaustrofobii na pierwszy plan wybija się gest wycofania. Wyco-

fanie nie jest pasywnym ruchem, chwilą słabości, która umożliwia ciału odda-

nie przestrzeni innemu, silniejszemu ciału. Nic z tych rzeczy, wycofanie to ruch 

2 P. Sloterdijk, In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Glo-
balization, Cambridge: Polity Press 2013.
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he tells us. Just look closer, just wait, and life unfolds with the pace of a slow, deep 

breath. The Open Group allows us to touch this other world by reconstructing 

actual and virtual models of houses that had to be abandoned in the thick of time, 

still replete with smells of baked bread and cut hay. So where is this better world? 

Is it here or outside? Is it in the past or can we reconstruct it in the future? Where 

is the space of hope in being dispossessed? 

This is the first lesson that this exhibition teaches us: there is no outside. Eve-

rything is perched on the edge of the world, as Andriy Sahaydakovskyy tells us: 

am Rande der Welt, a thin line that separates here from yet another here. There 

is an invitation to cross, to jump over and to wallow in the utopia. But with the 

overarching knowledge that all ends up where it starts, in the tiny, claustrophobic 

room where sugar cakes up like blood and where impossible balances are main-

tained because of the lack of oxygen. A lighthouse is placed on its border, Thomas 

Kilpper’s Lighthouse for Lampedusa, showing the final destination while warning 

you that the other side is not what you imagine. It is all here, this side and the 

other, utopia and dystopia, fear and hope. You will always carry it with you, hold-

ing onto space as if it were a suitcase, or, as Oksana Zabuzhko writes in the text of 

her installation for the exhibition, “you can throw together a new, portable, back-

packable home for yourself, a snail’s shell that would keep you whole.” You have 

been dispossessed, you have remembered, you have even reclaimed, but you have 

never departed.

Curiously, we are slowly approaching a new space: the space where spatial 

justice might emerge. Spatial justice is not about access to resources or democratic 

decision making. Rather, spatial justice is about bodies and their space. We must 

strip down and move on. Spatial justice is the question that emerges when one 

body desires to move into the space of another body, and occupy that very space at 

the same time as the other body.1 Space as the great violence: for only one body can 

ever occupy the same space at the same time. All bodies need to be emplaced, yet 

one body’s emplacement pushes all the other bodies away. Stronger bodies move 

in, weaker bodies slide off. We have been endlessly moved out: we have had our 

houses occupied by their future, our personal objects swallowed by foreign juris-

dictions, our narratives frozen into digital photography. Our bodies have learned 

to extend. A body is no longer defined by its skin. The line of the world is shak-

ing: all bodies bleed into one another, becoming assemblages of other bodies, 

other technologies, memories and fantasies, narratives of belonging and return-

ing, dreams of identity and identification. We need those fantasies. But we also 

1 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere, 
London, 2014.

Dispossession revisits, recreates and reimagines spaces, new and old, hidden and 

folded, revealed and repressed. The curators have chosen to commission pieces 

intimately connected with spatial practices. Indeed, how else, if not through a pro-

foundly spatial exhibition, could the precipitous movement of space be captured? 

Dispossession understands space in its complexity, and teaches us how to approach 

it in four complex but rewarding lessons. The exhibition as a whole reflects a space 

of movement between belonging and departing; it produces a space of desire 

between the actual and the virtual; it contains a space of quiet desolation whose 

inside is folded into a horizontality of hope. The curators of Dispossession have 

achieved this subtlest of feats: to give shape to the melancholy of emptied rooms, 

hastily abandoned lives, and tragically lost objects of self-definition, and to make 

this a force of possibility and of eventual reorientation. 

Why space? Dispossession delimits a new, necessary and urgent space. This 

is not the space of nostalgia or spectrality, but the very space that emerges in the 

ontology of the body. Every body is space. This does not simply mean that every 

body moves in space. No doubt, it does so too. But we must go further than that: 

a body’s ontology is spatial – and when we say body, we do not just mean human 

bodies, but we must include the nonhuman, the inorganic, even the immaterial. 

A body extends in space, it produces space, but also contains space. Every corpo-

real fold, surface or cavity multiplies space fractally, stretches it to the limits of 

memory and desire, and rushes it into a blossoming that knows no limits between 

the inside and the outside, body and environment, self and other. Space as the 

great unifier.

The space of the exhibition is filled with bodies in various stages of depar-

ture. Manaf Halbouni’s vehicle, forever immobilised in its fugue, contains a desire 

for another world, a better world somewhere outside. Massimo Ricciardo’s boat 

cemetery in Lampedusa delineates a fenced-off space that attests to the bodies of 

the ones who have not drowned. Holger Wüst’s unfolding life of the quintessen-

tial Venetian square, San Marco, delivers utopia by integrating the refugees in flat 

Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos

The Spatial Justice of Dispossession:  
Four Lessons



D
IS

P
O
SS

E
SS

IO
N

8786

A
nd

re
as

 P
hi

li
pp

op
ou

lo
s-

M
ih

al
op

ou
lo

s

push bodies in specific corridors of affective compulsion: we no longer need god, 

state or the other to discipline us. We self-police by dividing the world in axes of 

evil and good, terrorists and avengers, refugees and Europeans. We are captives 

of our own atmospherics, little bugs in the glasshouse of our obsession with secu-

rity.2 We do not want to be saved from our misery, we wallow in the luxury of our 

claustrophobia. 

We cannot tear the atmospheric skin off, even if we wanted to. But there are 

passages of eruption, where the skin becomes translucent and its escape vibrant. 

This is the real crossing. Remember the first lesson: there is no outside. There 

is nowhere else to cross. The skin does not separate but unites. A body swims in 

the continuum of a universe that has no limits. Yet, it crosses. A body crosses from 

atmosphere to atmosphere, from enclosure to enclosure. This is the existential 

condition of bodies and their spaces: they move in order to find their just spati-

ality. And although there is no guarantee, no safe prescription for spatial justice 

to emerge, there is a way in which spatial justice is given a solid push. Dorota 

Nieznalska’s installation delivers the final lesson of this exhibition: we must with-

draw. A wagon constructed from pre-war German doors that are presently found 

on Polish soil, a memento of the fact that the Germans were there before the Poles, 

and that they might someday return, unexempted from the damnation of the eter-

nal wandering. Stepping onto the wagon, which is creaking and shaking with the 

weight of a past and that of an even heavier future, one is enclosed in a perpetual 

motion. The wagon is bound somewhere fearsome, windowless and without out-

side, an active memory of the trains en route to concentration camps; the body is 

trapped inside, surrounded by all these illusions of exit: for the walls and the floor 

are all doors, unopenable, hermetic, derisory. 

Yet, in this claustrophobia, the gesture of withdrawal is fleshed out. With-

drawal is not a passive movement, a moment of weakness that allows a body to 

give its space to another, stronger body. Far from that, withdrawal is a courageous, 

revolutionary move that stretches the skin of the world from the inside: a line 

of flight that screams out its desire for reorientation.3 The body withdraws from 

the atmosphere of frozen emplacement, that all-determining position that is as 

inevitable as it is desirable; and moves into a re-oriented atmosphere, a differ-

ently understood possibility of spatial justice, unencumbered by the preconcep-

tions, historical exigencies, and fantasies of return and belonging that plague our 

bodies. Nieznalska’s gesture of withdrawal is a politically remarkable moment of 

reconciliation: take the door of the enemy and make it a vehicle of departure from 

2 Peter Sloterdijk, In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of 
Globalization, Cambridge, 2013.

3 “Withdrawal, freaks!” Gilles Deleuze and Félix Guattari in: A Thousand Plateaus: 
Capitalism and Schizophrenia, London, 1983, p. 277.

need to understand this: that our skin does not separate us from each other, but brings 

us together in assemblages that cannot flourish unless collectively. We are bound with 

each other, bodies of common skin trammelling the world, screaming for our just 

spaces. This is the second lesson that this exhibition teaches us.

Dispossession is the other side of movement. We are all dispossessed. We all 

seek justice. However, the spatiality of justice cannot be prescribed. No-one and 

nothing can guarantee your just emplacement. Many promise it: refugee traffick-

ers, the great Mediterranean Sea, Szymon Kobylarz’s cosy room of hushed bour-

geois tones where everything is frozen in a statistical destiny of weak and strong 

bodies. Floating above all this, Manaf Halbouni’s der Fuhrer delivers the ultimate 

theological promise: casting its all-seeing concrete and steel eye over every move-

ment, it whispers in your ears: you have arrived. Your destiny is fulfilled. You are 

below me, content in your displacement. But we know now, after having moved 

and having been moved, corridors of departures and rooms with their backs to the 

present, that nothing can ever finally redeem your movement. Is this, the third 

lesson that we learn from the exhibition, the ultimate anti-theological gesture? It 

tells us, softly but firmly: you might want to return to your past by reconstructing 

it, step by step and brick by brick as The Open Group have done; or in the way 

Tomasz Opania’s narrative of the dispossessed becomes an endless palimpsest of 

actual and constructed memories – not lies, never lies, we do not need these to 

multiply our past and make it impenetrable and untenable. The past is already 

a space of converging parallels, ever ready to fix you in atmospherics of return. 

You might even want to pack your car and throw yourself forward to the future 

where a utopia of return is beckoning. But, despite all promises, there is no guarantee 

that your body will find its just emplacement. If anything, there is an expectation that 

it won’t happen, and that you are blessed with the desire for the eternal return, 

Nietzsche’s gift to the world.

Quiet desolation continues. We are all damned to return, and before that 

to wander, and while doing so to displace other bodies with every movement, 

gesture and breath we undertake. The skin of the world moves collectively like 

a giant amoeba and all the bodies flow along, in confluence or opposition. This is 

the atmosphere of the world, a geological reality that burns anything that reaches 

it from the outside. A vast umbrella over our heads: Führer, statistics, or digital 

realities that determine not only how we move and how we pause, but how we 

think, feel, sense. Susanne Keichel digitalises our preconceptions, trampling facts 

and reality: the killing of Khaled Bahray in PEGIDA-infested Dresden has been 

shown not to be racially motivated. So what? The atmosphere is one of immedi-

ate causality, unexamined hatred, direct opposition. Orderly mixed, the photo-

graphs produce a space of inner folding so absolute that one is left with only one 

option: go deeper, keep on categorising, keep on hating. Atmospherics of media 



88 the lines that separate friends from enemies. We board that wagon dizzy with 

reorientation, giddy with the possibility of so many doors, so many otherworlds, 

so many crossings.

Have we achieved spatial justice? Have we returned to our ancestral homes, 

claimed our ancestral faiths and lands, kissed our dream lighthouses? Perhaps we 

have. We would be the lucky amongst the earth, the ones who have returned and 

found the doors there, ready to be opened. We might have encountered a space 

where justice emerges, where our body can finally rest. But we need to move on. For 

if we stay, we shall freeze. We will become atmospheric ghosts, singing nostalgic 

songs of nationalism, territorial pride, religious supremacy, racial superiority. We 

risk becoming the ones who exclude those other bodies who keep on searching. 

An atmosphere requires shut doors, no windows, immense inside, complacency, 

fat belonging. We must strip and move on. Space is waiting, fearsome and diso-

rienting, but eternally folding further inside. Space as manifold. Dig deeper, find 

a flat surface, an opening in the folds, where the body can rest again. This is the 

horizontality of hope. End of lesson.
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Podobnie jak papież Leon XIII przywykliśmy uważać własność za jedną z naj-

bardziej naturalnych relacji, jakie możemy mieć z otaczającym nas światem. Gdy 

myślimy w ten sposób o własności prywatnej, wydaje się ona jakby przedłuże-

niem relacji z naszym własnym ciałem. W jego wnętrzu znajdują się najbardziej 

intymne i prywatne części nas samych, których nie widzimy, jednak bez wątpie-

nia je posiadamy: serce, płuca, mózg. Na powierzchni mamy skórę – łącznik mię-

dzy tym, co na zewnątrz, a tym, co wewnątrz. W nieco dalszej strefie znajdują 

się te części naszego ciała, które możemy od niego odłączyć bez zasadniczego 

uszczerbku dla naszej biologicznej integralności: włosy, paznokcie. Przypominają 

one bardziej wewnętrzne części ciała pod tym względem, że są naturalnie, orga-

nicznie z nim zespolone. Z drugiej strony są podobne do rzeczy, które posiadamy, 

chociaż nie są one z naszym ciałem połączone – a więc nie organiczne – i dlatego 

nie możemy ich w żaden sposób odczuwać: ubrania, sprzęty domowe, nierucho-

mości. Ta ostatnia sfera-przedmiotów-które-posiadamy wydaje się ukonstytuowana 

przez płynne przejście od wnętrza naszego ciała do świata zewnętrznych przed-

miotów i dzieli nawet z naszym wnętrzem pewne cechy. Włosy, tak jak zbędne 

książki bądź stary samochód, można przecież sprzedać. Utrata ulubionej rzeczy 

nie boli w sensie fizycznym, niesie jednak za sobą poczucie straty, jakby chodziło 

o część naszego ciała. Wiemy, że handluje się także organami – czasem za zgodą, 

a nawet z woli ich właścicieli, a czasem wbrew nim. Posiadane przez nas dobra 

znów wydają się więc przypominać najbardziej intymne części nas samych, z któ-

rych można wywłaszczyć nas tylko siłą i wbrew naszej woli, a więc, mówiąc pro-

ściej, ukraść je.

Possidere res privatim ut suas, ius est homini 

a natura datum.

leon xiii, rerum novarum

Własność to kradzież.

pierre-joseph proudhon

Jan Sowa

Wywłaszczenie, czyli fundament  
własności

6
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Z tego powodu, jak uważa Locke, wszelkie próby ograniczenia własności prywatnej 

poprzez normy kulturowe bądź akty prawne są niedopuszczalne, ponieważ gwałcą 

naturalny porządek świata1. Prawo własności zostaje w ten sposób poddane natura-

lizacji i relegowane do tej samej sfery fundamentalnych zasad rządzących światem, 

co prawo grawitacji czy zasady termodynamiki.

Chociaż to głównie liberalizm XVII i XVIII wieku odpowiedzialny jest w kul-

turze europejskiej za naturalizację własności – niebagatelną rolę odegrał tu oczy-

wiście filozoficzny patron dzisiejszego neoliberalizmu Adam Smith – jednak to 

nie liberalizm odpowiada za źródłowe fetyszyzowanie owej relacji własności. Glo-

ryfikacja prawa własności, z jaką mamy wyraźnie do czynienia wraz z rozwojem 

kapitalizmu, powtarza tylko o wiele starszy gest, a mianowicie prawne ujęcie wła-

sności w starożytnym Rzymie. Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie prawa rzymskiego, 

odkrytego ponownie pod koniec średniowiecza, dla ukształtowania się nowocze-

snego świata jest absolutnie fundamentalne i często prześlepiane w analizach, 

które nie wykraczają poza średniowiecze i nowożytność. Zdawał sobie z niego 

sprawę Engels, gdy pisał:

Prawo rzymskie jest w tak wielkim stopniu klasycznym wyrazem warunków życia 

i konfliktów typowych dla społeczeństwa zdominowanego przez czystą własność pry-

watną, że wszystkie późniejsze legislacje nie były w stanie poprawić go w żadnym 

istotnym aspekcie. W przeciwieństwie do niego system własności mieszczańskiej 

wieków średnich był przesiąknięty feudalnymi ograniczeniami i konstytuowały go 

w dużej mierze przywileje. Prawo rzymskie było pod tym względem o wiele bardziej 

zaawansowane niż burżuazyjne stosunki tamtych czasów2.

Amerykański antropolog David Graeber w książce poświęconej historii długu, 

pieniądza i własności prywatnej szczegółowo pokazuje, jak starorzymskie pojęcie 

dominium – nienaruszalnej własności każdego obywatela – zostało przejęte przez 

rodzący się kapitalizm, stając się osią organizacji kapitalistycznych społeczeństw. 

Ujawnia również jeden pozornie drobny, w istocie jednak fundamentalny szcze-

gół: rzymska koncepcja dominium została dopiero wtórnie rozciągnięta na sferę 

przedmiotów nieożywionych, czyli rzeczy, a jej oryginalnym środowiskiem były 

relacje władzy w obrębie gospodarstwa domowego w dwóch kluczowych dla rzym-

skiego społeczeństwa sferach: patriarchatu oraz własności ludzi, czyli niewolnic-

twa3. Dominium to źródłowo sfera niepodzielnej władzy mężczyzny nad kobietami, 

1 Zob. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, tłum. M. Miszalski, Kraków 
1994, s. 66–68.

2 K. Marks, F. Engels, Werke, t. 21, s. 397. Cyt. za: P. Anderson, The Lineages of the 
Absolutist States, London 1974, s. 424–425.

3 D. Graeber, Debt: The First 5,000 Years, New York 2011, s. 199–201.

Tak wygląda, w zarysie i uproszczeniu, fenomenologia i antropologia naszego 

rozumienia relacji własności. Nie wydaje się ona oparta na żadnych pojęciach, 

założeniach czy skomplikowanych twierdzeniach. Wręcz przeciwnie: własność 

jawi się jako coś całkowicie naturalnego, oczywistego, niewymagającego żadnych 

uzasadnień ani fundamentów, coś doskonale przejrzystego i niedomagającego się 

komentarza. Jest to, oczywiście, spojrzenie naiwne i błędne. XX-wieczna antropo-

logia pokazała ponad wszelką wątpliwość, że to, co zdaje nam się w sferze naszych 

codziennych egzystencji naturalne – jak organizacja naszych rodzin i relacji seksu-

alnych, sfera władzy, pracy, wartości etycznych i estetycznych – jest skonstruowane 

przez procedury i normy o kulturowym charakterze. Całkowicie nienaturalny dla 

nas sposób organizacji ludzkiego świata jest czymś absolutnie naturalnym dla 

kogoś wychowanego w innej kulturze. Konstatacja ta może wydawać się banałem, 

nie jest jednak wcale czymś oczywistym dla sporych grup, które chętnie odwołują 

się do pojęcia „prawa naturalnego”, wykorzystując je w dyskusjach na temat legity-

mizacji takich czy innych praktyk bądź norm prawnych. Nie jest to jednak postawa 

typowa wyłącznie dla fundamentalistów. Liberałowie, którzy wydają się doskonale 

rozumieć sztuczny, skonstruowany kulturowo charakter norm dotyczących wycho-

wania dzieci, relacji w rodzinie czy wierzeń religijnych, okazują się jednak zacie-

trzewionymi fundamentalistami, gdy chodzi o jedną sprawę: własność.

Kwestia własności zawsze znajdowała się w samym centrum zachodniego 

dyskursu liberalnego. Niektórzy, jak np. amerykański socjolog Immanuel Wal-

lerstein, uważają, że liberalizm zdobył dominującą pozycję w zachodnich spo-

łeczeństwach, ponieważ oferował taki kompromis z radykalnymi dążeniami 

ludowej samorządności, który poprzez pewne poluzowanie kontroli społecznej 

w sferze obyczajowej oraz politycznej dawał możliwość uchronienia własności 

prywatnej przed zbyt egalitarnymi zakusami klas niższych. Niezależnie od tego, 

czy zgodzimy się z takim ujęciem, czy nie, centralna pozycja własności prywatnej 

w refleksji liberalnej pozostaje faktem łatwym do wykazania. Widać ją najpełniej 

u jednego z najistotniejszych filozofów XVII wieku, Johna Locke’a. Autor Dwóch 

traktatów o rządzie, podobnie zresztą jak nieco od niego starszy Thomas Hob-

bes, wychodzi w swoich rozważaniach od czegoś, co uważa za pierwsze i pod-

stawowe zagrożenie dla każdego człowieka, jednak w odróżnieniu od Hobbesa 

nie upatruje go w przemocy innych ludzi, ale w śmierci z głodu. Dlatego dla Loc-

ke’a gestem założycielskim społeczeństwa i cywilizacji nie jest, jak w Lewiatanie 

Hobbesa, zawarcie umowy społecznej, mającej na celu ochronę jednostek, ale pod-

jęcie przez człowieka pracy w celu zabezpieczenia materialnych podstaw jego bytu. 

Praca i własność nie są zdaniem Locke’a faktami społecznymi, ale ukonstytuowaną 

poza społeczeństwem i kulturą relacją między pojedynczą jednostką a światem 

natury. Społeczeństwo pojawia się dopiero później. Sensem jego istnienia jest 

ustanowienie systemu wymiany owoców pracy i zabezpieczenie prawa własności. 
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dispossession), a bez tego drugiego ustanowienie reżimu własności prywatnej nie 

byłoby w ogóle możliwe. Przyzwyczailiśmy się do automatycznego wręcz utożsa-

miania kapitalizmu z apoteozą własności prywatnej. Skoro jednak sam kapitalizm 

pojawił się w pewnym momencie historycznego rozwoju, razem z nim musiała 

pojawić się też kapitalistyczna własność. Skąd się wzięła? Pokrzepiająca fantazja, 

rozpowszechniana nawet przez bardzo bystrych socjologów, jak Max Weber, dopa-

truje się źródeł kapitalistycznej własności w oszczędności i ciężkiej pracy typo-

wych dla społeczeństw protestanckiej północy Europy5. Niestety, ta zideologizo-

wana wizja genezy kapitalizmu rozmija się z prawdą i to nie tylko dlatego, że 

kapitalizm znajdujemy również w katolickich Włoszech, na wiele wieków zanim 

doświadczyła go północ Europy. Źródła kapitalistycznego bogactwa, a wraz z nim 

kapitalistycznej własności prywatnej są o wiele bardziej mroczne, niż wydawało 

się Weberowi. W obu kluczowych dla kapitalizmu aspektach, czyli środków pro-

dukcji oraz pracy, źródło kapitalistycznej własności to jakaś forma wywłaszczenia. 

Jeśli chodzi o środki produkcji, były to najpierw przede wszystkim wywłaszczenia 

polegające na grodzeniach (ang. enclosures). Hasło to jest, przynajmniej ogólnie, 

wszystkim znane, rzadko jednak mówi się o skali tego zjawiska. W samym tylko 

XVII wieku w Anglii poddano grodzeniom, czyli arbitralnym prywatyzacjom, ok. 

¼ ziemi będącej wcześniej własnością wspólną6. Ludność wiejska została w ten 

sposób pozbawiona swojej dawnej własności, która to własność stała się w pod-

ręcznikowy sposób prywatna, czyli niedostępna dla nikogo poza jej nowym wła-

ścicielem-uzurpatorem. Miało to daleko idące konsekwencje dla dynamiki całego 

społeczeństwa. Archeologowie odkryli ok. tysiąca opuszczonych wiosek z tamtego 

okresu. Wywłaszczeni tak wtedy, jak dzisiaj, doświadczają z konieczności paupe-

ryzacji. Na przestrzeni XVII wieku liczba osób pozbawionych majątku wzrosła 

w Anglii 12-krotnie7, chociaż między rokiem 1600 a 1700 populacja tego kraju 

zwiększyła się tylko o 25 proc8. Tak więc wbrew temu, co możemy sobie wyobra-

żać na podstawie zideologizowanych opisów, powstanie kapitalizmu oznaczało 

przyrost liczby nie właścicieli, ale osób pozbawionych własności (ang. dispossessed).

Druga wielka maszyna wywłaszczania została puszczona w ruch przez eks-

pansję kolonialną. Europejczycy brali w posiadanie ziemie na wszystkich dosłow-

nie kontynentach, nie zważając na los ich dotychczasowych mieszkańców i grabiąc 

ich bogactwo. W ciągu czterech wieków kolonialnej ekspansji między końcem XV 

a początkiem XX wieku Zachód podporządkował sobie ok. 80 proc. powierzchni całej 

5 Zob. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Lublin 1994.
6 Zob. P. Linebough, M. Rediker, The Many-Headed Hydra. Sailors, Slaves, Commo-

ners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic, Boston 2000, s. 17.
7 Tamże.
8 E.A. Wrigley, R.S. Schofield, The Population History of England, 1541–1871. A recon-

struction, Boston 1981, s. 208–209.

dziećmi i niewolnikami. Władza ta została później prawnie rozciągnięta na świat 

przedmiotów. 

Cofnięcie się do czasów rzymskich pozwala również uchwycić istotną cechę 

własności prywatnej, która zazwyczaj umyka nam z powodu nadmiernego sku-

pienia na relacji między właścicielem a posiadanym przez niego obiektem kosz-

tem zaniedbania szerszego kontekstu społecznego. „Prywatny” to źródłowo mniej 

więcej tyle, co „wyłączający jakiś obiekt z danego zbioru”. Rozumienie to obecne 

jest jeszcze bezpośrednio w gramatyce, gdzie tzw. α prīvātīvum oznacza przedro-

stek a- wyrażający negację bądź nieobecność. „A-teizm” to negacja istnienia boga, 

„a-typowość” to odbieganie od danego typu, „a-normalny” to niezgodny z normą 

itd. Istota własności prywatnej polega na takim właśnie wyłączeniu wszystkich 

poza uznanym właścicielem ze zbioru jednostek uprawnionych do dysponowania 

danym obiektem. To przesunięcie jest istotne, pozwala bowiem od razu uchwycić 

społeczny, a nie naturalny charakter prawa własności. Jego istotą nie jest wcale 

potwierdzanie naturalnej przynależności danej rzeczy do danej osoby, ale ustano-

wienie zakazu dysponowania nią przez inne osoby. Z tego powodu prawo własno-

ści ma w ogóle jakikolwiek sens tylko w sytuacji społecznej, a więc takiej, w któ-

rej obecne są inne jednostki mogące potencjalnie zagrozić zasadzie wyłącznego 

użytkowania czegoś przez właściciela. W stanie naturalnym, w którym pojedyncza 

jednostka konfrontuje się wyłącznie z pozbawioną innych ludzi przyrodą, pojęcie 

własności prywatnej nie ma szczególnego sensu. Nie jest ono więc bynajmniej 

wcześniejsze wobec społeczeństwa, jak chcą liberałowie, ale w swojej istocie przez 

społeczeństwo ustanawiane. Widać też od razu, dlaczego analogia między posia-

daniem jakiejś rzeczy a posiadaniem własnego ciała, chociaż bardzo intuicyjna, 

jest źródłowo chybiona: stajemy się posiadaczami własnych ciał nie na mocy wyłą-

czenia innych z prawa użytkowania go, ale ponieważ źródłowo jesteśmy naszymi 

ciałami. Nie dlatego posiadam swój mózg, że społeczeństwo gwarantuje prawnie 

egzekucje zakazu dysponowania nim przez inne jednostki, ale ponieważ mój mózg 

to prostu ja; nikt inny nie mógłby go używać, nie będąc jednocześnie mną4.

Konceptualne zakorzenienie własności w akcie jej negowania pozwala zrozu-

mieć historię kapitalizmu lepiej niż to, co proponują jego liberalni ideologowie. 

Była ona – i jest – w takiej mierze historią uwłaszczania, co wywłaszczania (ang. 

4 Oczywiście, technologiczne interwencje w ciało poprzez jego augmentacje bądź 
przeszczepy, podobnie jak forsowane przez prywatne korporacje rozwiązania 
prawne pozwalające na patentowanie elementów genotypu, stawiają tu ciekawy 
problem własności ciała w realiach posthumanistycznych. Jego posthumanistyczny 
właśnie charakter uwidacznia, że wkraczamy w nową sferę pozaludzką, której 
zasady funkcjonowania dla nas samych nie są jeszcze do końca zdefiniowane. 
Widać jednak pewien kierunek zmian: zwrotną projekcję rzymsko-kapitalistycz-
nego pojęcia własności jako dominium w sferę bezpośredniej cielesności, od której 
źródłowo wyraźnie się odróżniała.
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do Ameryk kilkanaście milionów niewolników. Ich praca była kluczowa dla gospo-

darczego rozwoju Zachodu. Nie jest przypadkiem, że jedną z pierwszych maszyn, 

która w połowie XVIII wieku zainicjowała postęp techniczny kojarzony z rewolucją 

przemysłową, było krosno do tkania bawełny. Materiału do produkcji dostarczali 

niewolnicy z drugiej strony Atlantyku.

Jeśli jest coś bardziej niepokojącego od takiego opisu dość przerażających źró-

deł kapitalistycznej własności i bogactwa, to tylko jedna rzecz: fakt, że akumulacja 

pierwotna nigdy się nie skończyła. Należy myśleć o niej nie diachronicznie, jak 

o przekroczonym już epizodzie kapitalistycznego rozwoju, ale raczej synchronicz-

nie, jak o strukturalnie niezbędnym komponencie kapitalistycznej gospodarki na 

każdym etapie jej istnienia. Bo czy dzisiaj nie jesteśmy świadkami i świadkiniami 

wciąż trwających wywłaszczeń? Tłumy uchodźców szturmują bogatą północ, aby 

uciec przed wojnami, biedą i głodem spowodowanymi nierzadko przez imperiali-

styczne interwencje krajów bogatych. Nigdzie nie widać tego lepiej niż na przykła-

dzie Bliskiego Wschodu: nielegalna w świetle prawa międzynarodowego inwazja 

na Irak przeprowadzona przez USA i ich sojuszników, w tym również niestety 

Polskę, zdestabilizowała cały region, doprowadzając do rozpadu Syrii i powsta-

nia samozwańczego Kalifatu. Setki tysięcy uchodźców opuszczają Syrię, porzu-

cając swoje domy, aby szukać schronienia w Europie. Nacjonaliści mogą przeciw 

uchodźcom protestować, prawda jest jednak taka, że kraje rozwinięte nie pora-

dziłyby sobie bez nisko opłacanej siły roboczej, jakiej dostarczają imigranci. Kto 

wywoziłby śmieci, zamiatał ulice, rozwoził jedzenie, sprzątał mieszkania i budował 

domy, gdyby Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone nie miały dosłownie 

dziesiątek milionów obywateli obcego pochodzenia, w istotnej mierze migrantów 

nielegalnych, a więc pracujących z konieczności na czarno za najniższe stawki? 

Współczesny kapitalizm ma też liczącą dziesiątki milionów armię niewolni-

ków pracujących w fabrykach zachodnich korporacji rozmieszonych w biednych 

częściach świata. Czy los ponad tysiąca robotnic, które zginęły w ruinach kom-

pleksu Rana Plaza w Bangladeszu w 2013 roku był w czymś lepszy od losu niewol-

ników umierających na transatlantyckich statkach? Ile kosztowałby iPhone, gdyby 

produkujących go robotników miało być stać na nowe elektroniczne gadżety?

Grodzenia także mają się dzisiaj świetnie i wkraczają w coraz to nowe dzie-

dziny. Przemysł farmaceutyczny wykrada receptury na leki znane od tysięcy lat, 

a następnie patentuje je jako własne11, prywatne korporacje usiłują wywłasz-

czyć nas z samego kodu genetycznego, przypisując sobie wyłączne prawo do 

jego modyfikacji, zasoby naturalne są eksploatowane w interesie wielkich firm 

11 Zob. M.E. DeGeer, Biopiracy. The Appropriation of Indigenous Peoples’ Cultural 
Knowledge, „New England Journal of International and Comparative Law” 2003, 
R. 179, 180.

planety, zagarniając również jej niewyobrażalne bogactwa. Gdyby trzeba było wska-

zać na jeden konkretny czynnik, bez którego machina kapitalistycznej akumulacji 

nigdy nie zaczęłaby pracować, byłyby nim właśnie owe wywłaszczenia i grabieże. Ich 

efekty odłożyły się na trwałe w gospodarkach europejskich państw, co włoski filozof 

i historyk Giovanni Arrighi doskonale opisuje na przykładzie jednego przedsięwzię-

cia, a mianowicie łupieżczej wyprawy korsarza sir Francisa Drake’a z lat 1577–1580:

Zyski z łupu przywiezionego na statku Golden Hind (około 600 tys. funtów) pozwo-

liły Królowej Elżbiecie na spłatę wszystkich długów zagranicznych oraz na zainwe-

stowanie 42 tys. funtów w Kompanię Lewantyńską. Kapitał początkowy Kompanii 

Wschodnioindyjskiej pochodził w dużej mierze z zysków Kompanii Lewantyńskiej. 

Kompania Wschodnioindyjska dostarczyła z kolei zysków, stanowiących w XVII 

i XVIII w. podstawę angielskiego handlu zagranicznego. Jeśli, jak sugeruje Key-

nes, przyjmiemy średnią stopę zwrotu z tego kapitału na wysokości 6,5% rocznie, 

42 tys. funtów zainwestowane w 1580 r. odpowiadało w 1700 r. całej wartości kapitału 

Kompanii Wschodnioindyjskiej, Królewskiej Kompanii Afrykańskiej oraz Kompanii 

Zatoki Hudsona, a w 1913 r. niemal 4 mld funtów, które stanowiły całość brytyjskich 

inwestycji zagranicznych9.

Dotkliwe wywłaszczenia dotyczyły pracy. Tutaj znów padamy ofiarą ideolo-

gicznych złudzeń, za co odpowiada również częściowo dziedzictwo intelektualne 

Marksa. Kapitalizm opisywany jest, zarówno przez swoich zwolenników, jak i prze-

ciwników, jako reżim pracy najemnej, a więc z istoty wolnej. Tymczasem histo-

ryczna prawda wygląda inaczej: kapitalizm od samego swojego początku kształ-

tował się jako reżim pracy niewolniczej i na niewolnictwie opartej. Nadbudował 

się na procederze atlantyckiego handlu niewolnikami, który odbywał się w maka-

brycznym trójkącie między północą Europy, zachodem Afryki i obiema Amery-

kami. Z Europy do Afryki eksportowano broń i inne towary, które wymieniano tam 

na niewolników. Tych ostatnich przewożono do Ameryk, aby pracowali na plan-

tacjach trzciny cukrowej, tytoniu, kawy oraz bawełny. Produkty owe przewożono 

do Europy i sprzedawano z wielkim zyskiem. Uzyskane w ten sposób pieniądze 

inwestowano w broń i inne towary przewożone znów do Afryki Zachodniej. I tak 

dalej10. W ten sposób między XVII a XIX wiekiem Europejczycy wywieźli z Afryki 

9 G. Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times, 
London 1994, s. 186.

10 Cały proceder jest doskonale opisany. Zob. np. M. Rediker, The Slave Ship. 
A Human History, New York 2007; P. Linebough, M. Rediker, The Many-Headed 
Hydra…, dz. cyt.; S. Buck-Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, tłum. K. Bojar-
ska, Warszawa 2014; H. Thomas, The Slave Trade. The Story of the Atlantic Slave 
Trade, 1440–1870, New York 1997.
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9998 wydobywczych. Obszarem wyjątkowej aktywności wywłaszczających jest domena 

cyfrowa i to, co nazywa się „cyfrowymi dobrami wspólnymi” (ang. digital com-

mons). Wiedza produkowana za publiczne pieniądze i w publicznych instytucjach 

jest prywatyzowana i zamykana poprzez patenty oraz prywatną kontrolę nad obie-

giem artykułów naukowych sprawowaną przez oligopol kilku wydawnictw akade-

mickich kontrolujących obecnie w skali świata 80 proc. wszystkich tytułów prasy 

naukowej12. 

Temu wszystkiemu nie ma końca: tak jak strumień uchodźców wywłaszczo-

nych ze wszystkiego, co było ich codziennym życiem, niezmiennie napływa do 

bogatych państw zachodu, tak też kapitał nieustannie mieli nasz wspólny świat 

w swojej wywłaszczającej maszynie pierwotnej akumulacji. Fundamentem wła-

sności jest i było wywłaszczenie.

12 Zob. K. Szadkowski, Uniwersytet jako dobro wspólne, Warszawa 2015.

Possidere res privatim ut suas, ius 
est homini a natura datum.

pope leo xiii, rerum novarum

Property is theft.

pierre-joseph proudhon

Jan Sowa

Dispossession, or the Foundation 
of Property

Just like Pope Leo XIII, we have got used to considering property one of the most 

natural relationships we may have with the surrounding world. When we think 

of private property in this way, it seems as if it was an extension of a relationship 

with our own body. Inside it, we have the most intimate and private parts of our-

selves, which we cannot see but undoubtedly do possess: the heart, the lungs, the 

brain. On the outside, we have the skin – a connector between the external and the 

internal. Another sphere are the parts of our body which we can disconnect from 

it without a significant harm to our biological integrity: the hair, the nails. They 

resemble internal parts of the body in that they are naturally, organically united 

with it. On the other hand, they are similar to the things we own and which are not 

connected with our body – they are inorganic and therefore impossible to be felt 

in any way: clothes, household goods, immovable property. The latter sphere, the-

things-we-possess, seems to be constituted by a smooth transition from the inside 

of our body to the world of external objects, and it even shares certain qualities 

with our interior. After all, hair can be sold, just like unwanted books or an old car. 

The loss of a favourite thing does not hurt in the physical sense, but it does bring 

a sense of loss, as if it was a part of our body. We know that organs can be traded 

too – sometimes with their owners’ consent or even voluntarily, sometimes against 

their will. The goods we own resemble the most intimate parts of ourselves, of 

which we can only be dispossessed by force and against our will. In other, simpler 

words – they can only be stolen.

This is a simplified outline of the phenomenology and anthropology of our 

understanding of property relationships. It does not appear to be based on any 

notions, assumptions or complicated statements. Quite on the contrary: property 
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Even though it is mainly the liberalism of the 17th and 19th centuries that is 

responsible for naturalising property in European culture – with a considerable 

role played by Adam Smith, the philosophical patron of today’s liberalism – it is 

actually not liberalism that may be held responsible for the original fetishisation of 

the relationship of property. The glorification of proprietorship clearly accompany-

ing the emergence of capitalism merely repeats a much older gesture – the legal 

expression of property in Ancient Rome. Generally, the significance of Roman law, 

rediscovered in the late Middle Ages, is absolutely fundamental in the formation of 

the modern world and often overlooked in analyses which do not go beyond medi-

aeval and modern times. Engels was well aware of that when writing:

Roman law is to such a degree the classical expression of the vital conditions and con-

flicts of a society in which private property reigns supreme that no legislation which 

came later was able to amend it in any essential aspect. Contrary to it, the system of 

bourgeois property of the Middle Ages was permeated with feudal limitations and to 

a large degree constituted by privileges. In this respect, Roman law was much more 

advanced than the bourgeois relationships of those times.2

In his book about the history of debt, money and private property, Ameri-

can anthropologist David Graeber discusses in detail how the Old Roman notion 

of dominium – inviolable property of every citizen – was later used by emerging 

capitalism to become an axis of the organisation of capitalist societies. He also 

reveals a seemingly trivial, but in fact a fundamental detail: the Roman concept 

of dominium was only secondarily extended to include the sphere of inanimate 

objects, as its original environment comprised the relationships of power within 

the household in two fields which were crucial in the Roman society: patriarchy 

and ownership of people, i.e. slavery.3 Dominium was originally a sphere of indi-

visible power of men over women, children and slaves. Only later was this power 

legally extended to include the world of objects. 

Returning to the Roman times also allows us to understand the essential fea-

ture of private property which usually eludes us because we focus too much on 

the relationship between the owner and what is owned at the cost of neglecting 

the broader social context. Originally, “private” means more or less “excluding an 

object from a given set”. This understanding is still directly present in grammar, 

where in α prīvātīvum the prefix a- expresses negation or absence. “A-theism” is 

negating the presence of god, “a-typical” means deviating from a given type, what 

2 Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, vol. 21, p. 397, in Perry Anderson, The Lineages 
of the Absolutist States, London, 1974, pp. 424–425.

3 David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, New York, 2011, pp. 199–201.

is something entirely natural, obvious, entailing no justifications or foundations, 

something perfectly transparent and requiring no commentary. This is, clearly, 

a naïve and erratic approach. The twentieth-century anthropology proved beyond 

any doubt that what seems natural in the sphere of our everyday existence – like 

the organization of our families and sexual relationships, of power, work, ethical 

and aesthetic values – is constructed by procedures and norms of a cultural charac-

ter. An organisation of the human world which is completely unnatural for us may 

be absolutely natural for someone brought up in a different culture. This state-

ment may appear banal but is far from obvious for large groups that are so willing 

to refer to the notion of “natural law”, using it in discussions about legitimising 

certain practices or legal norms. However, it is not an attitude typical of fundamen-

talists only. Liberals, who seem to understand the artificial, culture-bound charac-

ter of norms concerning child education, family relationships or religious beliefs, 

turn out to be ardent fundamentalists when it comes to one thing – property. 

The question of property has always been in the centre of the western liberal 

discourse. Some scholars, including American sociologist Immanuel Wallerstein, 

claim that liberalism has dominated western societies because it offered the kind 

of compromise with the radical aspirations of popular self-government which ena-

bled the protection of private property from overly egalitarian aspirations of the 

lower classes through a certain relaxation of social control in the moral and politi-

cal spheres. Regardless of whether we accept this approach or not, the central posi-

tion of private property in liberal reflection remains a fact which is easy to prove. It 

is best seen in the works of John Locke. one of the most prominent philosophers 

of the 17th century. The author of Two Treatises of Government, just like Thomas 

Hobbes before him, bases his reflections on what he considers the first and fun-

damental threat to any human being, except that contrary to Hobbes he does not 

see it in other people’s violence but rather in death of starvation. For Locke, the 

founding gesture of societies and civilizations is not a social contract aimed to 

protect individuals, like in Hobbes’ Leviathan, but human endeavour to secure the 

material foundations of existence. According to Locke, work and property are not 

social facts but a relationship between an individual and the world of nature, con-

stituted outside the society and culture. The society appears later. Its raison d’être 

is to establish an exchange system of fruits of labour and secure the right to prop-

erty. That is why, Locke claims, no attempts to limit private property by cultural 

norms or legislation are acceptable as they violate the natural world order.1 In this 

way, proprietorship is naturalised and relegated to the same sphere of fundamental 

principles governing the world as gravity or laws of thermodynamics. 

1 Cf. Pierre Manent, An Intellectual History of Liberalism, Polish translation by Marian 
Miszalski, Cracow, 1994, pp. 66–68.
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and the accompanying capitalist private property, are much more gloomy than 

Weber claimed. In both crucial capitalist aspects, i.e. means of production and 

labour, the source of capitalist property is a form of dispossession. Initially, in 

terms of means of production, they were predominantly expropriations known as 

enclosures, a term relatively well-known but seldom acknowledged for its scale. 

In the 17th century alone, about a quarter of all formerly common land underwent 

the process of enclosure, i.e. arbitrary privatisation.6 As a result, the rural popula-

tion was deprived of property, which went private the textbook way and became 

no longer accessible to anyone except its new owner-usurper. It had far-reaching 

consequences for the dynamics of the whole society. Archaeologists have discov-

ered about a thousand deserted villages from that period. Back then, just as they 

still do today, the dispossessed experienced inevitable pauperisation. Throughout 

the 17th century, the number of people in England bereft of their property increased 

twelvefold7, even though between 1600 and 1700 the country’s population grew 

only by 25%.8 So contrary to what the ideological accounts make us believe, the 

emergence of capitalism did not mean an increase in the number of owners, but 

in the number of the dispossessed. 

Another huge machinery of dispossession was set in motion by the colo-

nial expansion. The Europeans appropriated territories on virtually every conti-

nent, paying no attention to the fate of their original inhabitants and robbing their 

wealth. Over the four centuries of colonialism, between the late 15th and early 20th 

centuries, the West subjugated approximately 80% of the surface of the whole 

planet, appropriating its unimaginable wealth in the process. If we were to name 

a single, specific factor without which the machine of capitalist accumulation 

would have never started working, it would be dispossession and robbery. Their 

effects were then permanently deposited in the economies of European countries, 

which the Italian philosopher and historian Giovanni Arrighi so aptly describes 

on the example of just one undertaking, the rapacious 1577–1580 expedition of Sir 

Francis Drake:

The loot profit brought on the Golden Hind (approximately 600,000 pounds) allowed 

Queen Elizabeth to pay off all the foreign debt and invest 42,000 pounds in the 

Levant Company. The start-up capital of the East India Company to a large extent 

originated from the profits that the Levant Company had generated. In turn, the East 

India Company brought profits that in the 17th and 18th centuries constituted the basis 

6 Cf. Peter Linebaugh, Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra. Sailors, Slaves, 
Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic, Boston, 2000, p.17.

7 Ibid.
8 Edward Anthony Wrigley, Roger S. Schofield, The Population History of England, 

1541–1871. A Reconstruction, Boston, 1981, pp. 208–9.

is “a(b)-normal” does not comply with a norm, etc. The essence of private prop-

erty is founded on exactly that kind of exclusion of everyone except the established 

owner from the set of individuals authorised to use a given object. This shift is 

important because it allows us to grasp the social rather than natural character of 

proprietorship. Its essence is not the validation of natural attachment of a given 

thing to a given person but prohibiting others from using it. That is why propri-

etorship only makes sense in a social situation, i.e. one in which other individuals 

are present who can potentially endanger the principle of the owner’s exclusive 

use. In the natural state, in which an individual is confronted only with nature 

without other people present, the notion of private property has no particular sig-

nificance. Therefore, it did not emerge prior to society as the liberals claim, but in 

its essence it is actually constituted by society. Therefore it becomes clear why the 

analogy between owning a thing and owning one’s own body, no matter how intui-

tive it seems, is fundamentally erroneous: we become owners of our own bodies 

not as a result of expropriating others from the right to use them but because origi-

nally we are our bodies. The reason why I have a brain is not because the society 

guarantees a legal execution of other people’s prohibition on its use, but because 

my brain is simply me and nobody would be able to use it without being me.4

The conceptual rooting of property in the act of its negation allows us to 

understand the history of capitalism better than what its liberal ideologists offer. 

It has always been to the same extent a story of possession and dispossession, 

except that establishing the regime of private property would not have been pos-

sible without the latter. We have got used to an almost automatic association of 

capitalism with the apotheosis of private property. But if capitalism itself appeared 

at a certain moment of historical development, then capitalist property had to 

appear alongside it as well. Where did it come from? The comforting fantasy, 

propagated even by such illustrious sociologists as Max Weber, places the sources 

of capitalist property in the frugality and hard work of the Protestant societies of 

northern Europe.5 Unfortunately, this ideological vision of the origins of capital-

ism is untrue, not only because capitalism could also be found in Catholic Italy 

centuries before it came to the north of Europe. The sources of capitalist wealth, 

4 Obviously, technological interventions in the body through its augmentations or 
transplants, just like legal attempts to patent elements of the genotype made by 
private corporations, pose an interesting question of the ownership of the body 
in post-humanist reality. It is precisely the post-humanist character which dem-
onstrates the fact that we are entering a new, non-human sphere whose operat-
ing principles are not yet formulated. However, a certain direction of the changes 
is clear – the reflective projection of the Roman-capitalist notion of property as 
dominium onto the sphere of direct carnality, from which it was originally mark-
edly distinct.

5 See Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, translated by 
Talcott Parsons, London, 2005.
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Middle East: the illegal invasion of Iraq by America and its allies, unfortunately 

including Poland, destabilised the whole region, leading to the collapse of Syria 

and rise of the self-appointed Caliphate. Hundreds of thousands of refugees leave 

Syria, abandoning their homes to seek safe havens in Europe. Nationalists may 

protest against them, but the truth is that the developed countries would not be 

able to cope without the cheap labour provided by migrants. Who would collect 

the waste, sweep the streets, deliver food, clean flats and build houses if Germany, 

Britain or USA did not have literally dozens of millions of foreign citizens, many 

of them illegal immigrants, doing the jobs, often undeclared and for the lowest 

wages?

Contemporary capitalism also has an army of tens of millions of slaves toiling 

in factories belonging to western corporations, spread around the poorer parts of 

the world. Was the fate of over a thousand female workers who died in the 2013 

Rana Plaza disaster in Bangladesh any different from the fate of slaves who died 

on board while crossing the Atlantic? How much an iPhone would have to cost if 

every worker producing it could afford new electronic gadgets?

Enclosures are also doing fine today, entering more and more new areas. The 

pharmaceutical industry steals drug formulas known for thousands of years and 

then patents them as its own11, private corporations try to expropriate our genetic 

code, claiming exclusive rights to its modification, natural resources are exploited 

in the interest of large extraction companies. The digital domain is an area of 

the expropriators’ particular interest, as well as the so-called “digital commons”. 

Knowledge generated with public money and in public institutions is privatised 

and shut out by patents and private control over the circulation of scientific pub-

lications by an oligopoly of a few academic publishers, currently controlling 80% 

of all scientific press titles in the world.12 

There seems no end to it all: just like the stream of refugees dispossessed of 

everything that used to be their everyday life keeps flowing to the wealthy coun-

tries of the West, the capital keeps grinding our common world in its expropriat-

ing machinery of primary accumulation. Dispossession is, and always has been, 

the foundation of property.

11 Cf. Marcia Ellen DeGeer, “Biopiracy. The Appropriation of Indigenous Peoples’ 
Cultural Knowledge”, New England Journal of International and Comparative Law, 
179, 180 (2003).

12 Cf. Krystian Szadkowski, Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych 
badań nad szkolnictwem wyższym [University as a Common Good. Introduction to 
Critical Research of Higher Education], Warsaw, 2015.

of England’s foreign trade. If we assume, according to Keynes, that the average return 

on the capital was 4.5% per annum, then the 42,000 pounds invested in 1580 was 

in 1700 equivalent to the whole value of the capital of the East India Company, the 

Royal African Company and the Hudson’s Bay Company; and in 1913 it amounted to 

almost 4 billion pounds, the total value of all British foreign investments.9

Labour also suffered severe dispossession. Again, we fall victim to ideologi-

cal illusions here, for which Marx’s intellectual heritage is also partially respon- 

sible. Capitalism is described, both by its supporters and opponents, as a regime 

of wage labour, which is essentially free labour. In fact, the historical truth is dif-

ferent. From its very beginning, capitalism developed as a regime of slave labour 

and was based on slavery. It benefited from the practice of the Atlantic slave trade 

in the macabre triangle between North Europe, West Africa and the Americas. 

Weapons and other commodities were exported from Europe to Africa, which 

were then exchanged for slaves there. The slaves were transported to the Americas 

to work on sugarcane, tobacco, coffee and cotton plantations. The products were 

sent to Europe and sold at a huge profit. The money earned was then invested in 

weapons and other commodities, which were again transported to West Africa. 

And so on.10 In this way, between the 17th and 19th centuries, the Europeans trans-

ferred a dozen or so million slaves from Africa to the Americas. Their work was 

crucial for the economic development of the West. There is no coincidence in the 

fact that one of the first machines which in the mid-18th century initiated the tech-

nological development associated with the Industrial Revolution was the cotton 

weaving loom. The material needed for production was delivered by slaves from 

the other side of the Atlantic.

If there is anything more disturbing than such a description of the terrifying 

sources of capitalist property and wealth, it may only be one thing – the fact that 

the original accumulation has never ended. We must not see it diachronically, as 

a past episode of the capitalist development, but rather synchronically, as a struc-

turally essential component of capitalist economy at every stage of its existence. 

After all, aren’t we still witnesses to ongoing dispossessions today? Masses of ref-

ugees storm the wealthy North to flee wars, poverty and hunger, often caused by 

imperialist interventions of rich countries. No place is a better example than the 

9 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our 
Times, London, 1994, p. 186.

10 The dealings are well-documented, cf. e.g. Marcus Rediker, The Slave Ship. 
A Human History, New York, 2007; Peter Linebaugh, Marcus Rediker, The Many-
Headed Hydra, op. cit.; Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti and Universal History, Pitts-
burgh, 2009; Hugh Thomas, The Slave Trade. The Story of the Atlantic Slave Trade, 
1440–1870, New, York 1997.
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Ruchome ustrojstwo z czterema kolorowymi T-shirtami zwisającymi z mechanicz-

nych ramion wykonuje niezdarny układ choreograficzny w Palazzo Donà Brusa. 

Dwie koszulki – biała i czerwona, złożone w uzupełniające się połówki – wpadają 

na siebie, po czym zamierają bez ruchu. Umieszczone jedna obok drugiej przywo-

dzą na myśl polską flagę, lecz także naprędce sklecony tułów lub ciało. Po chwili 

szarpnięcie maszynerii ponownie wprowadza je w ruch, rozdzielając części flagi 

i tworząc nowe konfiguracje. Pojawia się flaga niemiecka, ułożona z czarnej i żół-

tej koszulki dołączonych do czerwonej. Jednak najczęściej kolory pozostają zawie-

szone w pozycji fragmentarycznej, oczekując dalszych instrukcji.

Instrukcje płyną z jednokanałowej projekcji wideo wyświetlanej na wezgłowiu 

ciężkiego letto matrimoniale stojącego pośrodku pokoju. Na filmie autor Tomasz 

Opania rozmawia z trzema swoimi krewnymi na temat przynależności narodowej: 

niemal stuletnią babką Jadwigą Heller, ciotką Rutą Kamelą (née Breitkopf) i matką 

Barbarą Opanią (née Heller). Ich odpowiedzi są wzajemnie sprzeczne, raz lokując 

własną tożsamość w Polsce, innym razem w Niemczech, zaś kryteria tej identy-

fikacji pozostają do końca niejasne. Pojawiające się przeróżne legitymacje, kartki 

żywnościowe, języki i historie szkolne nie przynoszą ostatecznie spójnej narracji. 

Rodzina pochodzi ze Śląska, przemysłowego regionu ze skomplikowaną historią 

roszczeń czeskich, pruskich i niemieckich, który zaraz po II wojnie światowej przy-

padł Polsce. „Gdy nastała Polska,” rzeczowo wyjaśnia 99-letnia Heller, „wszyscy 

byliśmy Polakami i już nikt nie był Niemcem”. Urządzenie wprawia kolory w ruch, 

odpowiednio łącząc flagi.

Praca Opani, zatytułowana Nielegalne przekroczenie granicy – grüne Grenze 

(2015), jest częścią wystawy Dispossession. Zorganizowana przez Europejską Stolicę 

Kultury Wrocław 2016 ekspozycja jest inspirowana burzliwą historią wrocławskich 

wywłaszczeń. Wrocław, największe miasto Dolnego Śląska, w XX wieku wielo-

krotnie przechodził z rąk do rąk. W okresie międzywojennym Breslau był stolicą 

weimarskiego landu Niederschlesien, a pod koniec II wojny światowej stał się 

obleganą przez Sowietów twierdzą. W 1945 roku Breslau stał się Wrocławiem, 

Kristina Rapacki

Niereprezentowani

7
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Somatyczne doświadczenie przestrzeni i jej relacja z konstrukcją „domu” 

to motywy, które można znaleźć w pracy pt. Podwórko ukraińskiego kolektywu 

artystycznego Open Group. Podwórko skupia się na historii dwóch kobiet: Filo-

meny Kuriaty, której wiejski dom na Wołyniu – obecnie znajdującym się w gra-

nicach Ukrainy, lecz przed II wojną należącym do Polski – został zniszczony 

podczas niemieckiej inwazji i wydarzeń wołyńskich; oraz Swietłany Sjojewej, 

którą niedawno zmuszono do opuszczenia domu w okolicach Doniecka na 

wschodniej Ukrainie w następstwie walk w Donbasie. Na dwóch filmach wideo 

Open Group podejmuje się odtworzenia w formie trójwymiarowych makiet tych 

dwóch utraconych domów na podstawie wskazówek Kuriaty i Sjojewej, często 

niejasnych i trudnych do interpretacji. Język okazuje się niewystarczający wobec 

pamięci sensorycznej – Kuriata nie jest w stanie precyzyjnie określić położe-

nia drzew gruszy w swoim przydomowym sadzie, niemal 70 lat później wciąż 

pamięta smak tych owoców („Ciągle marzyłam o tych gruszkach i łące”). Pytana 

o swój dom, Sjojewa wielokrotnie wstaje z krzesła, pokazując proporcje i odle-

głości w odniesieniu do własnego ciała. Powstałe w ten sposób makiety archi-

tektoniczne, wraz z towarzyszącymi im wyjaśniającymi rysunkami, wystawione 

są razem z projekcjami wideo. Te niemożliwe do zasiedlenia domy, plastyczne 

i sterylne, współgrają z pracą pt. Pani Anna Szymona Kobylarza (2015), instalacją 

zajmującą sypialnię na piętrze tego niegdyś zamieszkanego palazzo. Spotykamy 

tu hiperrealistyczną postać pani Anny, symbolicznej reprezentantki wszystkich 

ukraińskich gospodyń pracujących w bogatych polskich domach. Inscenizacja 

jest mdła, jakby prosto z Pinterestu, wypięknione banalne fotografie spoglądają 

z oprawionych ramek, natomiast pani Anna wygląda na przybitą. W Polsce naj-

więcej Ukrainek pracuje jako pomoce domowe, co ukazują dane statystyczne 

przedstawione na niezbyt wyraźnych infografikach schowanych przez Kobylarza 

gdzieś w przestrzeni instalacji. Rozumiemy, że emigracyjny los pani Anny jest 

uwarunkowany stworzeniem za pieniądze domowej atmosfery kosztem emocjo-

nalnego przywiązania do własnego domu. 

Przyjrzenie się kondycji życia w najbardziej podstawowym wymiarze – 

sprowadzonego do prymitywnej egzystencji (zoē, stąd „zoologia”), a przez to 

„wystawionego na wpływ bezpośredniego sprawowania władzy państwowej”4, 

w przeciwieństwie do życia usankcjonowanego politycznie (bios, stąd „biolo-

gia”)5 – od półtorej dekady stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania 

4 T.J. Demos, The Migrant Image: the art and politics of documentary during global cri-
sis, Duke University Press, Durham/London 2013, s. xiv.

5 Jest to koncepcja vita nuda Agambena, rozwinięta w Homo Sacer. Sovereign Power 
and Bare Life, tłum. D. Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanford 1998, 
a także w innych tekstach.

razem z większą częścią Śląska przyłączonym do Polski, czego następstwem były 

gwałtowne wysiedlenia w przeważającej części niemieckiej ludności miasta, a jed-

nocześnie towarzyszący im napływ polskich osadników1. Kuratorzy Dispossession, 

Michał Bieniek i Małgorzata Miśniakiewicz, na tej historii oparli wybór artystów, 

rysując oś począwszy od Lwowa na Ukrainie, poprzez Wrocław w Polsce, aż po 

Drezno we wschodnich Niemczech. Zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie 

terytoria graniczne – Kresy – przeszły gwałtowne zmiany demograficzne będące 

następstwem wojny. Zaanektowane przez Związek Sowiecki na mocy paktu Rib-

bentrop-Mołotow, a po 1989 roku włączone w skład niepodległej Litwy, Białorusi 

i Ukrainy, Kresy po dziś dzień zajmują w zbiorowej polskiej świadomości uroman-

tycznioną pozycję „ziem utraconych”.

Dispossession to nie jest lekcja historii narodowej. Wystawa raczej przygląda 

się tym rodzajom przynależności, które pojawiają się, gdy zaczyna brakować tra-

dycyjnych kryteriów tożsamości narodowej; gdy przemieszczają się granice, a nie 

ludzie; gdy ludzi przegania się z miejsc, które dotychczas uznawali za swój dom. 

Sonduje ona fundamentalną dwuznaczność niezmiennie towarzyszącą pojęciu 

„ludu”. Z jednej strony „lud” może być rozumiany jako ogół obywateli państwa 

narodowego, grupa, której istnienie jest usankcjonowane politycznie i której prawa 

są gwarantowane instytucjonalnie. Z drugiej jednak strony „lud” może być pojmo-

wany jako mnogość istnień wykluczonych z polityki, jeśli nie w sensie prawnym, 

to przynajmniej w wymiarze praktycznym. Ta dwuznaczność, dostrzeżona przez 

włoskiego filozofa Giorgio Agambena, prowadzi do „pęknięcia biopolitycznego” 

w ramach pojęcia ludu, co sam uczony proponuje rozróżnić, wprowadzając podział 

na dwa osobne terminy – Lud oraz lud. W analizie Agambena Lud stanowi „jeden 

biegun, ogół suwerennych i zintegrowanych obywateli”, podczas gdy lud oznacza 

„drugi biegun, wyrzutków – ze slumsów lub taborów – nędzarzy, ciemiężonych 

i przegranych”2. Zmienne koleje losu tej drugiej kategorii ludu są w Dispossession 

wysunięte na pierwszy plan, stawiając pojęcie obywatelstwa, a co za tym idzie 

spójnej tożsamości narodowej, pod wielkim znakiem zapytania. Prowizoryczne 

tułowia Opani, epatujące swym „banalnym nacjonalizmem” na wzór piłkarskich 

koszulek3, stają się coraz bardziej absurdalne w swoich kolejnych, niekończących 

się wcieleniach, żałosne w niemożności reprezentowania istot, które gdzieś należą.

1 Najpełniej historię Wrocławia opisuje niezwykła książka Normana Daviesa 
i Rogera Moorhouse’a pt. Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, wyd. 
angielskie Jonathan Cape, Londyn 2002. Przemianę Breslau we Wrocław analizuje 
też Gregor Thum w Uprooted: How Breslau became Wrocław during the Century of 
Expulsions, Princeton University Press, Princeton NJ 2011.

2 G. Agamben, ‘What is a People?’ [w:] Means Without End: Notes on Politics, Univer-
sity of Minnesota Press, Minneapolis/London 2000, s. 29–35, s. 31.

3 M. Billig, Banal Nationalism, Sage Publications, London 1995.
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Ostatnio Halbouni brał udział w kontrdemonstracjach przeciwko Pegidzie 

(PEGIDA – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes; stowa-

rzyszenie Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu), organizacji 

z siedzibą w Dreźnie utworzonej w październiku 2014 roku. Dispossession prezen-

tuje też cykl fotografii pt. Lines of Flight (Linie ucieczki) (2015) autorstwa Susanne 

Keichel, analizujący skutki podziałów wśród mieszkańców Drezna wywołanych 

działalnością Pegidy. Sugerowane są tu granice reprezentowalności zarówno funk-

cji „przedstawicielskiej”, jak i „portretującej”9. Z jednej strony mamy elementy 

usankcjonowane politycznie i chronione przez policję, reprezentowane przez 

takie postacie życia publicznego, jak holenderski polityk prawicowy Geert Wilders 

(sportretowany przez Keichel podczas przemówienia na wiecu Pegidy). Z drugiej 

strony mamy tych niereprezentowanych – drezdeńską społeczność nielegalnych 

imigrantów, którzy dla własnego bezpieczeństwa muszą pozostać niewidoczni. 

Pytanie, jak „artystycznie reprezentować byt politycznie odcięty od reprezentacji”, 

stawia sobie Demos w książce The Migrant Image10. Odpowiedź Keichel brzmi: 

trzeba to robić dokumentacyjnie. Niepościelone łóżka w ośrodkach dla azylantów; 

ręce trzymające telefony ze zdjęciami niebezpiecznych przepraw; kłębowisko śpi-

worów w ciemności – oto obrazy, które mówią o przetrwaniu wbrew wyklucze-

niu z wizualno-politycznego ładu. W złożonej pracy kilku autorów zatytułowanej 

Latarnia dla Lampedusy! (gdzie wykrzyknik nadaje jej formę rozkazu) Thomas 

Kilpper, Holger Wüst i Massimo Ricciardo stosują podobny rodzaj dokumenta-

cyjnej ekspresji. Pośrodku instalacji, obwieszonej zdjęciami, wycinkami z gazet 

i odręcznie nagryzmolonymi apelami by „zamknąć Frontex”, autorzy prezentują 

„zbiór przedmiotów należących do niezidentyfikowanych uchodźców” zgroma-

dzonych w sądzie miasteczka Sirakuzy na Sycylii. Kompas, rodzinne fotografie, 

telefony komórkowe i notesy odkształcone pod wpływem morskiej wody mają tę 

samą funkcję, co niby-portrety Keichel: ukazują ponumerowane życie jako życie 

prawdziwie odczuwane. 

W 1993 roku Giorgio Agamben opublikował krótki tekst zatytułowany Bey-

ond Human Rights (Poza prawami człowieka), w którym postać uchodźcy uosabia 

pewien fundamentalny paradoks. „Paradoks ów,” pisze Agamben, „polega na tym, 

że właśnie ktoś, kto powinien uosabiać prawa człowieka bardziej, niż ktokolwiek 

inny – a mianowicie uchodźca – jest zamiast tego symbolem głębokiego kryzysu 

tej koncepcji”11. Kryzys ten ma miejsce, ponieważ uchodźca „narusza tożsamość 

9 G. Spivak, Practical Politics of the Open End, wywiad z Sarah Harasym [w:] 
S. Harasym (ed.) The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Routledge, 
New York 1990, s. 95–112, s. 108.

10 T.J. Demos, The Migrant…, dz. cyt., s. 96.
11 G. Agamben, Beyond Human Rights [w:] Means Without End: Notes on Politics, 

University of Minnesota Press, Minneapolis/London 2000, s. 15–26, s. 19.

w dyskursie i praktyce artystycznej6. Dispossession również czyni zeń kluczową 

kwestię, odnosząc się nie tylko do fundamentalnej ambiwalencji doświadczenia 

historycznych przesiedleń w Europie Środkowej i Zachodniej, ale również do 

losu współczesnych uchodźców. W swojej instalacji Reisefieber Dorota Nieznalska 

skonstruowała wagon kolejowy z drzwi pochodzących z dawnych niemieckich 

miast obecnie znajdujących się na terenie Polski: Gdańska/Danzig, Bydgoszczy/

Bromberg, Świdnicy/Schweidnitz itd. Konstrukcja ma formę wagonu bydlęcego 

z połowy ubiegłego wieku, tego samego rodzaju, jaki był używany do transportu 

ofiar Holokaustu, ale też – o czym Nieznalska celowo nam przypomina – do 

przewozu milionów Niemców (nie ma zgody co do dokładnych liczb), których 

po wojnie wysiedlono z zachodniej Polski. Odzyskane drzwi są niemieckie, jed-

nak miejsce ich pochodzenia nie jest już częścią rzeczywistości politycznej. Ich 

materialne istnienie rodzi coś na kształt fantomowej narodowości, która staje 

się trafnym symbolem ludu złapanego w pułapkę Ludów. Na dole, w podwórcu 

Palazzo Donà Brusa, Manaf Halbouni – artysta pochodzenia syryjsko-niemiec-

kiego urodzony w Damaszku i mieszkający w Dreźnie – prezentuje inny rodzaj 

wehikułu w swojej mieszanej instalacji zatytułowanej Nowhere is Home (Dom jest 

nigdzie) (2015). Zakurzony volkswagen jest tu wyposażony tak, by pełnić funkcję 

ruchomego schronienia dla współczesnego nomada. Są w nim nawet niewiel-

kie łóżko, biblioteczka i kuchenka gazowa. Praca ta przywodzi na myśl liryczną 

wizję nomadyzmu jako samowystarczalnej formy „walki z niewolnictwem przy-

należności do narodu, tożsamości, ludu”, walki, którą według historyka i krytyka 

T.J. Demosa Michael Hardt i Antonio Negri kontrowersyjnie nazywają „w pełni 

uzasadnioną”7. Halbouni sugeruje nawet, że jego nomadobil mógłby być pomy-

słem na radzenie sobie z ciężkim życiem w zachodnich metropoliach. „To się 

może przydarzyć każdemu”, mówi w jednym z wywiadów, „nawet mieszkańcom 

Londynu, wystarczy małe załamanie i już nie masz na czynsz w tym mieście. 

[…] Trzeba wtedy pomyśleć, gdzie zamieszkać”8. Kontrę dla romantyzmu mitycz-

nej autonomii nomadyzmu stanowią rozliczne identyfikatory kultury – głównie 

książki – zarówno po niemiecku, jak i po arabsku. Podobnie jak pozostałe prace 

na wystawie Dispossession, Nowhere is Home nosi piętno tęsknoty za „domem”, 

częściowo – choć nie w pełni – pokrywające się z istniejącymi koncepcjami przy-

należności narodowej.

6 Documenta 11 pod opieką kuratorską Okwui Enwesor w 2002 roku mogły być jej 
pierwszym przykładem. Ostatnio T.J. Demos w swoim opracowaniu z 2013 roku 
pt. The Migrant Image jako podstawę teoretyczną swoich rozważań przyjmuje poję-
cie biopolityki Agambena.

7 M. Hardt and A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge MA 2000, 
s. 360–361; oraz T.J. Demos, The Migrant Image, s. 11.

8 https://vimeo.com/130998636, [dostęp: 15.09.2015].
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pomiędzy człowiekiem a obywatelem”12, zaś w systemie państw narodowych „tzw. 

święte i nienaruszalne prawa człowieka okazują się pozbawione jakiejkolwiek 

ochrony właśnie wówczas, gdy nie da się w dalszym ciągu uznawać ich za prawa 

obywateli danego państwa”13. W celu przezwyciężenia tego impasu w filozofii praw 

człowieka – a tym samym istoty „pęknięcia biopolitycznego” pomiędzy Ludem 

a ludem – Agamben proponuje radykalną redefinicję kategorii politycznych, gdzie 

to uchodźca, a nie obywatel, winien zająć centralne miejsce. W swoich rozważa-

niach na temat formułowania tego argumentu Demos zauważa, iż „znamienny 

jest fakt, że Agamben napisał swój esej w roku 1993, w radosnych czasach po roz-

padzie Związku Sowieckiego, gdy zapanowała nadzieja na Europę uwolnioną od 

granic państwowych i obietnica potencjału twórczego prowadzącego do redefinicji 

tożsamości poza państwa narodowe”14. Jednak znajdująca się w ostatnim pomiesz-

czeniu wystawy Dispossession instalacja Andrija Sahajdakowskiego oddaje głęboką 

ambiwalencję tamtego okresu. A Room (Pokój) z 2015 roku jest współczesną rein-

terpretacją instalacji pokazanej po raz pierwszy w 1993 roku na wystawie The 

Steppes of Europe: New Ukrainian Art (Stepy Europy: nowa sztuka ukraińska). Pokój 

udaje domową przytulność (jest w nim kilim, regał na książki i pastelowy krajobraz 

na ścianie), lecz wyraźnie narusza poczucie komfortu (konstrukcja przypomina-

jąca krzesło niebezpiecznie chwieje się na połamanych nogach, podłoga się klei, 

a ściany są poplamione). Malunek jest pastiszem kiczowatych galicyjskich land-

szaftów i przedstawia białe zabudowania gospodarskie otoczone żyznymi polami 

czarnoziemu. Galicja, dawna habsburska prowincja w równej mierze uromantycz-

niona, co kwestionowana, służy tu jako symbol nieuporządkowanej państwowości 

(w 1993 roku wschodnia Galicja była częścią niepodległej Ukrainy od niespełna 

dwóch lat). Owa rozchwiana domowa przytulność Pokoju zdaje się mieć źródło 

w burzliwym okresie przejściowym wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Zamiast 

celebrować moment triumfu, gdy nową Europę można było uznać za „aterytorialną 

lub pozaterytorialną przestrzeń, w której wszyscy (państwowi bądź bezpaństwowi) 

obywatele krajów Europy znaleźli się w sytuacji exodusu czy ucieczki, […] [czyli] 

stanęli w obliczu uchodźstwa obywateli”15, Sahajdakowski upiera się przy koegzy-

stencji impulsów wyzwoleńczych i sprzecznego z nimi przywiązania do konkret-

nych (nostalgicznych) mitycznych krain.  

12 Tamże, s. 22.
13 Tamże, s. 19–20. Zrozumienie sedna tej kwestii opiera się na dwuznaczności 

tytułu fundamentalnego dokumentu dotyczącego powszechnych praw człowieka, 
Declaration des droits de l’homme et du citoyen z 1798 roku, gdzie, jak pisze Agam-
ben, „nie jest do końca jasne, czy te dwa terminy [„człowiek” i „obywatel”] ozna-
czają dwie różne rzeczy, czy może tworzą koniunkcję, w której pierwsze z tych 
pojęć jest zawsze zawarte w drugim”, s. 20.

14 T.J. Demos, The Migrant…, dz. cyt., s. 101.
15 G. Agamben, Beyond…, dz. cyt., s. 24–25.

W swoim raporcie z czerwca tego roku Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodź-

ców szacuje liczbę osób przymusowo wysiedlonych na świecie na nieco poniżej 

60 milionów16. Nawoływanie Agambena, by widzieć w uchodźcach „główne posta-

cie naszej historii politycznej”17, nie przestaje być najpilniejszą kwestią. Wystawa 

Dispossession, stawiając uchodźcę w centrum zainteresowania, idzie w tym kie-

runku, jednocześnie proponując taki rodzaj wiedzy, który wykracza poza filozofię 

prawa – emocjonalną kontrhistorię doświadczenia uchodźstwa, która komplikuje 

definicję obywatela, ale również ukazuje owo doświadczenie jako tragicznie splą-

tane i dogłębnie przesiąknięte mitem państwa narodowego z jego wyimaginowa-

nymi mieszkańcami.

16 http://www.unhcr.org/55813f0e6.html, [dostęp: 15.09.2015].
17 G. Agamben, Beyond…, dz. cyt., s. 22.

http://www.unhcr.org/55813f0e6.html
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A kinetic contraption, four colour T-shirts dangling from their mechanical limbs, 

performs an awkward choreography in the Palazzo Donà Brusa. Two T-shirts – 

a red and a white one, folded in complementary halves – are thrust toward each 

other, then fall still. Side by side they signal a Polish flag, but also a torso or a body 

made provisionally whole. Soon the machine jerks into action again, pulling the 

emblem apart to produce new configurations. A German flag appears when black 

and yellow T-shirts are combined with the red. More often than not, however, the 

colours are suspended in a fragmented state, awaiting instruction.

The instruction comes from a single-channel video projected onto the head-

board of a heavy letto matrimoniale placed in the middle of the room. In the video, 

artist Tomasz Opania interviews three of his family members about their national 

belonging; his nonagenarian grandmother Jadwiga Heller, his aunt Ruta Kamela 

(née Breitkopf ), and his mother Barbara Opania (née Heller). Their answers are 

contradictory, vacillating between identification with Poland and with Germany; 

the factors that determine these identifications are never established conclusively. 

ID cards, food stamps, language, and schooling are proffered, but ultimately fail to 

produce a consistent narrative. The family is from Silesia, a modern-day industrial 

region with a mottled history of Bohemian, Prussian, and German claimants that 

became Polish immediately after the Second World War. “When Poland came,” 

says 99-year-old Heller matter-of-factly, “we were all Polish and no-one was Ger-

man anymore.” The contraption swivels its colours to adjust the flags accordingly.

Opania’s piece Illegal Border Crossing – grüne Grenze (2015) is part of the exhi-

bition Dispossession. Organised by European Capital of Culture Wrocław 2016, it 

takes as its prompt Wrocław’s turbulent history of displacement. The largest city in 

Lower Silesia, Wrocław underwent major changes of governance in the twentieth 

century. As Breslau, it was the capital of the Weimar province of Niederschlesien 

in the interwar period and then, at the close of the Second World War, it became 

Festung Breslau under Soviet siege. In 1945 Breslau became Wrocław, part of 

Poland along with most of Silesia, resulting in the abrupt expulsion of the city’s 

Kristina Rapacki

The Unrepresentables

mostly German population and a concomitant influx of Polish settlers.1 The cura-

tors of Dispossession, Michał Bienek and Małgorzata Miśniakiewicz, premise their 

choice of artists on this history, tracing an axis from Lviv in Ukraine, via Wrocław 

in Poland, to Dresden in eastern Germany. In the east as in the west, the border-

lands – the Kresy – were subject to a drastic demographic change in the wake of 

the war. Annexed by the Soviet Union following the 1939 Molotov-Ribbentrop 

Pact, then forming part of independent Lithuania, Belarus, and Ukraine in the 

post-1989 moment, the Kresy occupies to this day a romanticised position in the 

Polish imagination as ”the lost land.” 

Dispossession is not a lesson in national history. Instead, it explores the kinds 

of belonging that are possible when traditional markers of nationhood fall short; 

when borders move but bodies do not; or when lives are expelled from the places 

they used to call “home”. It probes a fundamental ambiguity that seems inherent 

to the concept of a “people”; on the one hand, a “people” may be taken to describe 

the citizens of a nation-state, a group whose existence is politically recognised and 

whose rights are institutionally sanctioned. On the other hand, “people” can be 

taken to mean that multiplicity of lives which is excluded from politics in practi-

cal if not in legal terms. This ambiguity, observed by Italian philosopher Giorgio 

Agamben, produces a “biopolitical fracture” in the notion of “people”; one he seeks 

to draw out by dividing the term into People and people. In Agamben’s analysis, the 

People represents “one pole, the total state of the sovereign and integrated citizens,” 

while the people denotes “the other pole, the banishment – either court of miracles 

or camp – of the wretched, the oppressed, and the vanquished.”2 In Dispossession, 

the vicissitudes of this latter people come to the fore, putting the notion of citizen-

ship – and of a coherent national identity along with it – under considerable stress. 

Opania’s makeshift torsos, flagging their “banal nationalism” like so many football 

jerseys3, become increasingly absurd in their ever-changing constellations, pitiful 

in their inability to represent bodies that belong.

It is the somatic experience of space and its relationship to the construction 

of “home” that occupies the artists of Ukrainian collective The Open Group in 

their piece Backyard. Backyard centres on the stories of two women: Filomena 

Kuriata, whose home in rural Volhynia – a part of modern-day Ukraine belong-

ing to Poland before the Second World War – was destroyed during the German 

1 The most comprehensive history of Wrocław available in English is Norman 
Davies and Roger Moorehouse’s extraordinary Microcosm: Portrait of a Central 
European History, London, 2002. For a study of the transition from Breslau into 
Wrocław, see Gregor Thum, Uprooted: How Breslau Became Wrocław during the 
Century of Expulsions, Princeton NJ, 2011.

2 Giorgio Agamben. ‘What is a People?’ in Means Without End: Notes on Politics, 
Minneapolis and London, 2000, pp. 29–35.

3 Michael Billig. Banal Nationalism, London, 1995.
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of this – for the millions of German nationals (the exact numbers are disputed) 

expelled from western Poland in the aftermath of the war. The reclaimed doors 

are German, but their place of origin is no longer a political reality. Their material 

existence produces a form of phantom nationality that becomes an apt emblem for 

people caught in between Peoples. Downstairs, in the courtyard of the Palazzo Donà 

Brusa, Manaf Halbouni – an artist of Syrian-German heritage born in Damascus 

and based in Dresden – presents a different kind of vehicle in his mixed media 

installation Nowhere is Home (2015). Here, a dusty Volkswagen has been fitted as 

a mobile shelter for the contemporary nomad, complete with a small bed, library, 

and gas cooker. This work veers towards a lyrical vision of nomadism as a self-

sufficient form of “struggle against the slavery of belonging to a nation, an iden-

tity, and a people”; a struggle problematically posited, as art historian and critic T.J. 

Demos observes, by Michael Hardt and Antonio Negri as “entirely positive.”7 Hal-

bouni even suggests his nomad-mobile could offer an option for coping with the 

hardships of life in the Western megacity; “It could happen to anybody,” he says 

in a recent interview, “even people in London, if you break down and don’t have 

money to pay rents in the city […] you have to find something you can live in.”8 But 

countering the romanticism of the imagined autonomy offered by nomadism are 

numerous cultural identifiers – mainly books – both in German and Arabic. Like 

the other works in Dispossession, Nowhere is Home seems to be haunted by a long-

ing for a “home” that partly overlaps – but cannot be fully squared – with existing 

concepts of national belonging.

In the past year, Halbouni has participated in counterdemonstrations against 

PEGIDA (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West), an organisa-

tion that has been based in Dresden since its formation in October 2014. Dispos-

session features a photographic series entitled Lines of Flight (2015) by Susanne 

Keichel, which examines the divisive effect that PEGIDA has had on Dresden’s 

inhabitants. Here, the limits of representability – in both its capacity as “proxy” 

and “portrait”9 – are suggested. On one side are politically sanctioned bodies, pro-

tected by riot police and represented by public figures such as Dutch right-wing 

politician Geert Wilders (featured in Keichel’s series speaking at a PEGIDA event). 

On the other, the unrepresentables: Dresden’s population of illegal immigrants, 

who must remain invisible for their own protection. The question of how to “rep-

resent artistically a life severed from representation politically” is one posed by 

7 Hardt and Negri, Empire, Cambridge MA. 2000, pp. 360–61; and Demos, 
The Migrant Image, op. cit., p. 11.

8 https://vimeo.com/130998636, accessed 15 September 2015.
9 Gayatri Spivak “Practical Politics of the Open End”, interview with Sarah Harasym, 

in Sarah Harasym (ed.) The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, New 
York, 1990, pp. 95–112.

invasion and the Volhynia massacres; and Svetlana Syoeva, who was recently 

forced to leave her home near Donetsk in eastern Ukraine following fighting in 

the Donbas. In two videos, The Open Group sets about re-creating 3D models of 

these lost homes under Kuriata’s and Syoeva’s guidance, which is often hesitant 

and difficult to interpret. Language proves inferior to sensual association; Kuriata 

cannot give the precise location of the trees in the pear orchard outside her home, 

but remembers the taste of the fruit some 70 years on (“I dreamed a lot of these 

pears and that meadow”). When questioned about her home, Syoeva repeatedly 

rises from her chair to indicate proportions and distances in relation to her own 

body. The resultant architectural models, accompanied by explanatory drawings, 

are displayed alongside the videos. Plastic and pristine, these uninhabitable homes 

resonate with Szymon Kobylarz’s Ms Anna (2015), an installation occupying the 

upstairs bedroom of the sometimes residential palazzo. Here, we encounter the 

hyperrealistic figure of Ms Anna, a generic placeholder for a Ukrainian house-

keeper in a Polish middle-class home. The domestic setting is insipidly Pinterest-

friendly; airbrushed stock images populate picture frames, while Ms Anna looks 

despondent. In Poland, the largest employment sector among female migrants 

from Ukraine is housekeeping; vague infographics detailing these statistics are 

hidden by Kobylarz in the space. The condition of Ms Anna’s displacement, we 

understand, is that she is fated to reproduce domesticity for a living while denied 

an affective attachment to her own home.

Examining the conditions of bare life – a life reduced to the mere fact of 

being alive (zoē, whereof “zoology”) and thereby “exposed to the state’s unmedi-

ated application of power,”4 as opposed to politically recognised existence (bios, 

whereof “biology”)5 – has been a pressing concern in art practice and discourse 

for the past decade and a half.6 Dispossession makes this its critical project too, 

addressing not only the fundamental experiential ambivalence of historic displace-

ments in Central and Eastern Europe, but also the predicament of contemporary 

refugees. In her installation Reisefieber, Dorota Nieznalska has constructed a train 

carriage out of reclaimed doors from formerly German cities, now in Poland: Dan-

zig/Gdańsk, Bromberg/Bydgoszcz, Schweidnitz/Świdnica, and so on. The struc-

ture takes the form of a mid-century cattle wagon, a mode of transport used for 

Holocaust deportations, but also – and Nieznalska’s intention is to remind us 

4 T.J. Demos, The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary During Global 
Crisis, Durham and London, 2013, p. xiv.

5 This is Agamben’s concept of vita nuda, elaborated in Homo Sacer. Sovereign Power 
and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen, Stanford, 1998, and other texts.

6 Documenta 11, curated by Okwui Enwesor in 2002, could mark an initial instance 
of this. More recently, T.J. Demos’ 2013 study, The Migrant Image, takes Agamben’s 
biopolitics as its theoretical framework.

https://vimeo.com/130998636
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moment. A Room is the 2015 reinterpretation of an installation originally displayed 

in The Steppes of Europe: New Ukrainian Art, an exhibition staged in 1993. A Room 

mimics homeliness (there is a Kilim rug, a bookcase and a pastel-coloured land-

scape on the wall), but forcefully undermines the possibility of comfort (a chair-

like construction balances perilously on broken legs, the floor is sticky, the walls 

stained). The painting is in fact a pastiche of a kitsch Galician landscape, complete 

with white farmhouses and fertile Chernozem pastures. An old Habsburg region 

romanticised and contested in equal measure, Galicia serves as an emblem of 

untidy nationhood (in 1993, eastern Galicia was only two years into its independ-

ent Ukrainian identity). The unhinged homeliness of A Room seems to stem from 

the tumultuous transitions of the early 1990s. Rather than conveying a moment 

of triumph in which a new Europe could be plausibly conceived as an “aterritorial 

or extraterritorial space in which all the (citizen and noncitizen) residents of the 

European states would be in a position of exodus or refuge, […] [that is] being-in-

exodus of the citizen,”15 Sahaydakovskyy insists on the co-existence of emancipa-

tory impulses with conflicting attachments to particular (nostalgic) place-myths.

In a report from June of this year, the UNHCR estimated the number of for-

cibly displaced persons worldwide to lie at just less than 60 million16; Agamben’s 

call to view the refugee as “the central figure of our political history”17 retains its 

urgency. In putting the refugee at its centre, Dispossession goes some way towards 

answering this call, but it also produces a form of knowledge unavailable to the 

philosophy of law; an affective counter-history of the refugee experience that com-

plicates the category of the citizen as much as it proves this experience to be tragi-

cally entangled with, and impossibly imbricated in, myths of the nation-state and 

the imagined communities invoked by them.

15 Agamben, Beyond Human Rights, op. cit., pp. 24–25.
16 http://www.unhcr.org/55813f0e6.html, accessed 15 September 2015.
17 Agamben, Beyond Human Rights, op. cit., p. 22.

Demos in his book The Migrant Image.10 Keichel’s response is to do so indexically. 

Slept-in beds at an asylum centre; hands holding phones showing pictures of haz-

ardous journeys; a flurry of colourful sleeping bags in the dark: these images speak 

of bodies that persist in spite of their expulsion from the visual-political order. In 

the complex multi-authored work Lighthouse for Lampedusa! (the exclamation mark 

turning the title into an imperative), Thomas Kilpper, Holger Wüst, and Massimo 

Ricciardo adopt a similar form of indexical representation. In the midst of their 

installation, which is plastered with photographs, newspaper clippings and scrib-

bled appeals to “shut down Frontex”, the artists present a Collection of Objects of 

Unknown Refugees obtained from the High Court of Syracuse in Sicily. A compass, 

family photographs, mobile phones, and notebooks warped by seawater: these 

serve a function similar to Keichel’s ersatz portraits, turning life as numbers into 

lives lived and felt.

In 1993, Giorgio Agamben published a short text entitled Beyond Human 

Rights. This text takes the figure of the refugee to embody a fundamental para-

dox; “the paradox,” writes Agamben, “is that precisely the figure that should have 

embodied human rights more than any other – namely, the refugee – mark[s] 

instead the radical crisis of the concept.”11 This crisis comes about because the 

refugee “break[s] the identity between the human and the citizen,”12 and in the 

system of the nation-state, “so-called sacred and inalienable human rights are 

revealed to be without any protection precisely when it is no longer possible to 

conceive of them as rights of the citizens of a state.”13 To overcome this impasse 

in the philosophy of human rights – which is also at the heart of the “biopolitical 

fracture” between People and people – Agamben proposes a radical re-articulation 

of political categories, in which the refugee, and not the citizen, should stand as 

the central figure. Reflecting on the formation of this argument, Demos notes 

that “it is telling that Agamben wrote his essay in 1993, during the jubilant years 

following the fall of the Soviet Union, when there were hopes for a Europe liber-

ated from national borders and the promise of creative potential for reimagin-

ing identity beyond the nation-state.”14 Yet in the final room of Dispossession, an 

installation by Andriy Sahaydakovskyy bespeaks the profound ambivalence of that 

10 Demos, The Migrant Image, op. cit., p. 96.
11 Giorgio Agamben, ‘Beyond Human Rights’ in Means Without End: Notes on Politics. 

Minneapolis and London, 2000, pp. 15–26.
12 Ibid., p. 22.
13 Ibid., pp. 19–20. An intimation of this crux lies in the ambiguity of the title of the 

foundational document for universal human rights, the 1789 Declaration des droits 
de l’homme et du citoyen, “in which it is unclear,” writes Agamben, “whether the two 
terms [‘man’ and ‘citizen’] are to name two distinct realities or whether they are to 
form, instead, a hendiadys in which the first term is actually always already con-
tained in the second,” p. 20.

14 Demos, The Migrant Image, op. cit., p. 101.

http://www.unhcr.org/55813f0e6.html
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Al Kaed/der Führer/Wódz / 
Al Kaed/der Führer/

The Leader
relief z arabską kaligrafią w betonie i stali / 

relief in Arabic calligraphy in concrete and steel, 2013

Po arabsku napis na reliefie brzmi: Al Kaed, 
co po niemiecku znaczy Führer, a po pol-
sku wódz. Nawiązuje on do wspomnień 
Manafa Halbouniego z Damaszku, gdzie 
artysta spędził dzieciństwo. Przed wejściem 
do szkoły dzieci musiały zbierać się pod 
budynkiem i oddawać cześć Wiecznemu 
Wodzowi. Lekcje można było rozpocząć 
dopiero po wyrecytowaniu przywitania, co 
oznaczało, że cała nauka zależała od uhono-
rowania Wodza.
Dla artysty obrazy zrujnowanych budynków 
i materialnych pozostałości z tego, co kie-
dyś było domem, stały się inspiracją cyklu 
prac w betonie. Twardość stali i betonu 
w Al Kaed kontrastuje ze strzępkami wełny 
i kosmykami włosów – delikatnymi materia-
łami, które można znaleźć pośród gruzów 
zburzonego domu. Ten ewidentny dysonans 
wskazuje na pokłady emocjonalne gwałtow-
nie wykraczające poza naiwne wspomnienia 
z dzieciństwa i młodości.

The relief in Arabic reads Al Kaed, which 
means der Führer in German and the leader 
in English. It refers to Manaf Halbouni’s 
childhood memory when he was grow-
ing up in Damascus. Before entering the 
school, children had to gather in front of the 
building to pay their respects to the Eternal 
Leader. Classes could commence only 
after the greetings had been recited, which 
meant that learning was dependent on hon-
ouring the Leader.
For the artist, the images of ruined build-
ings and material remnants of what once 
constituted a home provided an inspiration 
for a series of works in concrete. The stur-
diness of steel and concrete is in Al Kaed 
interwoven with bits of wool or flocks of 
hair – delicate materials that can be found 
amongst the rubbles of a collapsed house. 
This apparent incongruence suggests an 
emotional realm that violently transcends 
a naïve reminiscence of one’s youth and 
upbringing.

Manaf Halbouni

Dom jest nigdzie / 
Nowhere is Home

media mieszane / mixed media, 2015

Kiedy w 2011 roku wybuchły protesty w Syrii, 
Manaf Halbouni już mieszkał i studiował 
w Niemczech, z oddali obserwując zmiany 
zachodzące w społeczeństwie i ludziach, 
których znał od dziecka. Pierwsza bomba 
zrzucona na Damaszek na początku wojny 
domowej oznaczała koniec jego marzeń 
o powrocie do Syrii po ukończeniu stu-
diów i rozpoczęła poszukiwanie miejsca, 
które mógłby nazwać swoim domem. Praca 
pt. Entwurzelt (Wykorzeniony) była pierw-
szą, w której Halbouni usunął koła samo-
chodu, by zamienić go w jednoosobowe 
lokum, dom, który mógłby uznać za własny. 
Sytuacja zmieniła się ponownie, gdy Pegida 
zaczęła od listopada 2014 roku organizo-
wać demonstracje, podczas których reto-
ryka antyimigracyjna znów wywołała w nim 
uczucie odosobnienia i niepewności. Dom 
jest nigdzie jest pojazdem mieszkalnym 
wypełnionym ulubionymi przedmiotami, ale 
takim pojazdem, którym można odjechać. 
Halbouni nazywa się współczesnym noma-
dem, niezdolnym do przynależności ani 
zapuszczenia korzeni.

When the protests in Syria started in 2011, 
Manaf Halbouni had already been living 
and studying in Germany, and observed 
from a distance the changes undergo-
ing in the society and in the people he had 
known since childhood. The first bomb 
that fell on Damascus at the start of the 
civil war meant the end of his dream of 
coming back to Syria after completing 
his studies and marked the beginning of 
a search for a place he could call home. 
Entwurzelt [Uprooted ] was the first work 
in which Halbouni removed the wheels of 
a car and transformed it into a living space 
for one person, a house he could call his 
own. The situation changed again with the 
PEGIDA demonstrations organised since 
November 2014 whose anti-immigration 
rhetoric evoked the feeling of estrangement 
and insecurity. Nowhere is Home is thus 
a vehicle for living, packed with the objects 
he loves and with a capacity to drive away. 
Halbouni calls himself a modern nomad, 
unable to belong and grow roots.
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Dorota Nieznalska

Reisefieber, drzwi z domów położonych 
na  obecnych polskich, a przed wojną 

niemieckich  ziemiach: 
Gdańsk, niem. Danzig; 

Bydgoszcz, niem. Bromberg; 
Nowe Laski, niem. Neu Laatzig; 

Zawiercie, niem. Warthenau; 
Świdnica, niem. Schweidnitz; 

Jelenia Góra, niem. Hirschberg im 
Riesengebirge; 

Łęgów, niem. Langenau; 
Pisarzowice, niem. Schreibersdorf / 

Reisefieber, Doors from the Houses on Today's 
Polish and Pre-war German Territories: 

Gdańsk Ger. Danzig; 
Bydgoszcz Ger. Bromberg; 

Nowe Laski Ger. Neu Laatzig; 
Zawiercie Ger. Warthenau; 
Świdnica Ger. Schweidnitz; 

Jelenia Góra Ger. Hirschberg im Riesengebirge; 
Łęgów Ger. Langenau; 

Pisarzowice Ger. Schreibersdorf 

instalacja / installation, 2015

Reisefieber to niemieckie słowo opisujące 
uczucie niepokoju, strachu i nerwowo-
ści poprzedzające podróż. Praca Doroty 
Nieznalskiej nawiązuje do przymusowych 
przesiedleń około 8 milionów Niemców 
z regionów, które przed II wojną były częścią 
wschodnich Niemiec, a zgodnie z porozu-
mieniami konferencji poczdamskiej przypa-
dły Polsce i obejmowały Prusy Wschodnie, 
część Pomorza, Śląsk, Kraj Warty i Wolne 
Miasto Gdańsk. Podczas przesiedleń wiele 
osób zmarło na skutek wyczerpania, skraj-
nego wychłodzenia organizmu, a także stało 
się ofiarami napaści i gwałtów. Niektórzy 
z tych, którzy przeżyli, zamieszkali w przej-
ściowych obozach dla wysiedlonych. 
Reisefieber przypomina wagon lub kontener 
sklecony z przedwojennych drzwi pocho-
dzących z domów położonych na dawnych 
niemieckich, a obecnie polskich ziemiach. 
Oznaki stanu przejściowego – od osobi-
stych wewnątrz do publicznych na zewnątrz, 
od własnego do nieznanego – są tu zesta-
wione w sposób wywołujący sprzeczne sko-
jarzenia prowadzące do poczucia straty, 
strachu i niepewności. 

Reisefieber is a German term describ-
ing an emotion of anxiety, fear and nerv-
ousness that precedes a journey. Dorota 
Nieznalska’s work refers to the forced dis-
placements of estimated eight million 
Germans from the regions that constituted 
eastern Germany before the Second World 
War, and which became western Poland in 
accordance with the Potsdam Agreement: 
Eastern Prussia, parts of Pomerania, Silesia, 
Wertheland and the Free City of Danzig. 
During the journey many people died of 
exhaustion and bitter cold, were subject to 
attacks and rapes, and some of those who 
survived stayed in interim displacement 
camps. 
Resembling a wagon or a container, 
Reisefieber is built from pre-war doors taken 
from houses that stood on the formerly 
German, and now Polish territory. These 
signs of transition – from the private inside 
to the public outside; from one’s place to an 
unknown destination – are combined here 
in a way that evokes conflicting associations 
that resonate with feelings of loss, fear and 
uncertainty. 
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The Open Group

Podwórko / Backyard
instalacja multimedialna i wideo /  

multimedia and video installation, 2015

Praca Open Group zestawia ze sobą histo-
rie dwóch kobiet, jednej niedawno przesie-
dlonej z Donbasu, strefy działań wojennych 
we wschodniej Ukrainie, i drugiej – 
z Wołynia, obecnie położonego na obszarze 
Ukrainy, a przed II wojną światową będą-
cego częścią wschodniej Polski. Podwórko to 
wspomnienie utraconego domu, jakie pozo-
stało w pamięci i opisie ludzi, którzy musieli 
porzucić rodzinne strony. Wspomnienie 
domu, któremu towarzyszy jednoczesne 
odtwarzanie go jako trójwymiarowej cyfro-
wej makiety, ujawnia językową trudność 
w wyrażeniu ukochanych, pozornie tylko 
wyrazistych obrazów. Kluczowy jest tu ostry 
kontrast pomiędzy oczywistością makiety 
a chwiejnością intymnej opowieści pełnej 
emocjonalnych szczegółów. Nawiązując do 
tradycji przekazów ustnych, Podwórko uka-
zuje działanie mechanizmów pamięci, mito-
logizacji i wyparcia, a także skomplikowany 
proces zanikania pewnych obrazów z jedno- 
czesnym wyostrzeniem innych. Właśnie 
w tej chaotycznej relacji między słowami, 
obrazami a emocjami zaplątanymi w czas 
i przestrzeń swój czytelny wyraz znajduje 
osobista ekspresja poczucia przynależności.

The Open Group’s work juxtaposes a story 
of two women, one of them recently dis-
placed from the Donbass region in the ATO 
territories in eastern Ukraine, the other 
from the Volhynia region, now in Ukraine 
and part of eastern Poland before the 
Second World War. Backyard focuses on the 
memory of a lost home as people who had 
to abandon their houses recall and describe 
the places that belonged to their families. 
Recollection of a house accompanied here 
with the simultaneous 3D digital modelling 
exposes the difficulty of a language to con-
vey cherished and seemingly clear images. 
The sharp contrast between the apparent 
obviousness of the model and the vulnera-
bility of an intimate story filled with emotive 
details is crucial here. Referring to the tra-
dition of oral history, Backyard explores the 
workings of memory, mythologisation and 
repression, and the complex processes of 
vanishing of some images and clinching to 
acute details in others. It is in this confused 
relationship between words, images and 
emotions entangled with time and space 
where the personal expression of a sense of 
belonging finds its sound manifestation.
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Susanne Keichel

Linie ucieczki / 
Lines of Flight

C-Prints, 2015

Cykl fotografii Susanne Keichel koncen-
truje się na najnowszej sytuacji społeczno-
-politycznej Drezna, gdzie powstała Pegida 
(stowarzyszenie Patriotyczni Europejczycy 
przeciw Islamizacji Zachodu) i gdzie 
jej demonstracje gromadzą największe 
w całych Niemczech tłumy zwolenników, 
jednocześnie pokazując, że poniedział-
kowe marsze nie są często aż tak liczne, 
jak kontrdemonstracje w innych częściach 
kraju. Fotografie Keichel uświadamiają, jak 
bardzo ta kwestia podzieliła mieszkańców 
Drezna, którzy muszą opowiedzieć się po 
którejś ze stron. Pegida wywołuje kontro-
wersje zarówno w Niemczech, jak i poza 
granicami tego kraju i jest przez wielu uzna-
wana za organizację antymuzułmańską 
i ksenofobiczną. Zabicie uchodźcy politycz-
nego Khaleda Bahraya w styczniu 2015 roku 
szybko uznano za zbrodnię motywowaną 
rasowo. Pomimo faktu, że śledztwo wyka-
zało brak podstaw do takiego stwierdze-
nia, światowe nagłówki sugerujące związek 
między jego śmiercią a rosnącą popularno-
ścią Pegidy nie pozostawiają wątpliwości – 
w obecnej napiętej sytuacji dialog społeczny 
jest praktycznie niemożliwy. Fotografie 
Keichel ukazują momenty, gdy prywatne 
poglądy splątane są z ich publiczną eks-
presją, portretując miejsca pamięci, żałoby 
i czci lub gestów i sloganów wyrażających 
ludzką postawę i poczucie przynależności.

Susanne Keichel’s series of photographs 
focuses on the recent social and political 
situation in Dresden, a city where PEGIDA 
was founded and where its marches 
gather the highest numbers of support-
ers anywhere in Germany, yet the regular 
Monday protests are often outnumbered 
by the countrywide counterdemonstra-
tions. Keichel’s photographs trace the split 
between the people of Dresden as they opt 
for either of the sides. “Patriotic Europeans 
Against the Islamization of the West” has 
stirred controversy in and beyond Germany, 
with many regarding it as Islamophobic and 
xenophobic. The killing of asylum seeker 
Khaled Bahray in January 2015 was quickly 
assumed to be a crime motivated by rac-
ism. Although the investigation proved 
otherwise, the global headlines suggest-
ing a connection between the death and 
the rise of PEGIDA’s popularity indicate 
a near impossibility of social dialogue in 
the heated atmosphere. Keichel’s photo-
graphs focus on moments where a private 
stance is intertwined with its public expres-
sion, depicting places of memory, mourning 
and worship, or the gestures and slogans 
that manifest one’s position and sense of 
belonging.
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Tomasz Opania

Nielegalne przekroczenie 
granicy – zielona granica / 

Illegal Border Crossing – 
grüne Grenze

wideo i obiekt / video and object, 2015

W swoim wideo Tomasz Opania bada 
własną historię rodzinną w rozmowie 
z 99-letnią babką Jadwigą Heller, ciotką 
Rutą Kamelą z domu Breitkopf, i matką 
Barbarą Opanią z domu Heller. Rodzina 
Opani mieszka na Śląsku, uprzemysłowio-
nym regionie w dzisiejszej Polsce poło-
żonym niedaleko niemieckiej granicy. Im 
bardziej opowieść rozwija się, tym bardziej 
komplikuje się rodzinna historia, w której 
fakty mieszają się z interpretacją, rozmyte 
w nietrwałej pamięci babki. Jej tożsamość 
narodowa staje się jeszcze bardziej nie-
jasna, gdy kobieta próbuje zdefiniować ją 
na przykładzie języka, szkół, dokumentów 
i wiary. W reakcji na kolejne tożsamości 
wymieniane w nagraniu maszyneria kompo-
nuje odpowiednio polską i niemiecką flagę, 
podając w wątpliwość symbolikę używaną 
do oznaczania przynależności narodowej. 
Instalacja Opani to istotny kontrapunkt 
wystawy skupiającej się na zagadnieniu 
utraty domu. Zamiast kwestii odnajdywa-
nia się w nowym miejscu mamy tu dylemat 
pozostania w domu rodzinnym, co pociąga 
za sobą konieczność rekonstrukcji własnej 
tożsamości spowodowanej zmianą kontek-
stu społeczno-politycznego.

In the video, Tomasz Opania explores his 
family history while talking to his grand-
mother, 99-year-old Jadwiga Heller, his aunt 
Ruta Kamela née Breitkopf, and his mother 
Barbara Opania née Heller. Opania’s family 
live in Silesia, which is an industrial region 
in today’s Poland close to the German bor-
der. The family history gets more confused 
and unclear as the story develops, render-
ing the facts indistinguishable from their 
interpretation, and blurred in the grand-
mother’s fleeting memory. The question of 
her national identity is even more unclear 
as she tries to define it through language, 
schools, documents and faith. The machine 
waves Polish and German flags responding 
to the identity indicated in the video, thus 
calling into question the emblems used 
to describe national belonging. Opania’s 
installation provides an important coun-
terpoint in the exhibition focused on the 
subject of a loss of home. Rather then pos-
ing a question about negotiating one’s 
existence in a new place, here the deci-
sion to remain in the family home means 
the necessity to reconstruct one’s identity 
along with the change in the socio-political 
context.
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projekt trwający od 2008 roku, tutaj w multimedialnej formie prezentującej 

prace Holgera Wüsta, Massima Ricciarda i ich Kolekcję przedmiotów 

należących do anonimowych uchodźców / ongoing project since 2008, 

here presented as a multimedia installation  featuring Holger Wüst, 

Massimo Ricciardo and the Collection of Objects of Unknown Refugees

Massimo Ricciardo

Boisko do piłki nożnej, Lampedusa / Soccer Field, Lampedusa 

 czarno-biały wydruk fotograficzny na papierze /  

photo printing on paper b/w, 2013

Holger Wüst

Wenecki uchodźca/Obóz protestujących nie-obywateli – przeciwko granicom,  

narodom i „całemu temu ekonomicznemu gównu”. Obraz jako f ilm /  

Venice Refugee / Non-citizen Protest Camp – Against Borders, Nations  

and “the Whole Economic Shit”. An image as f ilm 

wideo / video, 2015

Thomas Kilpper

Latarnia dla Lampedusy! / 
A Lighthouse  for 

Lampedusa!

W swoim ciągłym projekcie Latarnia dla 
Lampedusy! Thomas Kilpper proponuje 
wybudowanie latarni morskiej na najbar-
dziej wysuniętej na południe wyspie Europy. 
Mogłaby ona posłużyć jako punkt nawiga-
cyjny na Morzu Śródziemnym, ale również 
stać się lokalnym centrum kultury. Latarnia 
morska jest częścią jego kampanii ratowa-
nia imigrantów przed utonięciami. Jednak 
trwające od początku 2015 roku próby 
zaprezentowania pomysłu politykom odpo-
wiedzialnym za migrację spełzły na niczym, 
nie doczekawszy się żadnego odzewu. Pilna 
potrzeba działań w tym zakresie znala-
zła tragiczne potwierdzenie w niedawnych 
wydarzeniach, kiedy to setki ludzi utonęły, 
usiłując przedostać się do Europy przez 
Morze Śródziemne.
Wideo Holgera Wüsta proponuje alter-
natywną wizję przybycia imigrantów do 
Wenecji, natomiast fotografie Massima 
Ricciarda pokazują cmentarzysko łodzi obok 
boiska piłkarskiego, obrazek dość typowy 
dla Lampedusy. Uwidoczniony tak kontrast 
i rozdźwięk podkreśla konieczność wyeks-
ponowania tych istotnych kwestii. Wystawa 
prezentuje również należącą do Massima 
Ricciarda i Thomasa Kilppera część Kolekcji 
przedmiotów anonimowych uchodźców. W jej 
skład wchodzą rzeczy osobiste, które mieli 
przy sobie migranci podczas swojej niebez-
piecznej przeprawy łodziami przez morze, 
te nieliczne przedmioty, które pozwolono 
im zatrzymać, a które uznali za niezbędne.

In his ongoing project A Lighthouse 
for Lampedusa!, Thomas Kilpper pro-
poses building a lighthouse on the 
Europe’s southernmost island that could 
serve as a real navigation point on the 
Mediterranean and also as a local cultural 
centre. The lighthouse is part of his cam-
paign to save migrants from drowning in 
the sea. Yet his attempts from the beginning 
of 2015 to present his ideas to politicians in 
charge of migration came to no avail and he 
did not receive any responses. The sense of 
urgency that this project conveys has been 
tragically manifested with the recent deaths 
of hundreds of people on their way through 
the Mediterranean. 
Holger Wüst’s video offers an alternative 
vision of immigrants’ arrival in Venice, while 
Massimo Ricciardo’s photographs docu-
ment the boat scrapyard adjacent to the 
football pitch, a sight that is not unusual 
in Lampedusa. The contrast and discrep-
ancy appearing here highlights the ques-
tion of visibility of these pertinent issues. 
Part of The Collection of Objects of Unknown 
Refugees, belonging to Massimo Ricciardo 
and Thomas Kilpper, is also shown in the 
installation. It comprises personal items 
that migrants took with them on the boats 
on their precarious journey through the sea; 
these few objects they were allowed to carry 
and which they deemed indispensable.
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Szymon Kobylarz

Pani Anna / Ms Anna
rzeźba i instalacja site-specific /  

sculpture and site-specific installation, 2015

Realizm rzeźby Pani Anna kontrastuje z fak-
tem, iż cała instalacja może być odczyty-
wana jako szczególnego rodzaju infografika 
prezentująca dane dotyczące imigracji 
w Polsce. W oparciu o szereg danych sta-
tystycznych na temat przybyszów z innych 
krajów, np. gdzie są zatrudniani i z jakich 
państw pochodzą, rzeźba w przewrotny 
sposób rozprawia się ze stereotypem imi-
granta. Kolor jej skóry świadczy o tym, że 
osoby innego pochodzenia etnicznego sta-
nowią ledwie ułamek procenta ludności 
kraju, co pokazuje, że rasistowskie hasła 
prawicy są niedorzeczne. Zwrócenie uwagi 
na to, że mniejszości etniczne są w Polsce 
praktycznie niewidoczne, nie tylko podkreśla 
absurdalność populistycznej retoryki wywo-
ływania strachu, ale również ujawnia róż-
nice między państwami Unii Europejskiej, 
a co za tym idzie trudności w znalezieniu 
takich rozwiązań ogólnoeuropejskich, które 
byłyby powszechnie akceptowane. Kolejną 
ważną informacją statystyczną jest ta, że 
trzecią z największych grup zatrudnionych 
w Polsce obcokrajowców stanowią gospo-
dynie domowe, tuż za robotnikami budow-
lanymi plasującymi się na drugim miejscu. 
Mówienie, że dla imigrantów nowe państwo 
staje się ich „drugim domem”, brzmi szcze-
gólnie gorzko, gdy uświadomimy sobie, jak 
często dotyczy to osób wywłaszczonych, 
czyli tych, które sprzątają lub budują cudze 
domy ze świadomością, iż mogą być w każ-
dej chwili zmuszone do odejścia.

The realism of the sculpture Ms Anna finds 
its double in the fact that the whole instal-
lation may be read as a peculiar infographic 
presenting data about immigration in 
Poland. Basing on various statistics drawn 
about migrants, such as their employment 
or country of origin, the sculpture subver-
sively deals with the stereotypes about an 
immigrant. The colour of her skin shows 
that people of other ethnicities constitute 
only a small percentage of the country’s 
population, rendering right-wing, racist 
slogans ridiculous. Indicating that eth-
nic minorities are hardly visible in Poland 
brings to the fore not only the absurdity 
of the fearmongering populist phraseol-
ogy, but also the differences between the 
EU countries and the resulting difficulties 
in finding widely applicable solutions and 
pan-European policies. Another important 
statistics shown here is that the third big-
gest employment group amongst the for-
eigners working in Poland is house keeping, 
just after construction workers on the sec-
ond place. The saying that a new country 
becomes “a second home” for immigrants 
sounds particularly bitter when we realise 
that it often applies to the dispossessed: 
those who clean and build other people’s 
houses knowing that they might have to 
leave at any time.
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Oksana Zabużko

My, deportowani: koda / 
We, the Deported: Coda

audioinstalacja na podstawie tekstu autorskiego /  

sound installation based on the author’s text, 2015

Zamówienie u Oksany Zabużko tekstu 
na wystawę nieoczekiwanie zbiegło się 
z jej przygotowaniami do nowej powie-
ści. My, deportowani: koda może być nawet 
odczytane jako pierwszy szkic do jej nowej 
książki, która ma być połączeniem litera-
tury i non-fiction. Koda, czyli końcowy ele-
ment dzieła muzycznego bądź literackiego, 
często odmienny od jego zasadniczej czę-
ści, podważa zatem swoje zwykłe znacze-
nie, sugerując, że to, co wydaje się końcem, 
może być ledwie początkiem. Nowa książka 
Zabużko będzie koncentrować się na kwe-
stii poszukiwania utraconego domu, co 
autorka już zasygnalizowała w swojej ostat-
niej powieści Muzeum porzuconych sekretów, 
która bada genealogię pamięci i dziedzicze-
nia wspomnień. Najnowszą powieść pisarka 
poświęca pamięci swojej matki – która 
należała do pokolenia silnie naznaczonego 
doświadczeniem wywłaszczenia i obciążo-
nego traumą Wielkiego Głodu na Ukrainie 
– i jej walce o stworzenie i zamieszkanie 
w czymś, co Heidegger nazywa „domem 
Bytu”, czyli przestrzenią języka, literatury 
i rodziny, z których to przodkowie Zabużko 
byli uparcie wywłaszczani.

The commissioning of a text by Oksana 
Zabuzhko for this exhibition unexpectedly 
coincided with her preparations for a new 
novel. As such, We, the Deported: Coda may 
be read as a first sketch for the writer’s new 
book, which will combine fiction and non-
fiction. Coda, which signifies a concluding 
fragment of a musical and literary piece that 
is often different from the main part, thus 
subverts its own usual meaning and sug-
gests that an apparent end might merely 
be a beginning. Zabuzhko’s next book 
will focus on the subject of seeking a lost 
home, which has already been signalled in 
her recent The Museum of the Abandoned 
Secrets, which explores the genealogy of 
memory and inheriting reminiscences. 
The author’s new novel will be devoted to 
the memory of her mother – who belonged 
to a generation strongly marked by the 
experience of dispossession and bear-
ing the memory of the Holodomor – and 
her struggle to create and inhabit what in 
Heideggerian terms can be described as 
“the house of Being” – a space constructed 
from language, literature and family from 
which Zabuzhko’s ancestors were persis-
tently displaced.
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“This is no longer your home,” the men with machine guns tell you. “Pack up, the 

transport is waiting.”

This message can come – has come, countless times – in different versions. For 

example, You have two hours to pack (or half an hour, or twenty-four hours – a dif-

ference, in this case, nothing short of existential). Or, You are allowed two kilos of be-

longings per person (or five, or as much as you can carry), and every clarifying detail 

here is worth its weight in living flesh, each smells of breast milk, of freshly baked 

bread, of baby hair and old photographs, of the conjugal bed, medicine, dried herbs 

in a sachet, the candle-wax-splattered gods of the hearth – of that entire inalien-

able life of yours, fed into your blood by several generations, and out of which you 

now must snatch, with great precision, a few essential elements so that it can stay 

intact – and it’s already fallen apart! – and you can throw together a new, portable, 

backpackable home for yourself, a snail’s shell that will keep you whole. This is why 

it is in fact a very important question, the question of all questions perhaps, one the 

answer to which will say much more about you than hundreds of questionnaires and 

quizzes of the five-books-you-would-take-to-a-desert-island variety: How much time 

would you need to pack if you found men with machine guns on your doorstep and they 

told you – get out, the transport is waiting?

This is not a journey – a journey is something from which you return. It’s not 

emigration – emigration is something you choose. At least you retain agency in your 

actions. Here, the key word is “transport”, because you become cargo, a statistical 

unit of logistics on a mass scale, like a head of cattle, or a cord of wood. Someone 

else’s invisible will has determined that you are to be uprooted, like a tree, from your 

one and only home, from the landscape of your tribal, genetic memory, as organic 

and tangible as a limb, to be transported across the map into oblivion and aban-

doned in an alien place. Now, they tell you, your home is here – put down new roots. 

If you can’t, if you wither – well, that’s your own fault. 

Should the experiment be repeated on several generations, those subjected to it 

learn not to put down deep roots anywhere, ever. They learn to avoid becoming one 

with any place, like those unfortunate souls who had their first love brutally thwarted 

and spend their entire lives afraid of loving again. The instinctive, bone-marrow-deep 

memory of the original trauma of being uprooted blocks every subsequent attempt 
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– To już nie jest wasz dom – mówią ludzie z karabinami. – Zbierać się, transport 

czeka.

To zdanie może mieć – i wiele razy miało – różne warianty. Na przykład: „dwie 

godziny na pakowanie” (albo pół godziny, albo dwadzieścia cztery godziny – w tym 

przypadku jest to różnica egzystencjalna!). Albo: „wolno zabrać najwyżej dwa kilo-

gramy na osobę” (albo pięć, albo tyle, ile zdołasz unieść…): każde uściślenie jest tu 

na wagę żywego ciała, każde pachnie kobiecym mlekiem, ciepłym chlebem, włoskami 

dziecka, starymi fotografiami, małżeńskimi pierzynami, lekami, suszonymi ziołami 

w woreczku, poplamionymi woskiem świętymi obrazami na półeczce w kącie – ca-

łym waszym niepodzielnym, dogłębnie stopionym w jedno z kilku pokoleń życiem, 

z którego teraz musisz, idealnie celując, wyrwać kilka fundamentalnych elementów 

tak, żeby się nie rozpadło – a ono już się właśnie rozpadło! – i naprędce złożyć so-

bie z tego – przenośny dom, podręczny, domek ślimaka, zdolny nadal utrzymać was 

razem, i dlatego jest to w istocie bardzo ważny problem, może nawet problem nad 

problemami, a jego rozwiązanie powie o tobie znacznie więcej niż setki wypełnionych 

ankiet i testów w rodzaju „pięć książek, które zabiorę ze sobą na bezludną wyspę” – 

ile czasu potrzebujesz, żeby się spakować, kiedy na progu twojego domu staną ludzie 

z karabinami i powiedzą: wynoście się, transport czeka?…

To przecież nie podróż: z podróży się wraca. Nie emigracja: emigrację się wy-

biera. W obu przypadkach jest się przynajmniej podmiotem działania. A tu kluczowe 

słowo to „transport”, a ty jesteś ładunkiem, jednostką statystyczną przewozów ma-

sowych, jak sztuka bydła albo kubik drewna. Niewidzialna cudza wola wydziera was 

niczym drzewa z korzeniami z waszego jedynego na świecie domu, z naturalnego 

niczym przedłużenie waszego ciała krajobrazu pamięci rodowej – i przenosi po ma-

pie gdzieś w nieznane, by rzucić w obce miejsce: teraz, mówią, tu jest wasz dom – 

przyzwyczajać się. Nie przywykniesz, uschniesz – cóż, sam jesteś sobie winien.

…Jeśli powtarzać ten eksperyment na kilku pokoleniach, człowieko-drzewo na-

uczy się nigdy i nigdzie nie zapuszczać głęboko korzeni. Nie wrastać prawdziwie 

w żadne miejsce – jak te ofiary brutalnie zdeptanej pierwszej miłości, które potem 

przez całe życie boją się ponownie pokochać. Podskórna, w pniu mózgu wytra-

wiona pamięć raz przeżytej traumy rozstania będzie blokować wszystkie późniejsze 

próby zakorzenienia ostrzegawczym, czerwonym błyskiem: własny dom (i wokół 
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tective concentric rings of one’s village, city, and country around it) is the thing that it 

hurts to lose, so – no, please, don’t make me, I’ll have a light, portable home instead. 

This way, should the doors fly open and the strangers with machine guns step inside, 

you could pack, grab the essentials (your baby in the sling, your laptop in your back-

pack, your credit cards in your chest pocket, you’ll buy what you need wherever you’re 

going, hurry, hurry, the transport is waiting!), and roll on with the wind, through cold, 

desolate space, not rupturing anything, no bleeding heart, no slashed flesh, having 

taught yourself to love not a point on the map but the distance between points, not 

the stasis, but the transition, not a place, but the motion: the road – the railway sta-

tion – the airport. You’re up for it – being a nomad, living out of a suitcase, for years, 

decades if you have to, blind to your environment, as a tourist is blind to the peeling, 

flea-stained wallpaper in hotel rooms. 

One learns to recognize them – places that are unloved, land that has been 

robbed of true owners, villages littered with strangers’ graves, places under the pall 

of anemia as if someone had pumped all of their blood out and injected them in-

stead with someone else’s, of an incompatible type. The new, rejected blood cells 

are people, and their loitering in these places, among incomprehensible walls and 

neglected homesteads where other families’ ghosts howl in the chimneys, leaves an 

outside observer with a disorienting impression that all these people are, mentally, 

not here but elsewhere, someplace where, they secretly believe, their real life, their 

own ancestral Golden Age is being kept, with no expiration date or long-term penal-

ties, on ice, awaiting defrosting. This faith of theirs stays with them as the smell pre-

served somehow at the bottom of their own grandmother’s hastily packed (You have 

two hours!) suitcase. Even if nothing else could be preserved, taken along, this smell 

is forever – there is no home without it. Not even a portable home. 

We catch whiffs of it in every corner of the world, at every latitude. The children, 

grandchildren, and great-grandchildren of the deported, we have spread over the sur-

face of the planet like a new ocean, carrying with us our virus of acquired home-defi-

ciency. We want to feel at home everywhere – and so we have homogenized, ironed 

out the universe into a few universally recognizable – and therefore (trans)portable – 

elements: the highway, the gas station, the McDonalds, the airport. We rely on dis-

posable cutlery, and cycle through domiciles and localities as we do through laptops 

and mass-produced winter coats. We have adapted quite well, when you think about 

it – nothing to complain about. The only thorn in our collective side is this smell. 

It can overcome you without warning – it ambushes you in a snippet of an old 

tune, an accidental combination of colors, the sounds of a forgotten language. It’s 

in the steam rising from a pot of food – oh yes, we are convinced this is exactly what 

it smelled like in the kitchen of our great-great-grand-home, recipes are always repli-

cated from memory, aren’t they, so the same food tastes the same no matter where 
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niego, ochronnymi koncentrycznymi kręgami – wieś, miasto, ojczyzna…) – to to, 

czego utrata jest bolesna, nie, tylko nie to, nigdy więcej, lepiej mieć „lekki” – prze-

nośny… Tak, by w dowolnej chwili, gdy znów gwałtownie otworzą się drzwi i wejdą 

obcy z karabinami, można było zerwać się, pozbierać to, co niezbędne (niemowlak 

w chuście, laptop w bocznej kieszeni plecaka, karty kredytowe na piersi, wszystko, co 

potrzebne, kupimy na nowym miejscu, szybciej, szybciej, transport czeka!), – i po-

toczyć się z wiatrem naprzód, przez nieogrzaną przestrzeń – niczego w sobie nie 

wyrywając z krwią, nie szarpiąc żywego ciała, nauczyć się kochać – już nie punkt na 

mapie, tylko obszar między punktami, nie statykę, tylko dynamikę, nie miejsce, tylko 

przemieszczanie: ruch – drogę – dworzec – lotnisko… I tak żyć jak nomada – na wa-

lizkach: jeśli będzie trzeba, przez lata, przez dziesięciolecia – cały czas „nie widząc” 

otoczenia, tak jak turysta „nie widzi” ścian hotelowego pokoju z odklejającymi się 

tapetami i śladami pcheł.

…Można je rozpoznać na pierwszy rzut oka – niekochane miasta, okradzione 

z gospodarzy ziemie, wsie obcych grobów. Przestrzeń, w której na wszystkim leży 

wyraźny cień anemii – tak, jakby kiedyś upuszczono z niej całą krew, a w jej miejsce 

przetoczono niezgodną pod względem grupy. I przesuwanie się nieprzywykłych mas 

„ciałek krwi” wśród niezrozumiałych dla nich murów i niezadbanych podwórzy, gdzie 

w kominach huczą obce duchy, pozostawia w postronnym obserwatorze dziwne 

uczucie, jakby wszyscy ci ludzie myślami byli tak naprawdę „nie tu”, tylko gdzieś in-

dziej – gdzie, jak skrycie wierzą, leży w bezterminowym depozycie, jak w ogromnej 

lodówce, czekając na rozmrożenie, ich prawdziwe życie, Złoty Wiek przodków… Ta 

wiara jest właśnie tym zapachem, który przetrwał na dnie spakowanej niegdyś w po-

śpiechu („dwie godziny na pakowanie!”) babcinej walizki. Nawet jeśli nic więcej 

nie udało się wywieźć, zapach zawsze pozostaje: bez niego nie ma domu. Nawet 

przenośnego.

Łowimy go nozdrzami po wszystkich zakątkach świata, po wszystkich szeroko-

ściach geograficznych. Dzieci, wnuki i prawnuki deportowanych – rozlaliśmy się po 

lądach całej planety jak drugi ocean, roznosząc po niej wirus naszego „nabytego 

braku domu”. Żeby wszędzie czuć się jak w domu, wyprasowaliśmy, wyrównaliśmy 

świat do poziomu kilku uniwersalnych, rozpoznawalnych – „przenośnych”! – elemen-

tów: autostrada, stacja benzynowa, McDonald’s, lotnisko… Używamy naczyń jedno-

razowych, zmieniamy domy i miejsca jak modele komputerów czy kurtki masowej 

produkcji. Zasadniczo nieźle się przystosowaliśmy, nie ma co narzekać. Jedyne, co 

nam nie daje spokoju, to zapach.

Może nadpłynąć znienacka – w urywku starej melodii, w przypadkowym zesta-

wieniu barw, w dźwięku zapomnianego języka… W parze unoszącej się znad tale-

rza – o tak, wierzymy, że właśnie tak pachniało w kuchniach naszego pra- pra- pra- 

domu, przepisy przecież odtwarza się z pamięci i te same potrawy tak samo smakują 

pod każdą szerokością, czyż nie? (prawidłowa odpowiedź – nie, ale lepiej tego nie 
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know this.) Movies, books, retro-styled cafes, historic reconstructions – we have 

spawned an entire industry of nostalgia, just so we wouldn’t feel homeless. But the 

smell still visits us in our dreams, and can explode with sudden, awesome force, re-

verberating through the entire length, it feels, of that long-ago-unrooted trunk – and 

that’s how you find a grown woman, a refugee from occupied Donetsk, wailing and 

screaming at the stunned hospital personnel to dare not – dare not! – designate her 

a “migrant” in her new records, because she’s no migrant, oh no, she had driven her 

own car here.

And you cry with her, you wail right along, disapproving looks from the check-

in ladies be damned, because you know this: two or three generations ago, this 

woman’s ancestors were brought to Donbas to work the mines, like most of the 

locals-to-be, precisely as official Soviet “migrants” – in a cattle car filled with other 

exiled kulaks. They were lucky – my kin were taken out to much more distant lands, 

to Siberia and the Kazakh steppes, and the mines they dug there and the cities that 

grew, like polyps, around those mines are now falling into ruin without any help from 

the Russian army, by virtue of those lands’ restoring themselves to wilderness in the 

wake of the violence inflicted upon them by men – and there isn’t anyone there who 

might look after the graves of those of my family members who never came back.

The woman in Kyiv – the third-generation deportee – had come back. By herself. 

She drove her own car. And it doesn’t matter that she was forced to do so – to pick 

up and go, albeit in the opposite direction this time – by men with machine guns 

(probably of the same brand as all those years before). The important thing is that 

she is no longer a piece of cargo, she has “her own car” – a perfect snail’s shell, her 

portable home that she had managed to put together from a land that was never 

really domesticated – and thus never loved, and thus a land so bitterly, hopelessly, 

and frighteningly left defenseless.

I can picture her driving. Through the rolled-down window, she could smell the 

smoke of burnt-out fires, the steam of field canteens at check-points, exhaust, and 

the breath of the spring steppe coming to life – the smell of home.

Translation © Nina Shevchuk-Murray, 2015
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wiedzieć…) Filmy, książki, kawiarnie, rekonstrukcje – żeby nie czuć się bezdomnym, 

stworzyliśmy cały przemysł nostalgii. A zapach i tak przychodzi do nas w snach – 

i może znienacka wybuchnąć z nieoczekiwaną, straszną siłą, na całą długość – zda-

wałoby się – dawno wykarczowanego pnia – i na środku korytarza kijowskiego szpi-

tala dorosła kobieta, uciekinierka z okupowanego Doniecka, zalewając się łzami, 

krzyknie do zaskoczonych lekarzy, żeby nie śmieli, nie-śmie-li! – pisać w dokumen-

tach, że jest „przesiedleńcem”, bo ona nie jest „przesiedleńcem”, nie – ona przyje-

chała własnym samochodem!…

A ty płaczesz razem z nią, choć rejestratorki już zerkają ukradkiem na was obie. 

Ty rozumiesz: dwa, a może trzy pokolenia temu przodków tej kobiety przywieziono 

do Donbasu, do kopalni, podobnie jak większość tamtejszych ludzi – właśnie jako 

oficjalnych radzieckich „przesiedleńców”: w bydlęcym wagonie dla rozkułaczonych. 

(Mieli szczęście – moich wywożono znacznie dalej w głąb mapy, na Syberię i w stepy 

Kazachstanu, i kopalnie, które oni tam budowali, i miasta, które jak polipy wyrastały 

wokół tych kopalni, niszczeją teraz bez żadnego udziału rosyjskiego wojska: zwykła 

regeneracja przestrzeni, powrót do stanu naturalnej dzikości po gwałcie uczynionym 

przez człowieka – i nie ma komu zadbać tam o groby tych moich krewnych, którzy 

nie powrócili).

A ta deportowana w trzecim pokoleniu – wróciła. Sama. własnym samocho-

dem. I nieważne, że znów została do tego zmuszona – już w przeciwnym kierunku – 

przez ludzi z karabinami, niewykluczone, że tej samej marki co wtedy. Najważniej-

sze – ona już nie jest ładunkiem, ma „własny samochód” – idealny ślimaczy domek, 

który udało się zdobyć na ostatecznie nigdy nie oswojonej – nie pokochanej, i dlatego 

tak gorzko, czarno i strasznie bezbronnej ziemi.

I wiem, że ona sama siedziała za kierownicą. Przez otwarte okno płynęła do niej 

woń pogorzelisk, dymu wystygłych kuchni na blokadach, benzyny i przebudzonego 

wiosennego stepu: zapach domu.

przełożyła Katarzyna Kotyńska
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Andrij Sahajdakowski

Pokój / A Room
instalacja multimedialna /  

multimedia installation, 2015

Andrij Sahajdakowski po raz pierwszy 
zrealizował podobną instalację w 1993 
roku, w niespokojnych czasach trans-
formacji ustrojowej po upadku Związku 
Radzieckiego. Wówczas instalację przeni-
kało poczucie dezintegracji i niestabilności 
charakterystyczne dla tamtego burzliwego 
okresu dziejów. Obraz świata na skraju 
rozpadu jest po ponad 20 latach wciąż 
aktualny, ponownie chwieją się funda-
menty jego kruchej równowagi. Z instala-
cji Sahajdakowskiego wyłania się niemal 
zapomniany obraz wielokulturowej galicyj-
skiej prowincji Austro-Węgier, gdzie mie-
szały się składniki różnych kultur, tworząc 
mit kosmopolitycznego Lwowa. To właśnie 
kwestia podtrzymania tradycji staje się klu-
czowa dla zrozumienia pojęcia przynależno-
ści w świecie chwiejnej równowagi pośród 
rozpadu i entropii. Poczucie tożsamo-
ści wydaje się być tutaj równie chybotliwe 
i niepewne, jak niepewna jest równowaga 
pomiędzy poszczególnymi elementami 
powstrzymującymi całość od ostatecz-
nego upadku. To świat, który jednocześnie 
odrzuca i łączy, który jest niezrozumiały, 
choć dziwnie znajomy.

Andriy Sahaydakovskyy created a similar 
installation for the first time in 1993, dur-
ing the turbulent times of transformation 
that followed the collapse of the USSR. 
At the time, the installation resonated with 
the sense of disintegration and instabil-
ity that characterised the tempestuous era. 
This image of a world on the verge of col-
lapse still conveys a similar urgency now 
after over 20 years, as the foundations 
of the fragile balance are shaking again. 
In Sahaydakovskyy’s installation looms an 
almost forgotten image of a multi-cultural 
Galician province of Austria-Hungary, where 
elements from different cultures met to cre-
ate a myth of a cosmopolitan Lviv. It is in 
this question of the subsistence of a tradi-
tion that the precarious stability amid decay 
and entropy brings the notion of belonging 
to the fore. A sense of identity appears here 
as vulnerable and unstable as the uncer-
tain balance between the individual ele-
ments that prevents them from their final 
fall. It is a world that repels and binds at the 
same time; it is incomprehensible yet oddly 
familiar.
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