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Życie i praca w uniwersalnym mieście.
Społeczeństwo fotomontażu
„FOTOMONTAŻ – najbardziej skondensowana w formie poezja
FOTOMONTAŻ – POEZOPLASTYKA
FOTOMONTAŻ daje zjawisku wzajemnego przenikania się najróżnorodniejszych
zjawisk zachodzących we wszechświecie
FOTOMONTAŻ – objektywizm form
KINO - jest wielością zjawisk trwających w czasie
FOTOMONTAŻ – jest jednoczesną wielością zjawisk
FOTOMONTAŻ – wzajemne przenikanie się dwu – I trój – wymiarowości
FOTOMONTAŻ rozszerza zasób możliwości środków: pozwala na zużytkowanie
tych zjawisk które są niedostępne dla oka ludzkiego – a które
czuła klisza fotograficzna może uchwycić
FOTOMONTAŻ – nowoczesna epopea.”
Mieczysław Szczuka, Fotomontaż – poezoplastyka, „Blok”, 1924, nr 8–9

ABSTRAKT
Fotomontaż, jak wiele zjawisk i technik w sztuce i nauce, pojawił się w podobnym czasie w kilku
miejscach. Jednym z nich był międzywojenny Berlin. Jak zauważa Hans Richter, technika kolażu została
przez dadaistów wypróbowana na wcześniejszym etapie w Zurychu, ale fotomontaż pozbawiający
fotografii iluzjonistycznego charakteru związanego z wiernym przedstawianiem rzeczywistości oraz
wykorzystanie go dla politycznego ataku było „nową, berlińską jakością”. Przytacza także definicję tej
techniki stworzoną przez Raula Hausmanna, w której zauważa ścisłe połączenie fotomontażu
z sytuacją społeczną i związaną z nią warstwą psychologiczną. Fotomontaż stanowił efekt postulatu
likwidacji sztuki, który w rzeczywistości był bardziej postulatem walki ze stosunkami społecznymi
panującymi wówczas w Niemczech. Idąc tym tropem, decyduję się na przeanalizowanie tych aspektów
w oparciu o dzieło Johna Heartfielda i George’a Grosza Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05
południe z 1919 roku. Analizuję wpływ I wojny światowej, rewolucji listopadowej, rozwoju mass
mediów w kontekście sztuki wysokiej, industrializacji, fascynacji Ameryką i jej innowacjami, przemian
nowoczesnego miasta, by dojść do wniosków, iż fotomontaż, jako medium opierające się na
modyfikacji bazowego materiału fotograficznego, stanowi sposób zarówno przedstawiania, jak
i przepracowywania społecznych przemian związanych z życiem, pracą i nowoczesnym miastem.
SŁOWA KLUCZOWE: fotomontaż, dadaizm, społeczeństwo, Berlin, awangarda, nowoczesność
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Kiedy w 1912 roku Picasso wkleił do swojego dzieła plecionkę z krzesła,
świat jeszcze nie podejrzewał, że w ciągu kilku kolejnych lat praca na elementach
wziętych prosto z życia codziennego stanie się podstawową techniką
dla dwudziestowiecznej sztuki. Kubistyczna papier collé, naklejanka, była
prekursorką całkowicie nowej metody obrazowania – kolażu. Metody, która
miała swój udział oraz ewoluowała w wielu prądach nowoczesnej sztuki – od
futuryzmu po pop-art. Jedną z następczyń kolażu stała się utożsamiana
z nowoczesnością, często przypisywana dadaizmowi, technika fotomontażu.
Choć kubizm stanowił niewątpliwe źródło inspiracji dla twórców dadaistycznych,
mieszanie mediów odbywało się w nim na zasadniczo innych zasadach. Kubistyczny
kolaż korzystał z materiału codziennego jako cytatu pośród innych technik, takich
jak farba olejna czy ołówek. Dla dadaistów z kolei codzienny materiał o rodowodzie
masowym stanowił centrum zainteresowania. Różniła się także kompozycja –
wyważone, symetryczne, budowane w pionie i poziomie formy zastąpiła asymetria,
nagromadzenie oraz ukosy. Ale nie sama forma stanowiła dla dadaistów obiekt
zainteresowania – temat był co najmniej równie ważny. Duża część artystów
poruszała w swoich dziełach kwestie polityczne. Posługując się techniką
fotomontażu czy ready-mades, dadaiści stworzyli język podejrzliwy w stosunku do
tradycji oraz krytyczny co do niemal każdego obszaru społeczeństwa2.
Fotomontaż, jak wiele zjawisk i technik w sztuce i nauce, pojawił się
w podobnym czasie w kilku miejscach. Na pierwszy plan wybił się niemiecki dadaizm
i rosyjski konstruktywizm. Sabiene T. Kriebel we wstępie do swojej książki
Revolutionary Beauty przypuszcza, że odbywało się to właśnie tam, a nie
gdziekolwiek indziej, w wyniku „skoncentrowanej modernizacji tych państw
przebudzonych pierwszą wojną światową, w połączeniu z nowymi systemami
politycznymi – demokracją parlamentarną w Niemczech i komunizmem w Rosji”3.
Czym jest wykształcony w drugiej dekadzie dwudziestego wieku fotomontaż?
Hans Richter (dadaista, który z Zurychu do Berlina, miejsca narodzin dadaistycznego
fotomontażu, przybył w 1920 roku) technikę tę opisywał w następujący sposób:
„Czasopisma, manifesty, okładki książek, plakaty i druki domagały się czegoś nowego. Wobec tego
cięto fotografie, uzupełniano je rysunkami, znów rozcinano, doklejano strzępy gazet, starych
listów lub co kto miał pod ręką, a wszystko po to, żeby temu zwariowanemu światu wepchnąć do
gęby jego własny wizerunek. Powstające w ten sposób rzeczy nazwano fotomontażami. (…)
Kolaż, czyli kompozycje sklejane z kawałków papieru i strzępów materiału, zostały wypróbowane
jeszcze w Zurychu. Ale pozbawienie fotografii, pokazującej przecież rzeczy naprawdę istniejące, jej
charakteru iluzjonistycznego oraz swobodnie wykorzystywanie jej realiów dla politycznego ataku
było już nową berlińską jakością. Wyłoniła się ona w sytuacji nacechowanej pragnieniem
wolności i walką polityczną. Oto co napisał wynalazca tej techniki Hausmann w swoim
artykule Definicja fotomontażu: (…)>Fotomontaż otwiera przed nami tyle możliwości, ile zmian
2
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S. T. Kriebel, Introduction, [w:] S. T. Kriebel ,Revolutionary Beauty, University of California Press, Berkley,
Los Angeles 2014, s. 7.
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obserwujemy w naszym środowisku, w jego strukturze społecznej i wynikających z niej
psychologicznych nabudowań – a przecież wszystko to zmienia się z każdym dniem…<”4.

Według Richtera najważniejszym krokiem było więc włączenie przez berlińczyków
do formuły kolażu fotografii i pozbawienie jej iluzjonistycznego charakteru.
Fotografia, kojarzona dotychczas z wiernym przedstawianiem rzeczywistości,
stała się obiektem przetworzeń, dekonstrukcji, fragmentaryzacji czy zestawień.
Te zabiegi skupiały się na wytworzeniu nowej rzeczywistości zarazem fizycznie
niemożliwej, a jednocześnie wrażeniowo trafnej. Berliński fotomontaż dadaistyczny
charakteryzował także konkretny, polityczny typ użycia. Szczególnie ważnym
elementem dla dadaistów były mass media jako znaki czasu, znaki nowej epoki5.
Fotomontaż dadaistyczny praktykowany w Berlinie nie był wyłącznie
techniką, ale świadectwem konkretnego momentu w życiu społeczeństwa
dwudziestowiecznego. Jak pisze Kriebel – chociaż medium fotomontażu istniało
już od dziewiętnastego wieku, to właśnie po pierwszej wojnie światowej
fotomontaż z rozrywki o niewielkiej skali przerodził się w zjawisko masowe. Miało
to duży związek z rozwojem samej nowoczesności – industrializacja przyspieszyła
urbanizację, masową produkcję i masową konsumpcję, a postęp technologiczny
umożliwił druk fotografii. W ten sposób zaczęła się tworzyć rozległa kultura
prasowa oparta na obrazach, nieodzowna dla powstania fotomontażu6.
Włączanie obiektów pochodzących z codziennego życia początkowo szokowało,
ale prędko przestało dziwić. To przekraczanie granicy między sztuką wysoką
a życiem codziennym przez Mike’a Featherstone’a w tekście Postmodernizm
i estetyzacja życia codziennego zostało nazwane estetyzacją codzienności7. Po raz
pierwszy na teren sztuki wstęp zyskały materiały, zdjęcia, wydruki, które samą swą
rangą dawały świadectwo rzeczywistości. By jaśniej zrozumieć fotomontaż jako
objaw międzywojennej rzeczywistości, przyjrzę się bliżej pracy stworzonej we
współpracy Johna Heartfielda i George’a Grosza Życie i praca w uniwersalnym
mieście, 12:05 południe (Rys. 1). Jej twórcy spotykają się w 1915 roku, a ich
znajomość ogromnie wpłynie na sztukę nowoczesną. Obaj, doświadczeni pierwszą
wojną światową, wprowadzają w swoje prace aspekt polityczny. Po wojnie
wielokrotnie ze sobą współpracują, czego owocem jest między innymi opisywane
przeze mnie dzieło. Łączy w sobie najistotniejsze elementy międzywojennej
rzeczywistości: miejskość, masowość, chaos, hałas, rewolucyjność, defragmentację,
maszynowość, pracę, przemysł, codzienność.
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H. Richter, Dadaizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983, s. 201-202.
S. Czekalski, Montowanie utopii. Fotomontaż jako wizualny język awangardy, [w:] tegoż, Awangarda i mit
racjonalizacji, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 23-33.
6 S. T. Kriebel, Introduction…, op. cit., s. 6.
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[w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.), Universitas, Kraków 1997, s. 304-305.
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Rys. 1. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe,
1919 r.

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726.

Moje podejście badawcze opierać się będzie na podstawowych założeniach
nauki, którą można określić jako socjologia obrazu. W niniejszym tekście postaram
się przeanalizować wybraną pracę, biorąc pod uwagę specyfikę techniki, którą
została wykonana, pochodzenie czy kompozycję. W znacznym zakresie czerpać więc
będę z metody nazwanej przez Tomasza Ferenca „analizą kompozycyjną”8,
przy jednoczesnym przystosowaniu niniejszej metody do techniki fotomontażu
oraz szczególnym uwzględnieniu aspektu społecznego. Przez kompozycję rozumieć
będę organizację wewnętrzną, wykorzystane materiały i ich względem siebie
umiejscowienie. W oparciu o te aspekty przyjrzę się życiu, pracy i miastom
przełomu drugiej i trzeciej dekady dwudziestego wieku celem zastanowienia się,
dlaczego właśnie one z taką intensywnością manifestowały swoją obecność
w sztuce międzywojennego Berlina?

Życie
Pod koniec pierwszej wojny światowej społeczeństwo niemieckie było u kresu
swych sił. Szczególnie cierpieli marynarze, traktowani jako ostatnia nadzieja
państwa niemieckiego. W listopadzie roku 1918 doszło do pierwszej udanej rebelii
popartej przez robotników, która wkrótce rozprzestrzeniła się na większe ośrodki
miejskie i – w konsekwencji – na cały kraj. Choć rewolucja zyskała gorące poparcie
8

T. Ferenc, Analiza obrazów – przegląd metod i inspiracji teoretycznych, „Folia Sociologica” 2007, nr 32, s. 7.
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lewicowych działaczy, szereg działań podjętych przez władze (m.in. zabójstwo
przywódców ruchu – Karla Liebknechta i Róży Luksemburg – przez władze
porządkowe) doprowadziło do ostatecznego zduszenia rewolucji wraz ze
stłumieniem powstania w Berlinie 11 marca 1919 roku9.
Rys. 2. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe,
1919 r. (fragment)

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726 (25.05.2019).

Nie jest przypadkiem, że dzieło Heartfielda i Grosza powstało dokładnie w tym
samym roku. Obaj artyści należeli do Komunistycznej Partii Niemiec, gdzie tworzyli
w duchu dadaizmu. Ich praca doskonale chwyta niepokój życia w Niemczech
w tamtym czasie. Cytat z angielskiej piosenki z okresu pierwszej wojny światowej –
„Cheer, boys cheer!” – łączy się w niej z naszkicowanym przez Grosza kłębowiskiem
twarzy ludzkich w dynamicznej kompozycji na pozór pozbawionej porządku
(Rys. 2).Wybór takiego układu jest wypełnieniem recepcyjnego celu, który dla dzieła
awangardowego wskazywał Peter Bürger w Teorii awangardy:
„Odbiorca dzieła awangardowego doświadcza, że jego wykształcony na organicznych dziełach
sztuki sposób przyswajania sobie obiektywizacji duchowych, nie jest stosowny do przedmiotu
percepcji. Dzieło awangardowe ani nie tworzy wrażenia całościowego, które pozwoliłoby na jakąś
wykładnię sensu, ani nie pozwala na wyjaśnianie nawet powstałego gdzieś być może wrażenia
poprzez odwoływanie się do jego poszczególnych części, gdyż nie są już podporządkowane jednej
intencji dzieła. Owej rezygnacji z sensu odbiorca doświadcza jako szoku. Artysta awangardowy
dąży do wywołania szoku, ponieważ wiąże z tym nadzieję, że pozbawiając odbiorcę sensu zwróci
mu uwagę na problematyczność praktyki życiowej oraz na konieczność zmiany. Szok jest pożądany

9

Rewolucja listopadowa, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_listopadowa (25.05.2019).
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jako bodziec (stymulans) do zmiany zachowania; jest środkiem służącym przełamaniu estetycznej
immanencji oraz wprowadzeniu zmiany do praktyki życiowej odbiorcy”10.

Bürger zwracał szczególną uwagę na szok powodowany brakiem sensu, który dzieło
awangardowe miało wywoływać w odbiorcy. Sam jednak zastanawia się, na ile
taka strategia była skuteczna, powtarzalna i realnie wpływała na zmianę życia (czy
przypadkiem nie utwierdzała już zastanego porządku). Wspomina także stanowisko
Benjamina dotyczące szoku – stwierdzenie, że odbiór dzieła awangardowego
znacznie się różni, ponieważ przedstawia się w nim rozproszenie będące odmianą
zachowania społecznego. Sztuka dadaistyczna miała się opierać na oburzeniu, które
miało nadawać „dotykalności” niezbędnej dla sztuki wielkich przemian
historycznych11. Bürger zwraca uwagę na rozłam pomiędzy „charakterystycznym
dla szoku doświadczeniem niestosowności sposobu recepcji, właściwej dla dzieła
organicznego, oraz dążeniem do ujęcia zasad konstrukcyjnych”, co sprowokowało
nowy typ recepcji, w którym uwaga odbiorcy nie kieruje się już na ujęty dzięki
lekturze części sens całości dzieła, lecz na zasadę konstrukcyjną12. Fotomontaż
dadaistyczny, wypełniając te założenia, staje się więc czynnikiem realnie
wpływającym na kształtowanie nowej percepcji odbiorcy.
Tadeusz Peiper w manifeście Miasto. Masa. Maszyna opublikowanym w 1922
roku w Krakowie, zaledwie trzy lata po powstaniu fotomontażu Heartfieda
i Grosza, opisał społeczeństwo masowe. Postrzegał je jako piękne, przez wzgląd na
maszynowe działanie zetknięte z organiczną naturą ludzką. Twierdził, że organizm
masowy rodzi nowy instynkt ładu, potem nowy obraz ładu, potem nową ideę
ładu”13.
W ostateczności masa-społeczeństwo narzuca swoją budowę sztuce, dzieło
sztuki organizuje się społecznie – i w konsekwencji – staje się społeczeństwem.
Zwraca także uwagę na to, że estetyka i ekonomia stają się sobie coraz bliższe.
Sugeruje to, o czym opowiem więcej w kolejnym podrozdziale, iż sztuka miałaby
podlegać prawom produkcji. „Masowość konsumpcji artystycznej otwiera sztuce
nowe perspektywy”14.
Berlińscy dadaiści doskonale zdawali sobie z tego sprawę, co sprawia, iż trudno
jest badać ten nurt w duchu historii sztuki. Mark Hutchinson rozprawia się z tym
problemem w tekście Dada Contra Art History opublikowanym w czasopiśmie
„Dada/Surrealism”. Twierdzi, iż konkretny charakter działań berlińskiej awangardy
sprawił, iż stworzyła wokół siebie zasłonę dymną skutecznie uniemożliwiającą do

10

P. Bürger, Montaż, [w:] P. Bürger, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, TAiWPN Universitas, Kraków 2006,
s. 103-104.
11 W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej, [w:] W. Benjamin, Twórca jako
wytwórca. Eseje i rozprawy, przeł. R. Reszke, Warszawa 2011, s. 47.
12 P. Bürger, Montaż…, op. cit., s. 105.
13
T. Peiper, Miasto. Masa. Maszyna., „Zwrotnica”1922, nr 2, s. 13.
14 Ibidem, s. 14.
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nich bezpośredni dostęp przez historyków sztuki15. W swoim tekście szuka
przesłanek do tego, by włączyć dadaizm w poczet nurtów artystycznych, które bez
przeszkód można badać metodami historii sztuki. Mam jednak poczucie, że – ze
swoim założeniem podchodzenia do dzieł jako do efektów procesu produkcji oraz
ich masowym odbiorcą – odbiór dzieł dadaistycznych z dużo większą łatwością
możemy zmierzyć w liczbach.
Początkowe publiczne zgromadzenia dadaistyczne o charakterze
performatywnym skutecznie przyciągały odbiorców. Choć w wielu źródłach autorzy
podają, iż dadaizm był nurtem silnie szokującym współczesną mu publiczność,
prawdziwy test dla fotomontażu dopiero miał nadejść pod postacią pierwszych
międzynarodowych targów dada, które odbyły się między 30 czerwca a 25 sierpnia
1920 roku w galerii Dr. Otto Burcharda. Głównymi organizatorami byli Grosz,
Hausmann i Heartfield. Jak wspomina Brigid Doherty w opracowaniu wstępu do
wydarzenia, nazwa „targi” powstała ze względu na funkcje wydarzenia –
pokazywanie niemal dwustu prac miało się wiązać z ich sprzedażą, a miejsce
wystawiania – renomowana berlińska galeria – wzbudzać szok w potencjalnych
odwiedzających16.
Jednak jako wydarzenie komercyjne targi odniosły porażkę, a dadaiści nie
zanotowali finansowego zysku (mimo prowadzonej sprzedaży biletów
i katalogów), wręcz ponieśli straty. Bilety na targi w pierwszym miesiącu z dwóch
sprzedały się, jak podaje Jed Rasula w książce Destruction Was My Beatrice: Dada
and the Unmaking of the Twentieth Century, w liczbie wyłącznie 310, co robi
szczególnie duże wrażenie w porównaniu z innymi wystawami drugiej i trzeciej
dekady XX wieku: pierwsza wystawa sztuki rosyjskiej w Van Diemen Gallery
w Berlinie w 1923 roku przyciągnęła 15 000 odwiedzających, futurystyczna
wystawa 0.10 w 1915 w Sankt Petersburgu 6 000 jednego miesiąca, a wystawa
Maneta i postimpresjonistów w 1910 w Londynie zgromadziła 25 00017. Targi
dada nie stanowiły więc realnego zagrożenia dla niemieckiej polityki i kultury.
W rzeczywistości było to najmniej publiczne forum organizowane przez dadaistów
w Berlinie. Lecz choć dadaistyczne targi nie odniosły podstawowego, targowego
celu – sprzedano na nich tylko jedno dzieło – odbiły się szerokim echem na arenie
prasy międzynarodowej:
„(…) większy sukces niż ten finansowy (…) odniosły w zdobywaniu rozgłosu w niemieckich
i międzynarodowych mediach drukowanych. Zdjęcia wykonane podczas otwarcia obiegły
ilustrowane tygodniki w Amsterdamie, Mediolanie, Rzymie i Bostonie. Wydarzenie otrzymało
także dziesiątki publikowanych recenzji w Niemczech, jak i za granicą. Większość z nich była wroga,
15

M. Hutchinson, Dada Contra Art History, “Dada/Surrealism” 2015, nr 20, https://doi.org/10.17077/00849537.1262, (25.05.2019), s. 3.
16 W. Herzfelde. Brigid Doherty, Introduction to the First International Dada Fair, “October” 2003, nr 105,
www.jstor.org/stable/3397683, (25.05.2019), s. 93-95.
17
J. Rasula, Dada Hurts, [w:] J. Rasula, Destruction Was My Beatrice: Dada and the Unmaking of the Twentieth
Century, Basic Books 2015, e-book, loc. 1581.
191

Urszula Janoszuk

wręcz zjadliwa; część krytyków była
z jakimkolwiek znaczeniem wystawy”18.

ledwie

zmieszana;

a

kilku

polemizowało

Oba dwa skrajne końce dwóch różnych miar sukcesu zdają się mówić
o dadaizmie bardzo dużo. Przede wszystkim podkreślają jego funkcję jako reakcji na
rzeczywistość. Chociaż dadaizm miał prowokować i szokować, środki, którymi się
posługiwał, miały jednorazową siłę rażenia. Ten zużyty efekt szoku, pokrewieństwo
dzieł dadaistycznych z codziennością oraz fakt, że rok później berlińska dada
zawiesiła swoją działalność, mówią dosadnie, że w 1920 roku dadaizm w Berlinie
nie miał już wiele odbiorcom do zaoferowania. Jednocześnie mamy do czynienia
z jego ciągłą obecnością w masowych mediach, szczególnie w prasie, co potwierdza
jej publicystyczny i relacyjny w stosunku do rzeczywistości charakter. Publiczność
uświadamiana o własnej banalności mogła nie widzieć celu czy przyjemności w
chodzeniu na tego typu wystawy bądź kupowaniu obiektów pełniących taką
funkcję.
Fotomontaż stanowił efekt realizacji postulatu likwidacji sztuki, który
w rzeczywistości był bardziej postulatem walki ze stosunkami społecznymi
panującymi wówczas w Niemczech. Miał za zadanie unaoczniać niewidoczne na
pozór mechanizmy rządzące codziennością i podawać je w wątpliwość. Richter
przytacza słowa Grosza z 1924 roku opublikowane w piśmie „G”, które mówią,
że wiara w jego prace jako w sztukę wskazuje na wiarę w przyszłość klasy
robotniczej19. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądał jeden z ważniejszych elementów
dwudziestowiecznej codzienności – praca.

Praca
Zrównywanie sztuki z pracą przez Grosza nie było jednorazową manifestacją.
Fotomontaż z międzywojennej pracy czerpał przede wszystkim drugi człon nazwy –
„montaż” oraz, w konsekwencji, kwestię masowych technik produkcji. Początek
XX wieku to bardzo intensywne zainteresowanie pracą mające ścisły związek
z nowymi skojarzeniami, które zaczęła budzić Ameryka. Niemcy tkwiące
w powojennym i porewolucyjnym kryzysie z tęsknotą spoglądały na amerykańską
prosperity. „Plany rozwoju ekonomicznego kraju, przywrócenia spokoju
społecznego i zażegnania groźby wybuchu rewolucji czerpały inspirację z idei
tayloryzmu i fordyzmu, które z drugiej strony pociągały także mniej radykalnych,
lewicowych intelektualistów (…)”20 – pisze Stanisław Czekalski w książce
Awangarda i mit racjonalizacji. Tayloryzm, ekonomiczna koncepcja zarządzania,
polegała na „podziale procesu produkcji na proste czynności, standaryzację maszyn
18

W. Herzfelde, B Doherty, Introduction…, op. cit., s. 93-95.
H. Richter, Dadaizm…, op. cit., s. 196-198.
20 S. Czekalski, Montowanie utopii…, op. cit., s. 33.
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i narzędzi oraz normowanie pracy na podstawie badania czasu pracy niezbędnego
do wykonania poszczególnych czynności”21. Fordyzm natomiast jako metoda
organizacji pracy i zarządzania wielkim przedsiębiorstwem wprowadzona w 1913
roku przez Henry’ego Forda, stanowiła twórczą kontynuację tayloryzmu.
Wzbogacała go o dalece idącą specjalizację pracy, zastosowanie automatycznej
taśmy produkcyjnej o szybkim posuwie, standaryzację produkcji, wprowadzenie
ośmiogodzinnego dnia pracy oraz regulamin i dyscyplinę22.
Tadeusz Peiper w przywoływanym już tekście Miasto. Masa. Maszyna bardzo
trafnie analizuje te procesy i ich znaczenie dla człowieka:
„Między epoką narzędzia kamiennego a epoką narzędzia maszynowego pojawiło się zjawisko
podziału pracy. Ludzie pracujący nad maszyną, ludzie wytwarzający maszynę, nie zastosowują jej
praktycznie, nie biorą udziału w tej części jej życia, w której zaczyna ona spełniać swoje zadanie.
Nie widzą więc tego ścisłego związku, jaki istnieje między budową maszyny, a jej funkcją. (…)
Maszyna raziła człowieka, jak długo wpływami swoimi obejmowała tylko część życia ludzkiego;
przestała go razić, gdy całkowicie przekształciła życie ludzkie. (…) Maszyna została wprowadzona
w dziedzinę sztuki. Ale jak? Jedni (futuryści) widzą w niej fetysza, którego za jego ogólne wartości
należy czcić i okadzidlać sztuką. Drudzy (puryści) widzą w maszynie twór najdoskonalszego piękna,
który sztuka powinna wziąć za wzór swoich dążeń. W pierwszym wypadku maszynę wprowadza
się w świat sztuki jako istotę boską, niezależnie od jej wartości artystycznych; w drugim wypadku
wprowadza się ją w sztukę jako mistrza zniewalającego do naśladowania. (…) Zdaje mi się, że rola,
jaką maszyna może odegrać w twórczości artystycznej jest zgoła inna. Ani bóstwo, ani mistrz.
Sługa! Maszyna powinna stać się sługą sztuki. Powinna służyć celom, które wyłaniają się z jej
własnej istoty. Nie o uwielbienie lub naśladowanie maszyny chodzi, lecz o jej wyzyskanie”23.

Autor wskazuje na dwie, szczególnie istotne dla mnie kwestie: pierwszą z nich jest
okiełznywanie inicjalnego strachu przed maszyną wynikającego z alienacji
człowieka od procesu produkcji z uwagi na maszynowy podział pracy. Drugą –
sposoby, na jakie maszyna zaczyna funkcjonować w sztuce. Autor postuluje
opanowywanie maszyny poprzez jej wciągnięcie w akt twórczy. Oba spostrzeżenia
grają niepoślednią rolę w dadaistycznych fotomontażach. Z jednej strony ich
autorzy przez swoją sztukę oswajali siebie i społeczeństwo z maszynowością pracy,
a z drugiej bezwstydnie angażowali maszynowość na rzecz własnej sztuki.
Technika fotomontażu przez sam proces i biorącą się zeń nazwę nawiązywać
miała do fizycznego procesu montowania. Wybieranie obrazów maszyn
nadawało technice fotomontażu „wydźwięk inżyniersko proletariacki”24.
Ukonstytuowało się podczas Międzynarodowych Targów Dada, gdy fotomontaże
zostały zaprezentowane jako przykład „śmierci sztuki i życia nowej, maszynowej
sztuki Tatlina” jak głosiła plakietka umieszczona między dziełami (Rys. 3).
Maszynowość pracy między innymi umożliwiała masową produkcję, zarówno
21

Tayloryzm, [w:], Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tayloryzm;3985785.html (25.05.2019).
Fordyzm, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fordyzm;3901897.html (25.05.2019).
23
T. Peiper, Miasto…, op. cit., s. 17-19.
24 D. Waldman, Collage…, op. cit., s. 103-104.
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papierosom, jak i filmom, których reprezentacje Heartfield i Grosz umieścili
w swojej pracy. Sztuka masowa rozwijała się według Czekalskiego wespół
z awangardą, dając i biorąc wiele z siebie nawzajem. Powołując się na teorie
Greenberga i Adorno formułowane w końcu lat trzydziestych, zastanawia się on nad
miejscem awangardy wobec kultury wysokiej oraz kultury masowej, wyróżniając
przeciwieństwa w celu (masowa – rozrywkę, wysoka – kształtująca postawy) czy
funkcji (masowa usypiająca, wysoka pobudzająca)25.
Rys. 3. Grosz i Heartield trzymający plakietkę „Die Kunst isttot. Es lebedieneu Maschinenkunst
Tatlins” („Sztuka jest martwa. Niech żyje nowa maszynowa sztuka Tatlina”)

Źródło: Wikimedia
(25.05.2019).

Commons,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Die_Kunst_ist_tot.Tatlin.jpg

W kontekście tej teorii osadza „heroiczną teorię awangardy” zaproponowaną
przez Bürgera, wedle której awangarda była bohaterką przełamującą granicę sztuki
wysokiej i codziennego życia. „Można zaryzykować stwierdzenie, że rozwijająca się
odtąd krytyka masowej kultury potrzebowała awangardy jako bohaterskiego mitu,
który by tę kulturę oskarżał, występując w roli jej >wygnańca< lub niewinnego
>męczennika< jej totalnego systemu” – pisał. Dostrzega jednak, iż – choć tego typu
założenia mogą mieć zastosowania w działalności neoawangardy – zupełnie
25

S. Czekalski, Montowanie utopii…, op. cit., s. 16.
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rozmijają się z założeniami wielkiej awangardy. Jej rozwój następował równolegle
z kulturą masową i oba zjawiska były ze sobą blisko związane. „Awangarda
formowała się w ramach powstającej kultury masowej, a zarazem awangardowi
artyści byli współtwórcami >przemysłu kulturalnego<”. Naukowo-techniczna
racjonalizacja w istocie była dla awangardy inspiracją pozytywną. Twórcy
awangardowi wybrali właśnie kulturę masową za wytyczną dla nowoczesnej,
zmodernizowanej sztuki26. Stąd także dadaistyczne upodobanie do komunikowania
się za pomocą prasy, a także korzystanie w dużym wymiarze ze środków ówczesnej
reklamy (a nawet bezpośrednich jej wycinków; tu reklama papierosów The
Regiments, Rys. 4).
Rys. 4. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe,
1919 r. (fragment)

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726, (25.05.2019).

W mieście
Główną areną wszystkich opisanych zjawisk w XX wieku stało się miasto i to ono
zbiera w kompozycyjną całość krajobraz polityczno-społeczny w dziele Heartfielda
i Grosza. W 1920 na podstawie tzw. Ustawy o dużym Berlinie znacznie rozszerzono
obszar miasta, przyłączając kilka miast i kilkadziesiąt wsi. Berlin zamieszkiwało
wówczas około 4 mln mieszkańców27. Industrializacja, proces przekształcenia się
26
27

S. Czekalski, Montowanie utopii…, op. cit., s. 17-18.
Berlin, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin (25.05.2019).
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społeczeństwa tradycyjnego w przemysłowe, miała olbrzymi związek ze zmianą
istoty pracy – mechanizacją produkcji kierowaną wedle wspominanych już
określonych metod zarządzania. Miasto, dotychczas uznawane za miejsce życia
konkretnych warstw społecznych, stało się zbieraniną ludzi cechującą się
niezwykłym stopniem różnorodności. Jego integralność została zachwiana
w procesie I wojny światowej i rewolucji listopadowej, a przedstawienia statyczne
i idylliczne zastąpił chaos ujęty w formie fotomontażu.
Wróćmy do słów Tadeusza Peipera, który w cytowanym już tekście wskazuje na
kilka bardzo istotnych dla moich rozważań punktów. Według niego miasto,
ze względu na współżyjących ze sobą weń ludzi, musiało rozwijać się wedle ich
potrzeb i interesów, ciągle się odnawiać. „Ta jego natura nowatorska wprawiała
je w stały konflikt z odziedziczonymi sposobami myślenia. […] Wytwarzał się stan
waśni wewnętrznej między upodobaniami człowieka, które bardzo wolno ulegają
ewolucji, a miastem, które zmieniało się bez przerwy”28. Na tym właśnie napięciu
swoje prace wygrywali dadaiści, wzmacniając w nich wizerunek nowoczesnego
miasta, by przy użyciu mechanizmu szokowania zilustrować nowoczesnemu
człowiekowi, jak silnie i jak szybko w istocie zmienia się miejsce jego życia.
Peiper twierdzi, że miasto odbierane jest wszystkimi zmysłami, a jego drastyczna
odmienność od gloryfikowanego piękna natury, do której przywykło oko
człowiecze, wprawia w niechęć29. Dla dadaistów jednak to właśnie miasto,
z całą swoją masowością i maszynowością, stanowiło obiekt estetyczny częstokroć
portretowany. Zmysły człowieka nowoczesnego powoli przystosowały się
do nowego środowiska życia. Wizualna refleksja dadaistyczna niechybnie miała
w tym swój udział.
Wreszcie –
„Miasto może nie tylko przestać być brzydkim, ale może zacząć być pięknym. Może wywrzeć silny
wpływ na twórczość artystyczną. Trzeba tylko dojrzeć w nim realizację nowego piękna, wcielenie
w życie nowych praw estetycznych. […] Ulice dzisiejszego Berlina, będące jednym
z najwspanialszych widowisk świata, budzą antypatię we wszystkich tych, którzy bezmyślnie
i z pozorami znawstwa powtarzają wyczytane lub podsłuchane formułki, a nie umieją spojrzeć na
ten kamienny pomnik nowego życia spojrzeniem sięgającym w głąb rzeczy i wyprowadzającym
z nowych warunków życia prawidła nowego piękna”30.

Berlińscy dadaiści na miasto, jako na piękny kamienny pomnik nowego życia,
spoglądali już cztery lata przed opublikowaniem przez Peipera manifestu.
Pozytywny stosunek dadaistów do miasta ilustruje celebracja sensorycznego
doświadczenia miasta jako rewolucyjnej alternatywy dla statycznej kultury wysokiej
w dziele Kannstduradfahren (Czy umiesz jeździć na rowerze) Grosza, które opiszę za
Kurtem Belasem. Narrator przywołuje w nim wielkoformatowe reklamy oglądane
28

T. Peiper, Miasto…, op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 8.
30 Ibidem, s. 10-11.
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przez okna pociągu. Uważa, że tak doświadczane obiekty promocyjne robią na
odbiorcy znacznie większe wrażenie aniżeli obrazy widziane w galeriach. Recepcja
odbywa się w towarzystwie ogromu typowo miejskich bodźców, takich jak: stukot
maszyny, nieustanny zalew obrazów umieszczonych na budynkach za oknem,
przyciągająca uwagę forma reklam. Chociaż zjawisko to na pozór może wydawać się
negatywne, Grosz ostatecznie uznaje, iż jest to niewielki koszt na drodze do
umożliwianej przez nie „wielkiej nowoczesności”31.
Choć to właśnie od Berlina postanowiłam wyjść jako od miejsca powstania
wybranego dzieła, należy zwrócić uwagę, że uniwersalne miasto nie jest wyłącznie
Berlinem. To miasto ponadpaństwowe, w którym przeróżne fragmenty prac łączą
się w całkowicie nowe, nieistniejące miejsce, które jednocześnie może
przedstawiać każde, zurbanizowane miasto. Nazwa Universal City w zależności
od interpretacji uznawana jest za miasto uniwersalne, ale także za miasto
przemysłu filmowego. Dziełem Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05
południe zajmuje się Przemysław Strożek w książce Nic, to znaczy wszystko.
Interpretacje niemieckiego dada. Berlin pierwszej połowy lat dwudziestych
ogarnęła powszechna moda na Amerykę, którą kojarzono z nazwiskami
Taylora, Forda i Chaplina, z nowoczesna technologią, racjonalizacją produkcji
i ekonomicznym boomem, z rekordami efektywności, wysokości i szybkości,
z gorączką motoryzacji i urbanizacji, z drapaczami chmur Nowego Jorku i Chicago,
z masową rozrywką i gwiazdami show-businessu, z przemysłem filmowym, jazzem
i sportem, z zuchwałymi wyczynami gangsterów32.
Artyści tworzyli nowy „dada-świat”, Dada-merikę w opozycji do niemieckiej
i burżuazyjnej kultury. Ich wyobrażenia brały się zarówno z popularnej
literatury przygodowej osadzonej na Dzikim Zachodzie, jak i relacji w codziennej
prasie, pełnych krajobrazów wielkich wieżowców w rozległych metropoliach,
nowojorskiej mody czy Hollywood z jego gwiazdami filmowymi33. Kobieta
trzymająca pistolet jako figura wyjęta wprost z filmów gangsterskich, taśma
filmowa jako maszynowy dowód istnienia dzieła filmowego, wielkomiejskie
wieżowce, czy koło samochodowe (Rys.5), to tylko kilka przykładów z Życia i pracy….
Uniwersalne miasto według Heartfielda i Grosza miałoby więc być dumne
z procesów zachodzącej w nim industrializacji, zamieszkujących je mas ludzkich,
tworzonych na ich potrzeby mass mediów oraz rozpowszechnianej w ich obrębie
kultury masowej.

31

K. Belas, Text and the City: George Grosz, Neue Jugend, and the Political Power of Popular Media,
“Dada/Surrealism” 2013, nr 19, https://doi.org/10.17077/0084-9537.1280(25.05.2019), s. 7-11.
32 P. Strożek, Universal City, [w:] tegoż, Nic to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada, Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 43-45.
33 P. Strożek, Universal…, op. cit., s. 43-45.
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Rys.5. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe, 1919 r.
(fragment)

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726, (25.05.2019).

Podsumowanie
Fenomen berlińskiego dadaizmu nie był długi, bo zaledwie ok. trzyletni.
A jednak właśnie ten krótki wyimek z dwudziestowiecznej historii stanowi
szczegółową ilustrację berlińskiego (i nie tylko) społeczeństwa przełomu drugiej
i trzeciej dekady XX wieku. Fotomontaż, będący głównym medium tego nurtu,
w bardzo precyzyjny sposób oddawał nastroje polityczne, zmiany percepcyjne,
wpływy masowości i przemysłu oraz zmysłowy odbiór nowoczesnego miasta.
Odchodził od dotychczasowych form przedstawiania rzeczywistości (także w sferze
kompozycyjnej), gdyż te nie były już w żaden sposób adekwatne do doświadczeń
ówczesnego człowieka. Nowe metody opierające się na defragmentacji
i zawłaszczaniu wytworów czy rozwiązań nowoczesnych mediów pozwalały
zarówno chwytać codzienność, jak i wyrażać bunt (albo poparcie) dla kwestii
politycznych. Fotomontaż dadaistyczny, dziś często utożsamiany z nowoczesnością,
miał szokować. I – choć w momencie pojawienia się wzbudzał silne emocje –
wkrótce sam pozostał przede wszystkim reakcją na szok spowodowany
doświadczeniem wojny, przekształcającą się błyskawicznie rzeczywistością,
całkowicie nowymi wytworami kultury. Fotomontaż, jako medium opierające się na
modyfikacji bazowego materiału fotograficznego, stanowi sposób zarówno
przedstawiania, jak i przepracowywania społecznych przemian związanych
z życiem, pracą i nowoczesnym miastem.
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Life and Work in Universal City. A Society of Photomontage
Summary
Photomontage, like many other phenomena and techniques in art and science, emerged at the same
time in several places. One of which was Berlin in the inter-war period. As noted by Hans Richter in
his book Dadaism, the collage technique (originating in the Cubist works) was tried out earlier in
Zurich, but photomontage – depriving a photograph of its illusion character arising from its faithful
presentation of reality and its use for political attack – was a “new, Berlin quality.” He also cites the
definition of the technique proposed by Raul Hausmann, in which he notices a strict connection
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between photomontage and social situation and the psychological layer relating to it. Photomontage
was an effect of the postulate of eradication of art, which in reality was more of a postulate of fighting
against the social relations existing at the time in Germany. Inspired by these thoughts,
I analyse these aspects in the light of John Heartfield’s and George Grosz’s work Life and Work in
Universal City 12:05 Noon from 1919. I explore the influence of the First World War, November
Revolution, growth of mass media in the context of high art, industrialisation, fascination with America
and its innovations, transformations of the modern city; all this to come to the conclusion that
photomontage – as a medium based on modification of its source material which is photography – is
a means of presenting and dealing with social changes related to life, work and modern city.
Keywords: photomontage, Dadaism, society, Berlin, avant-garde, modernity

200

