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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Banksy płaski jak ziemia przed Kopernikiem 

Kim jest Banksy, nie wie nikt. Ale nawet dzieci wiedzą, że to anonimowy autor 
murali i graffiti. Niewątpliwie ma talent i potrafi skutecznie się promować, 
utrzymując w tajemnicy swoją tożsamość. Jedno nie wyklucza drugiego, wręcz 
przeciwnie - aura niepewności podgrzewa zainteresowanie. 

Ponieważ graffiti sygnowane "Banksy" pojawiają się w różnych miastach świata, niektórzy 
podejrzewają, że to dzieło zbiorowe - autorem miałoby być kilku pracujących na markę artystów. 
Patent nienowy. U nas znany z "Kolumbów" - dwaj bracia Jagiełłowie udawali jednego, by szybciej 
zdobyć sławę bohatera. 

Tak czy owak, Banksy jest arcymodny. I arcydrogi. Kupują go hollywoodzkie gwiazdy i ekscentryczni 
milionerzy, którym nie przeszkadza, że sztuka Banksy'ego z nich szydzi i piętnuje kapitalizm. Niechby. 
Jest w świecie niemało spraw, które powinny oburzać. 

Przewrotny Banksy jest artystą a nie hochsztaplerem. Obserwowałam, co robi, z zaciekawieniem i 
sympatią. Do czasu, gdy przeczytałam o jego ostatnim zaangażowaniu. 

Banksy dostał zamówienie od producentów kreskówki o rodzinie Simsonów i stworzył filmik 
demaskujący zbrodniczy kapitalizm poprzez opowieść o wycieńczonych pracą południowokoreańskich 
robotnikach, którzy w oparach trujących kwasów produkują kolorowe figurki Simpsonów. Pot i łzy 
nieszczęsnych pozwalają leniwym amerykańskim bogaczom tanio kupować ulubione gadżety. 

Ta sentymentalna historyjka ma w sobie ziarno prawdy i tonę niedopowiedzeń. Owszem, w krajach 
takich jak Korea Południowa, ludzie ciężko pracują. Często zbyt ciężko. Ale dzięki tej harówce Korea 
Południowa - gdzie pół wieku temu panowała nędza porównywalna tylko z najuboższymi terenami 
Afryki - ma się całkiem dobrze. Nie wiem, czy produkuje figurki Simpsonów, ale robi się tam 
samochody, sprzęt AGD i komputery. Dochód narodowy na głowę (ponad 18 tys. dol.) jest wyższy niż 
w Polsce. 

Trzeba być ślepym, by tego nie widzieć. Trzeba być ślepym, by nie dostrzec, że robotnik koreański, 
pracując jak niewolnik, inwestuje w przyszłość swoją i swoich dzieci. Z sukcesem. Ronić łzy trzeba 
raczej nad przyszłością sytych, wychowanych na Simpsonach dzieci amerykańskich i europejskich. 

Banksy nigdy nie zająknął się o sytuacji w Korei Północnej, gdzie komunistyczno-paranoidalny reżim 
doprowadził do głodowej śmierci tysięcy osób. W Korei Północnej nie robi się gadżetów na eksport, 
ale panuje tam terror i nędza, a dochód narodowy jest 15 razy niższy niż w eksploatowanej przez 
strasznych Amerykanów Korei Południowej. Chociaż kiedyś był to jeden kraj. 

Banksy milczy na temat Kuby, nie obchodzi go wojna w Czeczenii. Nigdy też nie szydził z Al Kaidy ani 
nie wykazał współczucia wobec afgańskich kobiet, które talibowie traktują gorzej niż bydło a za 
"nieposłuszeństwo" obcinają nosy i uszy. 

Jak widać, wyrafinowana kpina potrafi być płaska jak ziemia przed Kopernikiem, jak wyprasowany 
ideologicznym żelazkiem dywanik szarych komórek. 


