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Wstęp 

Sztuka stanowi narzędzie, dzięki któremu ludzie mają szansę wyrażać swoje 
uczucia, doświadczenia i dzielić się nimi. Język sztuki jest niezwykle uniwer-
salny, przez co dociera do szerokiego grona odbiorców, ale jednocześnie nie 
jest językiem jednorodnym. Artyści, będący częścią społeczeństw, które różnią 
się od siebie, posługując się językiem sztuki, mogą wpływać na proces zmian 
społecznych. Dodatkowo, same procesy społeczne i polityka państw stanowić 
mogą czynnik, który wpływa na rozwój sztuki w danym momencie historycz-
nym. Twórcy marokańscy nie stanowią wyjątku i są przykładem tego, jak silna 
jest zależność sztuki od historii i polityki państwa. 

W 1964 roku w Maroku, inaugurując projekt mający na celu wyzwolenie 
sztuki zdominowanej europejskimi standardami, powstaje Grupa Casablanca. 
W jej skład wchodzili marokańscy artyści, którzy po okresie studiów i pracy  
w Europie powrócili do ojczyzny. Niezadowolenie z ogólnego stanu sztuki  
w Maroku, sprzeciw wobec polityki państwa względem społeczeństwa i sztuki 
stały się głównym motorem ich działań. 

Działalność Grupy oparta była na pragnieniu zmiany podejścia przede 
wszystkim miejscowych artystów oraz pedagogów do sztuki marokańskiej po 
okresie Maroka Francuskiego. W czasach protektoratu zachodni dorobek arty-
styczny był faworyzowany przez grupy uprzywilejowane w państwie. Sztuka 
sama w sobie była uważana za dziedzinę elitarną, skierowaną do nielicznych, 
ekskluzywnych odbiorców. Dlatego wyższe w hierarchii społecznej grupy, 
chętnie przystawały na francuską politykę kulturalną, która faworyzowała dzie-
ła europejskie. Chcąc sprzymierzyć się z elitami, Marokańczycy przystawali na 
działania Francuzów w obszarze sztuki. 

Takie działania spowodowały zagubienie tradycyjnych form sztuki, związa-
nych z dorobkiem kulturowym Maroka. Grupa sprzeciwiała się bezrefleksyj-
nemu adaptowaniu sztuki zachodniej. Pragnęła odnowić i wskazać nowy kieru-
nek rozwoju sztuki w państwie. Proponowała artystom sięganie do marokań-
skiego dorobku kulturowego. Nie wykluczała przy tym zupełnego odrzucenia 
tendencji i stylów znanych historii sztuki. Zachęcała raczej do wykorzystywa-
nia poznanych kierunków oraz technik w sztuce do odświeżenia i ukazania  
w nowej postaci symboli kulturowych. Pojawienie się Grupy Casablanca i sztuki 
współczesnej pozwoliło na odkopanie dawnej spuścizny oraz połączenie jej  
z nowymi elementami sztuki. 

Działalność Grupy i wyznaczone przez nią tendencje i estetyka były kanwą 
dla działalności kolejnych pokoleń artystów w Maroku. Przez kolejne dziesię-
ciolecia twórcy wykorzystywali elementy zaczerpnięte z islamu, tradycyjnej 
sztuki arabsko-muzułmańskiej, czy kultury berberyjskiej. Pod koniec lat dzie-
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więćdziesiątych, wraz z demokratyzacją i liberalizacją polityczną nastąpiły 
zmiany na polu artystycznym. Artyści zaprzestali twórczości, mającej na celu 
przywrócenie elementów lokalnej kultury, a zaczęli wykorzystywać swoją pra-
cę do podnoszenia kwestii związanych z niesprawiedliwością i nierównością 
społeczną. 

Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy będzie wpływ przemian społecz-
nych i politycznych na sztukę oraz znaczenie sztuki dla procesów społeczno- 
-politycznych. Zatem interesować nas będzie dwukierunkowy proces oddzia-
ływania, jak również jego rezultaty w postaci sprzężenia zwrotnego.  

Na podstawie analizy literatury oraz w świetle sformułowanego powyżej 
problemu badawczego wysunięta została następująca hipoteza: Uwarunkowa-
nia społeczno-polityczne wpływające na syntezowanie sztuki współczesnej  
z koncepcjami marokańskiego nacjonalizmu, proponowanymi przez Grupę 
Casablanca, rzutują na twórczość współczesnych artystów marokańskich. 

Dla tak sformułowanej hipotezy pomocnymi w jej weryfikacji będą dwa py-
tania główne oraz następujące pytania szczegółowe: 

● W jaki sposób procesy społeczne i polityczne zdeterminowały działal-
ność Grupy Casablanca w Maroku?;  

● W jaki sposób Grupa Casablanca kształtowała tożsamość narodową  
w postkolonialnym Maroku?; 

● Co determinowało rozwój sztuki w Maroku w latach 1964–1974, pod-
czas działalności Grupy Casablanca?; 

● Jaki był związek estetyki Grupy Casablanca z procesami społecznymi 
w Maroku?; 

● Jakie były kulturowe i polityczne uwarunkowania oddziaływania Grupy 
Casablanca na współczesnych nam artystów marokańskich?; 

● Jakie czynniki wpływają na rozwój sztuki w Maroku w okresie demokra-
tyzacji? 

W swojej pracy zastosowałam studium przypadku, jako metodę badawczą, 
polegająca na: „studiowaniu jednego lub większej liczby obiektów o dużej 
wewnętrznej złożoności i intensywnych związkach z otoczeniem przy jedno-
czesnym wykorzystaniu wielu źródeł informacji”1. Kolejną zastosowaną meto-
dą jest process tracing, czyli: „analizowanie procesów, następstw wydarzeń  
i punktów zwrotnych w badanym przypadku w celu sformułowania lub testo-
wania hipotez dotyczących mechanizmów przyczynowych, które mogłyby 

 
1 P. Zaborek, Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej [w:] K. Kuciński 

(red.), Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 265–277, https://www. 
academia.edu/11514428/Studium_przypadku_jako_metoda_badawcza_pracy_doktorskiej [dostęp: 
29.01.2020]. 
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wyjaśnić ów przypadek”2. Wykorzystana została także metoda systemowa, 
będąca: „zbiorem technik analitycznych i ocenowych stosowanych w identyfi-
kacji, modelowaniu i rozwiązywaniu systemowych sytuacji problemowych”3. 

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. 
W pierwszym rozdziale przedstawione zostały uwarunkowania społeczno-
polityczne wpływające na rozwój sztuki w społeczeństwie. Zwrócono uwagę 
na fakt, iż pewne cechy społeczeństwa determinują postawy twórców arty-
stycznych, którzy w zależności od stopnia przyzwolenia społecznego i otwarto-
ści społecznej mają większą lub mniejszą swobodę działania. Wskazano także 
na pewne elementy polityki państwa, które są w stanie oddziaływać na rozwój 
sztuki. W rozdziale przedstawiono także proces zmian trendów artystycznych  
i ich wpływ na zmiany społeczno-polityczne. Opisano, w jaki sposób sama 
sztuka podlega zmianom pod wpływem owych zmian. Na podstawie czterech 
(najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju sztuki) wydarzeń historycznych, 
dokonano analizy tego, jak postawy rządzących, społeczeństw, środowisk arty-
stycznych wpływały na zachodzące w świcie przewroty społeczne. Ze względu 
na temat pracy, ograniczono się do zmian w europejskiej przestrzeni społecz-
no-kulturowej, która w największym stopniu oddziaływała na Maroko. Do 
badania procesów zmiany kierunków sztuki wykorzystana została metoda jako-
ściowa process tracing. 

W rozdziale drugim poruszona została kwestia związana z działalnością 
Grupy Casablanca i rozwojem sztuki w okresie jej działalności. W ramach 
wprowadzenia opisana została sytuacja w Maroku w okresie protektoratu fran-
cuskiego. Szczególnie zwrócono uwagę na prowadzoną przez Francuzów poli-
tykę kulturalną i edukacją artystyczną, zmiany zachodzące w obrębie kultury  
i sztuki. W dalszej części wskazano jak wyglądała działalność artystyczna po 
okresie Maroka Francuskiego oraz co warunkowało powstanie i rozwój Grupy 
Casablanca. Podjęta został próba zdefiniowania stylu Grupy i jej głównych 
tendencji. W tym fragmencie, jako metodę badawczą wykorzystano przede 
wszystkim studium przypadku. 

Rozdział trzeci jest związany z działalnością artystyczną marokańskich 
twórców współczesnych. Odniesiono się tutaj do działalności Grupy Casablan-
ca, w kontekście jej oddziaływania na sztukę współczesną. Wskazano na mo-
ment historyczny, związany z procesem liberalizacji w państwie, który zmienił 
dotychczasowe podejście artystyczne. Przeanalizowano, jaka była reakcja arty-

 
2 K. Ławniczak, Process tracing: śledzenie mechanizmów przyczynowych [w:] K. Ławniczak 

(red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, War-
szawa 2013, s. 69–122. https://www.academia.edu/4973695/Process_tracing._%C5%9Aledze-
nie_mechanizm%C3%B3w_przyczynowych [dostęp: 29.01.2020]. 

3 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa: podstawy i zastosowania, Warszawa 1994, s. 261. https://de-
libra.bg.polsl.pl/dlibra/show-content/publication/edition/24509?id=24509 [dostęp: 29.01.2020]. 
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stów na toczące się zmiany i jak wpłynęły one na rozwój sztuki w Maroku.  
W tym rozdziale wykorzystano do badań analizę systemową oraz process tracing. 

W mojej pracy oparłam się na publikacjach książkowych, artykułach nau-
kowych, i źródłach internetowych, które poruszają tematy związane socjologią 
sztuki, teorią wpływu społecznego i politycznego w kulturze oraz sztuce. Drugi 
i trzeci rozdział powstały w oparciu o źródła związane z historią i ewolucją 
sztuki w Maroku oraz działalnością artystów marokańskich w XX i XXI wieku. 
Sięgnięto także do literatury związanej ze zmianami społeczno-politycznymi  
w państwie marokańskim. Wykorzystano źródła polsko, angielsko i francusko-
języczne. W kontekście pierwszego rozdziału i pozycji związanych ze społecz-
nym ujęciem sztuki literatura polskojęzyczna jest stosunkowo bogata. Szcze-
gólnie pomocna okazała się książka Mariana Golki Socjologiczny obraz sztuki 
i Skuteczność sztuki pod redakcją Tomasza Załuskiego. W drugim rozdziale 
ważnymi pozycjami okazały się być książka Hamida Irbouh, Art in the Service 
of Colonialism: French Art Education in Morocco 1912–1956, a także dostęp-
ne w wersji online artykuły czasopisma „Souffles”. W trzecim rozdziale po-
mocne były pozycje Aomara Boum, Dancing for the Moroccan State: Ethnic 
Folk Dances and the Production of National Hybridity oraz Cynthii Becker 
Amazigh Arts in Morocco: Women Shaping Berber Identity; Art, Self- 
-censorship, and Public Discourse: Contemporary Moroccan Artists at the 
Crossroads. Jeżeli chodzi o literaturę polskojęzyczną na temat przemian na tle 
artystycznym w Maroku, jest uboga. Dlatego w tych rozdziałach opierałam się 
głównie na pozycjach angielsko- i francuskojęzycznych; licznych artykułach  
i internetowych materiałach źródłowych oraz książkach.  

W niniejszej pracy do zapisu arabskich imion oraz terminów zastosowana 
została polska transkrypcja uproszczona lub najpopularniejsze transkrypcje 
słów, jakie stosowane są w mediach oraz w piśmiennictwie międzynarodowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


