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Sztuka. Kilka społecznych odniesień
  Mówi¹c o spo³ecznych odniesie-
niach mam na uwadze te sytuacje 
i konteksty, w których ujawnia siê 
wp³yw na recepcjê sztuki normaty-
wów pozaestetycznych - obyczajo-
wych, religijnych, moralnych itp. Jak 
wszystkie formy aktywnoœci ludzkiej, 
także aktywnoœæ artystyczna podlega 
kwalifikacjom wyrastaj¹cym z poczuæ 
bardziej pierwotnych i bardziej pow-
szechnych niż te, które kieruj¹ poczy-
naniami twórców. Sztuka – sztuczna, 
uwiêziona w formie – funkcjonuje w 
rzeczywistoœci bezforemnej, zdekom-
ponowanej, za to żywej. Owszem, 
w wielu wypowiedziach widoczne 
s¹ postulaty domagaj¹ce siê uznania 
wyj¹tkowego, „aspo³ecznego” (Anto-
nin Artaud) statusu artysty. Stanis³aw 
Przybyszewski pisze („Confiteor”): 
„Artysta nie jest s³ug¹ ani kierowni-
kiem, nie należy ani do narodu, ani 
do œwiata, nie s³uży żadnej idei ani 
żadnemu spo³eczeñstwu. Artysta stoi 
ponad życiem, ponad œwiatem, jest 
Panem Panów, nie okie³znany żadnym 
prawem, żadn¹ si³¹ ludzk¹”. Sztuk¹ 
jest wszystko, co artysta „wyplunie” 
(Kurt Schwitters), co ni¹ „nazwie” 
(Marcel Duchamp); sztuk¹ jest „sama 
idea artysty” (Sol Le Witt). Barbara 
Majewska (historyk sztuki) nie pozo-
stawia niedomówieñ: sztuka jest sztu-
k¹, moralnoœæ jest moralnoœci¹, obie
te dziedziny nie maj¹ ze sob¹ nic 
wspólnego. Jest to pogl¹d interesuj¹cy, 
gdy wzi¹æ pod uwagê opinie – wyraża 
tak¹ m.in. Anda Rottenberg – zgodnie 
z którymi wspó³czesna sztuka chce 
byæ raczej „etyczna”, ni¿ „estetyczna” 
b¹dŸ „artystyczna”. 
  Grzegorz Kowalski: „Jeœli w sztuce 
realizuje siê wolnoœæ cz³owieka, jeœli 
jej celem jest poznanie prawdy o nas 
– nieunikniony staje siê konflikt z ist-
niej¹cymi normami, zarówno tymi, 
które porz¹dkuj¹ potoczn¹ egzysten-
cjê, jak i normami utrwalonymi w 
kulturze. Taki konflikt jest wpisany 
w naturê ludzkiego doœwiadczenia 
artysty. Z powodu jego nieposkromio-
nej ciekawoœci, namiêtnoœci do tego, 
co robi, z powodu wybuja³ego ego-
tyzmu, determinacji i odwagi – tych 
osobowoœciowych komponentów ta-
lentu. (...) Artysta poza sob¹ nikogo 
nie reprezentuje, niczego nie robi w 
cudzym imieniu, choæ jednak można 
powiedzieæ, ¿e zwykle robi to, na co 
inni by siê nie powa¿yli”. Wiele in-
nych, utrzymanych w podobnym to-
nie wypowiedzi można by przyto-
czyæ, co nie zmienia faktu, że wszyst-
kie maj¹ charakter normatywno 
- perswazyjny i wskazuj¹ raczej na 
wolnoœciow¹ potrzebê twórców, niż 
na opis faktycznego usytuowania ich 
w spo³ecznym œwiecie. 
  Napiêcie miêdzy życiem i sztuk¹ 
ujawnia siê w szczególny sposób 
wtedy, gdy dostrzega siê w niej ce-
chy skandaliczne, bluŸniercze, b¹dŸ 
pornograficzne. Wtedy też najg³oœ-
niej s³ychaæ wo³anie o cenzurê, maj¹-
c¹ utrzymaæ spo³eczn¹ rzeczywistoœæ 
w rygorach wyznaczonych przez tra-
dycjê, przekonania œwiatopogl¹dowe, 
potrzebê stabilnoœci i bezpieczeństwa, 
pamiêæ, czy choæby przez zwyk³e 
przyzwyczajenie.

1. Skandal

  W znaczeniu pierwotnym, dziœ bodaj 
powszechnym, s³owo to – jak chce 
tego etymologia (gr. skándalon, ³ac. 
scandalum) – nacechowane jest tylko 
negatywnie i mówi o wystêpku, czy-
nie przynosz¹cym wstyd, zgorszenie, 
oburzenie. Jednak już we francuskim 
scandaliser s³ychaæ pewn¹ niejedno-
znacznoœæ, szczególnie wyraŸn¹ w ob-
szarze sztuki: mowa tu nie tylko o wy-
wo³ywaniu zgorszenia, lecz i o tym, 
że zgorszenie to wywo³ywane jest in-
tencjonalnie. Skandal nie jest wartoœci¹ 
autoteliczn¹, to narzêdzie s³uż¹ce do 
osi¹gania celu, jakim jest wprowa-
dzanie do kultury, która najwyraŸniej 
wyczerpa³a swe możliwoœci i trawi 
już tylko sam¹ siebie, nowej, żywej 
aksjologii. £acińskie scando oznacza 
wstêpowanie, greckie skan to skok: 
spoœród tradycyjnych wartoœci skan-
dalista nie zachowa żadnej. Wkracza 
do martwego œwiata niczym bezkom-
promisowy rewolucjonista-burzyciel. 
Chce zaczynaæ od samego pocz¹tku, 
od fundamentów.
  Zachowania skandaliczne (perwer-
syjne, ekscentryczne, transgresyjne) 
możliwe s¹ tylko w kulturze – w rze-
czywistoœci, w której istnieje œwiado-
moœæ wartoœci i chroni¹cych je norm. 
Skandal unieważnia te wartoœci i 
normy. Jest prowokacj¹, czyli inspi-
racj¹, wezwaniem do zabrania g³osu 
(provocatio); sposobem odwo³ania 
siê do wyższej niż przyjêta instancji 
aksjologicznej. To artystyczne i este-
tyczne drażnienie, widoczne na przy-
k³ad u Witkacego w jego teorii Czystej 
Formy. Skandal kontestuje tradycjê 
na rzecz wyobraŸni i œwiadomoœci 
żywej, wyrażaj¹cej wspó³czesnoœæ. 
Poprzez skandal wesz³y do kultury 
takie, rzadko ju¿ dziœ kwestionowane 
wypowiedzi i przedstawienia, jak 
impresjonizm, modernizm, futuryzm, 
surrealizm czy konceptualizm. W 
skandalicznej atmosferze zaznacza³a 
swoje aspiracje tzw. kontrkultura, a 
w jej ramach filozofia anarchistyczna, 
oraz œwiadomoœæ ekologiczna. Aldo-
na Jaw³owska („Drogi kontrkultury”) 
zwraca uwagê na znamienn¹ ewoluc-
jê, jak¹ przeszed³ termin „kontestacja”. 
Pierwotny, ³aciński jego sens ³¹czy³ 
siê z potwierdzeniem (contestor, con-
testari), odwo³aniem siê do wyższej 
instancji. Francuskie contestation to 
ju¿ tylko zakwestionowanie, negacje. 
Dzisiejsze rozumienie kontestacji 
wi¹że w sobie wczeœniejsze sensy: 
to zaprzeczenie bêd¹ce jednoczeœnie 
potwierdzeniem wartoœci, w imieniu 
których siê zaprzecza.
 Tadeusz Paleczny w pracy zatytu³o-
wanej „Bunt `nadnormalnych`” for-
mu³uje ³agodne alternatywy, uwi-
docznione w tytu³ach rozdzia³ów: 
„Dzia³ania innowacyjno-twórcze: 
Kontestacja czy awangarda?”, „Skan-
daliœci czy innowatorzy?”, „Prowo-
kacja czy propozycja twórcza?”. 
Można przecież pokusiæ siê o równie 
³agodn¹ identyfikacjê, zgodnie z któ-
r¹ kontestacja jest awangard¹, skan-
daliœci to innowatorzy, a prowokacja 
stanowi warunek twórczoœci. Jako 
znanych skandalistów autor wymie-

nia Witkacego (mistyfikator operuj¹-
cy pozami i wcieleniami, zarazem 
demistyfikator spo³ecznego, kulturo-
wego i religijnego zniewolenia jed-
nostki; bohaterowie jego utworów, to 
hermafrodyci, narkomani, homoseksu-
aliœci, nihiliœci, sadomasochiœci, kos-
mopolici itp.), Waldemara Frydrycha 
„Majora” (happenera, twórcê Poma-
rańczowej Alternatywy, autora „Ma-
nifestu surrealizmu socjalistycznego”), 
Piotra Skrzyneckiego (b³azna-mêdrca, 
w kabaretowej formie wyszydzaj¹ce-
go instytucjonaln¹ napuszonoœæ i nie-
naturalnoœæ życia spo³ecznego), Alf-
reda Jarrỳ ego (ekscentryka paryskiej 
bohemy, prekursora absurdyzmu, sur-
realizmu i dadaizmu), Marcela Du-
champa (klasyka prowokacji i skan-
dalu, zatracaj¹cego siê w b³azeńskich 
wcieleniach), Andy Warhola (uosobie-
nie totalnej orientacji kontestacyjnej i 
mistrza autokreacji). Można tê galeriê 
wzbogacaæ w nieskończonoœæ; ze 
swej strony koniecznie doda³bym do 
niej przynajmniej jedno nazwisko, 
Stanis³awa Przybyszewskiego, które-
go tak wspomina Ludwik Krzywicki: 
„(...) o Przybyszewskim rozpuszcza-
no najrozmaitsze plotki, a im plotka 
by³a skandaliczniejsza, tym bodaj 
przyjemniejsza dla Przybyszewskie-
go. (...) Przybyszewski wiele robi³, 
ażeby o nim chodzi³y gadki miêdzy 
zwyk³ymi œmiertelnikami. Fama zaœ 
pomnaża³a wybryki Przybyszewskie-
go i przekszta³ca³a go w jak¹œ potêgê 
demoniczn¹, uwodz¹c¹ m³odzież i j¹ 
rozpijaj¹c¹, nadużywaj¹c¹ ³atwowier-
noœci kobiecej”.
  Czy ekscentrycznoœæ wskazanych 
wyżej postaci (i wielu innych, o któ-
rych s³yszy siê czêsto, m.in. w zwi¹z-
ku z procesami s¹dowymi) należy 
mierzyæ t¹ sam¹ miar¹, można w¹t-
piæ. Skandal - powtórzmy - ³¹czy siê 
ze zgorszeniem. Micha³ Pawe³ Mar-
kowski dokonuje w tym kontekœcie 
istotnego rozróżnienia. Zgorszyæ to 
najpierw tyle, co oburzyæ (tzw. ka-
mień obrazy) - ale też, po wtóre, 
uczyniæ kogoœ „gorszym”. W pierw-
szym wypadku możliwe jest gorsze-
nie wartoœci¹ dot¹d nierozpoznan¹, 
gdy prze³amuje ona stereotyp albo 
konwenans (w ten w³aœnie sposób 
gorszy³ faryzeuszy Jezus). Tutaj Ÿród-
³o zgorszenia tkwi w samym gorsz¹-
cym siê. W drugim wypadku chodzi
o gorszenie czymœ, co pozbawione jest 
wartoœci, czymœ fikcyjnym i obliczo-
nym na poklask (wyrażenie „ta skan-
dala” oznacza w grece sztuczki kug-
larskie). Ÿród³o zgorszenia tkwi teraz 
w gorszycielu. Wyczulony by³ na tê 
dwuznacznoœæ Jerzy Grotowski, kiedy 
odróżnia³ profanację i bluźnierstwo.
Profanacja dotyka zewnêtrznej strony 
(„anegdoty”) symbolu religijnego. 
BluŸnierstwo dotyka istoty - jest aktem 
rozpaczy, odnosi siê do samej œwiê-
toœci i dlatego czasami ożywia, resty-
tuuje sacrum. „Kiedy myœmy bluŸnili 
w Teatrze Laboratorium, to przenika³ 
nas œwiêty dreszcz, że to piorun spad-
nie. Podobnie jak u Mickiewicza, 
gdzie Bóg jest zrównany z carem, bo 
`To Coœ  ̀na to zas³uży³o. To nam za-
wsze by³o bliskie. I myœmy drżeli; a 
profanacja to jest oplucie kogoś lub

czegoœ œwiêtego”. Przypomina to tro-
chê odmiennoœæ przekleństw i wulga-
ryzmów: pierwsze s¹ œwiête (kl¹twa), 
a drugie pospolite (vulgaris). 
 Dzisiaj, s¹dzi Micha³ Pawe³ Markow-
ski, dominuje taki w³aœnie, „czyni¹cy 
gorszym” skandal. Nie inspiruje, bo 
tyczy samego aktu i ma sens doraŸny. 
Nie odwo³uje siê do żadnej „wyższej 
instancji”, ale skupia siê na sobie, 
przede wszystkim na skutecznoœci 
marketingowej. Podobnie widzi rzecz 
wiêkszoœæ tradycjonalistów, chêtnie 
uznaj¹cych siê za „strażników pieczê-
ci”. Przytoczê dwie tylko charakte-
rystyczne wypowiedzi. Jan Englert: 
„Dzisiejsza twórczoœæ jest w rozkroku 
miêdzy realizacj¹ w³asnej wyobraŸni 
a komercj¹. Przecież jak Nieznalska 
rozpina genitalia na krzyżu, to nawet
jeżeli jej przyznam czterdzieści pro-
cent twórczoœci, to jednak szeœædzie-
si¹t procent jest pomys³em na to, jak 
sprzedaæ siê z sukcesem. Nie mam nic
przeciwko temu, tylko niech mi nie 
wmawiaj¹, że proporcje s¹ odwrotne. 
W tej chwili m³ody reżyser na wy-
dziale reżyserii jeszcze nic nie umie, a 
już od pierwszego roku zaczyna prze-
chodziæ do historii. Zaczyna reali-
zowaæ coœ, co ma być niezwykłe, za-
miast najpierw nauczyæ siê rozrabiaæ 
glinê na rzeŸbê. Techniki i rzemios³a 
nikt już nie chce siê uczyæ, bo wszys-
cy chc¹ gwa³townie zaistnieć jako
wielcy artyœci. Robi¹ to po wierzchu, 
pobieżnie, to jest: g³oœno i kontrower-
syjnie”. Janusz Stanny: „Kto dzisiaj 
k³óci siê o sztukę? Dzisiaj kłócą się
najwyżej o pieni¹dze. Biedna Kozyra 
pokazuje golasów, to czasem ktoś się
ni¹ zainteresuje (...). To siê nazywa 
performance. W po³owie lat 20., bo-
dajże w roku 1927, w Moskwie poka-
zano wypchanego cz³owieka, Lenina. 
Wiêc trudno, żebym wypchanego ko-
nia czy kota uzna³ za nowoœæ (...). By³ 
kiedyœ, bodajże w Radomiu, rzeŸbiarz, 
który siê przed publicznoœci¹ onani-
zowa³. Mówi³, że stwarza misterium. 
Mia³ nogi i jedn¹ rêkê przywi¹zane do 
belek, a przed nim p³on¹³ ogieñ. (...) 
Pewien Japończyk skoczy³ z wieżow-
ca na p³ótno. Rozchlapał się, potem
rodzina sprzeda³a to płótno za całkiem
to p³ótno za ca³kiem niez³¹ sumê”.
  Zatem: obrona istotnych sensów i 
znaczeñ – czy tylko autopromocja? 
Mierzenie siê z aksjologicznymi fun-
damentami – czy psucie tynków wy-
drapywaniem w³asnych inicja³ów? 
Oto kwestie, które trzeba próbowaæ 
rozstrzygn¹æ - byæ może s¹ w ogóle 
nierozstrzygalne - badaj¹c rzeczywis-
toœæ skandalu. Mo¿na odnieœæ wra-
żenie, ¿e antyskandaliœci zbyt ³atwo 
formu³uj¹ swe wyroki w tej sprawie. 
Sk¹d bowiem czerpi¹ pewnoœæ do-
tycz¹c¹ pozaartystycznych, przyziem-
nych motywów kieruj¹cych drażni¹-

cymi ich twórcami? Na czym opieraj¹ 
opinie dyskwalifikuj¹ce artystyczn¹ 
jakoœæ ich projektów, skoro przyzna-
j¹, że brak dziœ w sztuce kryteriów 
i możliwoœci elementarnych odróż-
nień? Czy nie s¹ w takich wypadkach, 
nie pozbawionymi hipokryzji, sêdzia-
mi we w³asnej sprawie?  
  Zapewne – sami skandaliœci nie-
ma³o robi¹, by ugruntowaæ nieko-
rzystne o nich opinie. Nie wystarcza 
im mowa samego dzie³a, wiêc w kon-
ceptualistycznym duchu wzbogacaj¹ 
je werbalnie. Lubi¹ siê wypowiadaæ, 
t³umaczyæ sens swoich zamys³ów, 
ujawniaj¹c czêsto bezradnoœæ myœlo-
w¹. Walcz¹c z tyrani¹ jêzyka - sami 
siê jej poddaj¹, wykazuj¹c sk³onnoœæ 
do nadużywania kalek i sloganów 
wziêtych ze wspó³czesnej nowomowy 
(„narracja”, „metanarracja” „dyskurs”, 
„kondycja ponowoczesna” itp.). Obec-
noœæ w tzw. programach ujawniaj¹-
cych, obejmuj¹cych wizerunki, plotki, 
szokuj¹ce dokonania i ma³e skandali-
ki, zdaje siê zaspokajaæ ich próżnoœæ 
i akceptacjê Berkeley’owskiego z du-
cha warunku istnienia: esse est percipi 
(istnieæ, znaczy byæ postrzeganym). 
Trudno, w rzeczy samej, uwolniæ siê 
wtedy od pokusy, by widzieæ w nich 
eksponuj¹cych siebie celebrytów, kie-
ruj¹cych siê zasad¹: Ÿle czy dobrze, 
byle z nazwiskiem. Edward Gordon 
Craig, żeby uwolniæ teatr od narcys-
tycznej samolubnoœci, skonstruowa³ 
nadmarionetê; może przyda³aby siê, 
choæby na jakiœ czas, w dzisiejszej 
sztuce?
 Jerzy Nowosielski pytany o prawo 
artysty do wolnoœci mówi, że im 
bardziej siê dziœ on wyzwala tym
bardziej jest niewolny, podporz¹dko-
wany popêdom ambicjonalnym: „Naj-
bardziej denerwuje mnie u artystów 
mojego pokolenia to, że za wszelk¹ 
cenê chc¹ byæ kimœ. (...) Sztuka 
jest tym autentyczniejsza, im mniej 
wiemy o autorze. Sztuka powinna 
byæ anonimowa”. (Sam Nowosielski 
nie podpisywa³ swoich obrazów). 
I w innym miejscu: „Ambicja jest 
grobem sztuki: gdy siê pojawia, ozna-
cza to koniec artysty. (...) W malarst-
wie jest tak, że cz³owiek niczego nie 
może chcieæ. Pewne rzeczy powstaj¹ 
w malarstwie dlatego, że siê musi, a 
nie dlatego, że siê chce”. Czy można 
uwolniæ siê od tych wszystkich, trwa-
le wi¹zanych z osobowoœci¹ artysty 
cech, o jakich wspomina³ Grzegorz 
Kowalski - od poczucia wyj¹tkowoœ-
ci tego co siê robi, egocentryzmu, 
narcyzmu, próżnoœci, potrzeby „bycia 
kimœ”? Zapewne nie. Można jednak 
te cechy miarkowaæ, ot, choæby przy 
pomocy krytycznej samowiedzy, po-
czucia humoru i ratuj¹cej przed pato-
sem autoironii. Można nie chcieæ byæ 
kimœ „za wszelk¹ cenê”.
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