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 Etymologicznie termin „awangarda” 
wywodzi się z francuskiego `avant` 
– przód, przed i `garde  ̀– dozór, opie-
ka, straż; to w znaczeniu dosłownym 
„straż przednia”. Wielu badaczy wiąże 
pojęcie awangardy w głównej mierze 
z kierunkami artystycznymi, które 
powstawały kolejno po sobie, jak i 
równolegle obok siebie, od początku 
dwudziestego wieku. Ramy czasowe 
– przypisywane są okresowi, w którym 
powstały dzieła impresjonistów, poja-
wia się secesja, Jugendstil, Art Nou-
veau, itd. aż do lat 30. Zdaniem Lilian-
ny Bieszczad, trudno nazwać awan-
gardę kierunkiem artystycznym, jest 
to bowiem sposób uprawiania sztuki, 
która wypowiedziała wojnę sztuce do-
tychczasowej, klasycznej. To przekra-
czanie i podważanie ustalanych granic 
sztuki35. Z terminem „awangarda” 
wiążą się następujące kierunki artys-
tyczne: kubizm, futuryzm, ekspresjo-
nizm, dadaizm, surrealizm, fowizm, 
konstruktywizm i neoplastycyzm.
  Awangardowość polega zdaniem 
Henryka Kieresia na modyfikacji bądź 
odrzuceniu zasad przyjętych w danej
chwili za obowiązujące. Jednak współ-
cześnie, zdaniem H. Kieresia, model 
ten przestaje obowiązywać, ponieważ 
przeważać zaczęły trendy „(...) żyjące 
ideą permanentnej awangardowości. 
(...) kanon ciągłej nowoczesności o-
twiera przed artystami nieograniczone 
możliwości twórcze i nie krępuje on 
sztuki żadnymi apriorycznymi recep-
tami zawartymi w jej filozoficznych 
definicjach i teoriach, a zatem wpływa 
on ożywczo na sztukę, ale jednocześnie 
zwieńcza nieodwołalne dzieje tej teo-
rii”36. Autor dodaje także, iż ilościowa 
obfitość i szczególna specyfika nowo-
czesnej sztuki sprawiają, że nie daje 
ona się fizycznie ogarnąć i poprawnie 
sklasyfikować.
  A. Marino, którego przytacza Lilian-
na Bieszczad w swojej książce Kryzys 
pojęcia sztuki, traktował awangardo-
wość jako „rodzaj światopoglądu leżą-
cego u podstaw twórczości artystycz-
nej, który może pojawiać się w każdej 
epoce i w związku z tym nie można 
go ograniczać jedynie do sztuki z po-
czątku XX wieku”37. Z kolei profesor
Stefan Morawski, podobnie i Mieczy-
sław Porębski, uważają awangardę za 
rodzaj postawy artystycznej. Za przy-
kład takiej postawy można przytoczyć 
fragment manifestu Futurystów, który 
obrazuje podejście artystów do sztuki: 
„(...) zniszczyć kult przeszłości, obse-
sję antyku, formalizm akademicki. 
Otoczyć powszechną pogardą naśla-
downictwo we wszystkich jego po-
staciach. Podnieść z uznaniem każdą 
formę oryginalności”38.
   Awangarda sprawiła wiele kłopo-
tów estetykom, ostentacyjnie zrywając 
z tradycją i burząc uznawane normy i 
kanony. Artyści poszukiwali nowych 
form wyrazu, nowych kompozycji, 
tworzyw, pragnęli zerwać z „przeszło-
ścią” sztuki. Kubiści łamali przyjęte 
dotąd formy kompozycji, dadaiści 
mieszali różne gatunki wypowiedzi, 
futuryści zrezygnowali z tradycyjnej 
przestrzeni. Te gatunki zaliczane są do 
„awangardy klasycznej”. Należy pa-
miętać, że działania artystów wymie-
rzone były nie tylko w dokonania arty-
styczne, ale również w struktury spo-

łeczne i kwestie polityczne (jak w przy-
padku dadaistów). Artyści wierzyli
w możliwość zmienienia świata za po-
mocą sztuki, a ich manifesty przepeł-
nione były rewolucyjnymi nawoływa-
niami do zmian. Ogłaszano kolejno 
manifesty: w 1909 futurystów, 1918 
dadaistów, w 1924 surrealistów, itd.  
Pomimo że większość artystów wola-
ła grupowe wystąpienia, w których 
występowali pod wspólną nazwą 
i określonym programem, to jednak 
wybitne jednostki – m.in. M. Du-
champ, K. Malewicz, P. Klee i inni 
artyści – zmieniali kolejne kierunki 
artystyczne, by w rezultacie wybrać 
indywidualne drogi twórczości.
  Najpopularniejszym poglądem teore-
tycznym jest utożsamienie sztuki no-
woczesnej ze sztuką postmodernistycz-
ną w opozycji do sztuki modernistycz-
nej (modern art), która ich zdaniem
reprezentuje sztukę tradycyjną (kla-
syczną), tzw. sztukę naśladowczą lub 
przedstawiającą. Postmodern art ozna-
cza natomiast sztukę, w której od tej 
zasady się programowo odstępuje. Inne 
stanowiska rezygnują z opozycji mo-
dernizm-postmodernizm, twierdząc, 
że naruszenie kanonu nastąpiło znacz-
nie wcześniej, a rodowodów nowej 
sztuki powinno się poszukiwać na dłu-
go przed rokiem 1850. Zwolennicy 
tego podejścia uważają, że postmoder-
nizm jest nie więcej niż dekadencką 
odmianą modern artu. Dla jeszcze 
innych badaczy punkt zwrotny miał 
miejsce około połowy wieku XIX – 
wtedy to w sztuce europejskiej zaszły 
pojawiły się różnego rodzaju „izmy”: 
impresjonizm, symbolizm, neoklasy-
cyzm, itd. Często nowoczesną sztukę 
określa się też mianem antysztuki, 
nie-sztuki, już-nie-sztuki, przeciwsztu-
ki, postsztuki, neosztuki, meta sztuki 
itd., wiążą się z tym następujące ideo-
we oświadczenia: unaocznienie iluzo-
ryczności tradycyjnej sztuki, i jej „lik-
widacja” w antysztuce, meta sztuce 
itd.

  Znany twórca i teoretyk sztuki no-
woczesnej, Allan Kaprow, wyróżnia 
następujące modele sztuki nowoczes-
nej: [1] sytuacyjny – temat lub two-
rzywo stanowi „pospolite tło naszego 
codziennego życia”39; [2] operacyjny 
– odwołujący się do funkcjonowania 
„rzeczy i obyczajów pod kątem ich nie-
spodziewanych skutków”40; [3] struk-
turalny – ukierunkowany na cykle 
przyrodnicze, twórcze zestawianie ze 
sobą zwyczajów, miejsc i rzeczy; [4] 
samoreferencyjny – zorientowany na 
rzeczy, które mówią same o sobie; [5] 
poznawczy – działania są w nim do 
alegorii filozoficznych dociekań, ry-
tualnych treningów wrażliwości, czy 
edukacyjnych prezentacji.
  K. Kiereś we współczesnej debacie 
nad sztuką zauważa dwa główne kon-
flikty. Pierwszy z nich odnosić się do
słuszności podziału dziejów sztuki na 
[1] sztukę modernistyczną i jej przeci-
wieństwo – sztukę postmodernistycz-
ną; [2] sztukę tradycyjną (klasyczną, 
mimetyczną) i jej przeciwieństwo –
sztukę modernistyczną, w tym też sztu-
kę postmodernistyczną. Drugi kon-
flikt wiąże się z słuszności stanowisk 
wiążących sztukę dawniejszą z kano-
nem mimetyczności, a sztukę nowo-
czesną – z zaprzeczeniem tego kano-
nu. H. Kiereś, niezależnie od rezultatu
owych konfliktów, proponuje nazy-
wać sztukę nowoczesną antysztuką 
lub meta sztuką, ponieważ przeciw-
stawia się ona tradycji i pragnie być 
preludium czegoś nowego nie tylko 
w sztuce. Ponadto uważa on anty-
sztukę za wymierzoną w to, „(...) co 
zyskało sobie prawo bytu w sztuce, 
ale trudno nie dostrzec, że wiąże się 
z nią także swoiste «pro», a mianowi-
cie działalność twórcza to eksploracja 
wszelkich możliwości, dozwolone są 
wszystkie chwyty artystyczne, prak-
tycznie wszystko może być tworzy-
wem, liczy się nowość i dosadność 
realizacji pomysłu, nie istnieją żadne 
hamulce moralne”41.
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Czy sztuka umiera?
I. Sztuka nowoczesna i jej komentatorzy (1)
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  Przemijanie jest czymœ nieuchron-
nym. Kiedy odchodzi ktoœ bardzo 
bliski zabiera ze sob¹ wszystko to, co 
by³o najdro¿sze.
  A najdro¿sze jest wszystko to, co 
dotyczy Jej osoby. Ka¿dy drobiazg,
kartka z list¹ zakupów napisana Jej 
d³oni¹, chusteczki starannie pouk³ada-
ne w szufladzie, ka¿da rzecz, której 
dotyka³a staje siê relikwi¹. Œwiado-
moœæ, ¿e ju¿ nigdy nie us³yszê w s³u-
chawce telefonu Jej g³osu, ¿e ju¿ nig-
dy nie bêdzie mia³a do mnie preten-
sji, ¿e ¿yjê „po g³upiemu, a nie po mo-
jemu”, ¿e ju¿ nigdy nie zadzwoni z in-
zformacj¹, ¿e w³aœnie upiek³a dro¿-
d¿ówkê dla moich dzieci i mamy 
przyjœæ i zabraæ ciasto teraz, natych-
miast, ta œwiadomoœæ powoduje ból 
nie do wypowiedzenia. Nie potrafiê 
wypisaæ tego bólu, têsknoty, ¿alu i 
przejmuj¹cego poczucia osierocenia. 
Do domu mojej mamy wchodzê z obo-
la³ym sercem, otwieram szafy i w¹-
cham JEJ rzeczy. Boli jeszcze bardziej. 
Czujê ulotny zapach perfum, który sta-
je siê coraz s³abszy. Boli tak, ¿e klêkam
i wo³am, ¿eby mnie ratowa³a z tej 
rozpaczy, bo mi serce pêknie. Na toa-
letce stoi lakier do paznokci marki 
INGLOT, który sama jej kupowa³am 
i starannie wyselekcjonowa³am, aby 
by³ delikatny i mia³ kaszmirowy po-
³ysk. By³a perfekcjonistk¹ i ten per-
fekcjonizm przekaza³a w genach mnie 
i moim siostrom. 

IRENA SZUDZIK

Esej o mojej Mamie

  Nieprawa, ¿e czas leczy rany. Bana³ 
nad bana³ami. Z ka¿dym dniem coraz 
bardziej boli, a ka¿de wspomnienie 
Mamy wywo³uje rozpacz. 
  Nie wybaczê sobie, ¿e mia³am dla 
Niej tak ma³o czasu, ¿e czêsto by³am 
zniecierpliwiona Jej uwagami, dezap-
robat¹ dla moich poczynañ. 
  Mama nie aprobowa³a mojego spo-
sobu ¿ycia. Urodzona w Kaliñcu, naj-
starszym polskim mieœcie, nosi³a w so-
bie tradycjê, ¿e kobieta ma byæ naj-
pierw matk¹ i ¿on¹, a kariera, nauka, 
zdobywanie kwalifikacji to moje fana-
berie. A ja niepotrzebnie upiera³am siê 
przy swoich racjach. Niepotrzebnie, 
bo tylko irytowa³am Mamê i gene-

ralnie ka¿da taka rozmowa koñczy³a 
siê mniejsz¹ lub wiêksz¹ awantur¹. 
Niepotrzebnie, bo skoro jestem „taka 
m¹dra”, ¿e potrafiê negocjowaæ kont-
rakty, to dlaczego nie potrafi³am m¹d-
rze negocjowaæ z Mam¹? Przecie¿ 
wówczas ju¿ wiedzia³am, ¿e chce 
tylko mojego dobra, wiêc czemu Jej 
to robi³am? Mamo przepraszam.
  Po œmierci Matki nic ju¿ nie jest ta-
kie samo. Zachwiany zosta³ porz¹dek 
ca³ego œwiata, a w moim mikroœwie-
cie zapanowa³ chaos. Wydaje mi siê, 
¿e ¿adna rzecz nie pozosta³a we mnie 
tak d³ugo jak s³owa Mamy. Jestem
nimi nasi¹kniêta jak g¹bka. Nie zda-
wa³am sobie z tego sprawy, dopóki 
by³a. Po œmierci Mamy zrozumia³am, 
dlaczego bywa³a czasami bardzo su-
rowa, czego chcia³a mnie zawczasu 
nauczyæ.
   Po odejœciu Mamy zaczê³am wi-
dzieæ J¹ inaczej. Zaczê³am przypo-
minaæ sobie drobne epizody, mijaj¹c 
stacjê, z której odje¿d¿a³yœmy razem 
z rodzicami jako ma³e dziewczynki 
do Suchacza na pla¿ê, bywaj¹c w skle-
pie, w którym mój syn robi³ Babci 
zakupy, gdy zaniemog³a, widzê moj¹ 
Mamê jak wraca ze sklepu z moim 
m³odszym synem, który mia³ mo¿e 
4 lata i trzyma go za r¹czkê i oboje ma-
j¹ w d³oniach maleñkie reklamówki
z „jajkiem z niespodziank¹”. Ale teraz
widzê to wszystko inaczej. Kocham te
wspomnienia, rozczulaj¹ mnie, pie-

lêgnuje je w sobie, mimo, ¿e bol¹, bo 
ju¿ nigdy.
  W codziennym rytmie mojego ¿y-
cia, które musi trwaæ dalej, s³yszê nie-
kiedy Jej g³os, towarzyszy mi, jakby
Mama by³a obok mnie. Dziwne, ¿e 
wcale mnie to wra¿enie nie uspokaja.
Wrêcz przeciwnie, jestem udrêczona 
œwiadomoœci¹, ¿e to tylko moja pa-
miêæ, to ju¿ nie Ona, to moja pamiêæ. 
Nie wiem, kiedy przestanie boleæ, nie 
jestem pewna czy chcê, aby przesta³o 
boleæ. Myœlê, ¿e poprzez s³owa, które 
mia³a dla mnie, Ona ¿yje we mnie 
nadal. Zasada przemijania jest wobec 
tego zjawiska bezradna.

 


