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Przedmioty codzienne

   Rzeczy martwe, pospolite, przed-
mioty najniższej rangi. Stare, zszarza-
³e, brudne. Codzienne. Przedmiot fun-
kcjonalny traci sw¹ przezroczystość 
w chwili, gdy przestaje być użyteczny, 
zaczyna zawodziæ, jak gdyby zwra-
caj¹c uwagę na swoj¹ obecnoœæ. Jest 
inny – ukazuje się na nowo, wyjęty 
z naturalnego dla niego kontekstu, 
umieszczony w nowym miejscu.
  Otacza nas niezwyk³a ilość rzeczy, 
których obecności nie sposób uspra-
wiedliwiæ względami estetycznymi 
czy funkcjonalności¹. 
   Rzeczy stworzone przez nas samych. 
Nie wymagaj¹ce. Niższe w hierarchii. 
I nade wszystko nieme.

Moje przedmioty

Jeżli nawet zgodziæ się z Franciszkiem 
Starowiejskim, gdy mówi, że cz³owiek 
jest tylko „epizodem w życiu przed-
miotów“ – można s¹dzić, że przed-
mioty zdaj¹ się nie zapominać, komu 
zawdzięczaj¹ swoje istnienie.
 Przedmioty mojej pamięci to spoty-
kane w domu rodzinnym czy w domu
dziadków zwyk³e, pospolite rzeczy. 
Obcowanie z nimi wywo³uje nie-
zwyk³e odczucia. Kiedyś tak mocno 
osadzone w codzienności, tworz¹ce 
jedynie martwe t³o dla tocz¹cego się 
życia, teraz, odkrywane na nowo, 
staj¹ się esencj¹ przesz³ości. Milcz¹c, 
snuj¹ swoje w³asne opowieści. Rekon-
struuj¹ wspomnienia. Tadeusz Kan-
tor: […] momenty, obrazy, klisze, które 
p a m i ę ć dziecka zatrzymuje, doko-
nując wyboru w masie rzeczywistości, 
wyboru niezwykle istotnego, bo trafia-
jącego nieomylnie w  p r a w d ę.
  Pude³ko ważnych skrawków papie-
ru, fotografii, listów, widokówek. Moje
skarby, które odżywaj¹ tylko w trak-
cie porz¹dków, kolejnej przeprowadz-
ki. A raczej – ożywiaj¹. Ożywiaj¹ 
emocje bardziej niż ludzie, bo ludzi 
nie zamknę³am w kiczowatym, po³a-
tanym kartonie. Ich już nie ma. Ode-
szli, lub stali się kimś innym.  Zosta³y 
tylko martwe rzeczy, bez których nie 
odkry³abym na nowo zatrzymanych 
w świadomości kadrów przesz³ości. 
Które za każdym razem potrafi¹ mnie 
zaskoczyć tym, co „zapamięta³y”. 
  Także raż¹ce sw¹ trywialności¹ pa-
mi¹tki z podróży, kamienie, muszle 
- umieszczone na pó³kach zdaj¹ się 
tracić wszystko, co je określa. S¹ jed-
nak u³amkami miejsc, które w sobie 
zamknę³y i w czysty sposób wyrażaj¹ 
ich obecność.

Pamięć przedmiotów

  Olga Tokarczuk: Rzeczy to byty zanu-
rzone w innej rzeczywistości, gdzie nie 
ma czasu ani ruchu. Widzi się tylko ich 
powierzchnię. Reszta zanurzona jest 
gdzie indziej, okreœla znaczenie i sens 
materialnego przedmiotu.
  Rzeczy pamiętaj¹. Przesi¹knięte prze-
sz³oœci¹ ludzi i wydarzeń, zatrzymuj¹ 
w sobie to co ulotne. Tej pamięci nie 
zamykaj¹ jednak w sobie – dziel¹ się 
ni¹ z nami, pomagaj¹c wrócić do  
utêsknionej przesz³ości lub, wbrew 
naszej woli, wywo³uj¹ wspomnienia, 
o których wolelibyżmy zapomnieæ. 

  Wyjęte z naturalnego dla nich kon-
tekstu, czy też pozbawione go przez 
czas, staj¹ się jego syntez¹, jedynymi 
œwiadkami wydarzeñ i miejsc.
  Stare fotografie, szlachetne antyki 
czy przedmioty, którym œwiadomie
nadajemy tê wartoœæ. Ale tak¿e przed-
mioty codziennego użytku, zwłaszcza
te pospolite. Umieszczone w nowej 
dla nich czasoprzestrzeni, pobudzaj¹ 
wyobraźnię, kieruj¹ myśli ku chwilom
lub sytuacjom, sięgaj¹ do podświado-
moœci.
  Przedmioty nios¹ ze sob¹ nie tylko 
osobiste, ale też bardziej ogólne od-
niesienia.
 Towarzyszy³y kiedyś cz³owiekowi 
w życiu codziennym; później – nobi-
litowane – wype³niaj¹ muzea. Z tych 
skrawków przesz³ości odczytujemy 
historiê, która pomaga budowaæ sa-
mowiedzę i tożsamość.  Pozbywanie 
siê ich podobne jest do odcinania się 
od w³asnych korzeni.
  Symbolem rozpoczêtej niedawno 
spo³ecznej kampanii Pamiętam Katyń 
1940  sta³a się replika guzika znalezio-
nego na miejscu tragicznych wyda-
rzeñ. Zainspirowana Guzikami Zbig-
niewa Herberta kampania uczyni-
³a z przedmiotu symbol, „nieugiętego 
œwiadka zbrodni”. Znak przesz³ości. 
Przejmuje swym istnieniem wobec 
nieistnienia ludzi, którzy odcisnêli na 
nich swój ślad. 
  Przedmioty przypominaj¹ w sposób 
czysty i bezpretensjonalny. Staj¹ siê 
milcz¹cymi podmiotami dramatów.
  Przywi¹zanie do przedmiotowej 
przestrzeni życia jest znamienne dla 
poezji Herberta. Jego Elegia na ode-
jście pióra atramentu lampy pe³na jest 
s³ów szacunku nale¿nych, wydawa³o-
by się, tylko ludziom. Melancholijne 
przywi¹zanie do rzeczy zwyk³ych ze 
smutkiem uznaje poeta za przynależ-
ne czasom przesz³ym. Czasom pióra, 
„archaicznej stalówki”, atramentu 
i lampy, a nie wspó³czesnych nam 
„g³upiopisów”. Wyraża w tych s³o-
wach, odczuwany także przeze mnie, 
niepokój. 
   Dawne przywi¹zanie do tradycji 
uchodzi za anachronizm. Zatracamy 
to, co s³u¿y³o utrwaleniu naszej wiêzi 
z przodkami, miejscem i ugruntowa-
niu naszej to¿samoœci. W³aœciwy cza-
som przesz³ym porz¹dek dziedzicze-
nia i przekazywania następnym po-
koleniom przedmiotów wspomaga³ 
budowanie to¿samoœci. W tym kon-
tekœcie bezduszne i ³atwe zastêpowa-
nie jednych  r z e c z y  nowymi jest 
odzwierciedleniem stosunku do 
l u d z i. Postępuj¹ca alienacja, ze-
rwanie zwi¹zków z przesz³oœci¹ i ota-
czaj¹cym œwiatem ludzi i rzeczy, to
niepokoj¹cy objaw naszych czasów. 
Nasza „nadrzędność” staje się pozor-
na; sami stajemy siê uprzedmioto-
wieni.
   Na wpó³ œwiadomi naszego wspó³-
czesnego oderwania od œwiata rzeczy, 
przejawiamy jednak têsknotê za cza-
sem  „pióra atramentu lampy”. Instala-
cja Przenośny strych autorstwa Janet
Grau, uczestnicz¹ca w wystawie wroc-
³awskiej BWA Zamieszkanie i będ¹ca 
odpowiedzi¹ na pytanie kuratorów 
wystawy o tożsamoœæ miejsca, zdaje 
się wyra¿aæ tę tęsknotę. Realizacja 
pomys³u oparta jest na ankiecie prze-

prowadzonej wœród mieszkañców 
Wroc³awia dotycz¹cej ich strychów, 
przechowywanych tam rzeczy i ich 
znaczenia. Odpowiedzi zainspirowa-
³y artystkę do stworzenia miniatur 
przedmiotów i umieszczenia ich pod 
wspólnym dachem „przenośnego 
strychu”. Tytu³owy, przywo³uj¹cy na
myœl domek dla lalek strych, jest jed-
nak tylko stelażem, opakowaniem dla 
w³aœciwych bohaterów jej pracy. To 
oni staj¹ się syntez¹ przesz³ości ich 
w³aœcicieli.

Podmiotowość przedmiotów

  Snobistyczna chęć posiadania, poż¹-
danie rzeczy materialnych przybiera 
czasami charakter zgo³a dramatyczny. 
Oto martwe przedmioty przejmuj¹ 
dziœ kontrolę nad ich użytkownikami. 
Ubrania - nasze „opakowanie”, gad¿e-
ty, rzeczy bez zwi¹zku z osobowoœ-
ci¹, s¹ jedynie czynnikami podbudo-
wuj¹cymi czyjeś ego. Pojawiaj¹ siê na 
chwilê, po czym zostaj¹ zast¹pione 
przez nowe, wpasowuj¹ce się w nasz 
kolejny, sztucznie stworzony wizeru-
nek. 
  Trzymamy się ich kurczowo, wy-
pe³niaj¹c emocjonaln¹ pustkê. Roz-
czarowani relacjami z ludźmi, czyni-
my z nich substytut cz³owieka. Ucz³o-
wieczamy je, świadomie wybieraj¹c 
ich milcz¹ce towarzystwo. 
  Zbigniew Herbert: […] są zawsze 
w porządku i nic im, niestety, nie moż-
na zarzucić. Nie udało mi się nigdy 
zauważyć krzesła, które przestępuje 
z nogi na nogę, ani łóżka, które staje 
dęba. Także stoły, kiedy są zmęczone, 
nie odważą się przyklęknąć.
  Rolę zwyk³ych, „przezroczystych” 
z pozoru rzeczy, dostrzega w swych 
filmach Pedro Almodóvar. Przed-
mioty codziennego u¿ytku - telefon, 
meble, itd. - przestaj¹ byæ martwym 
t³em wydarzeń, staj¹ się aktorami wy-
darzeñ. Widzimy to w Czym sobie 
na to wszystko zasłużyłam, historii 
szarej, samotnej gospodyni domowej. 
Bohaterka, mówi Almodóvar, jest 
tak osamotniona, opuszczona przez 
wszystkich, że jedynymi jej powier-
nikami s¹ urz¹dzenia gospodarstwa 
domowego. To jedyni œwiadkowie jej 
żalu, samotności. W tym filmie stroje 
określaj¹ce postaæ pierwszoplanow¹ to 
nie stworzone na potrzeby produkcji 
kostiumy, lecz „schodzone” przez lata 
ubrania, należ¹ce kiedyœ do sióstr i 
matki reżysera. 
  Autentycznoœæ postaci i sytuacji pod-
kreœlona rzeczywistym, nasi¹knię-
tym życiem i ludzk¹ histori¹ przed-
miotem, zbliża Almodóvara stopniu 
do Tadeusza Kantora idei „realnoœci 
najni¿szej rangi”: Ideałem staje się 
tendencja, aby np. forma kostiumu 
powstawała s a m a, przez  z u ży c i e,  

z n i s z c z e n i e  (p a l e n i e, d a r c i e, 
ł a t a n i e, z s z y w a n i e itp.), gdzie
gdzie  r e s z t k i,  to co ostało, prze-
trwało, znajduje się właściwie już u 
progu  b e z  f o r e m n e j  m a t e r i i.
Przedmiot sztuki
Tadeusz Kantor: Jakiś przedmiot za-
pada w podświadomość wtedy, gdy 
pomimo swej pozornej błahości, po-
wierzchowności i codzienności spełnia 
w sztuce głębsze funkcje inicjacyjne, 
choć niepostrzegalne. Zdarza się, że 
po wielu latach, wydawałoby się, za-
pomnienia powraca. Zjawia się nagle 
aby dać na nowo nadzieje rozwoju i 
życia, Tym odkryciem było... krzesło, 
a raczej wiele krzeseł. Prostych, bied-
nych kuchennych, nie obarczonych 
pretensjonalną stylistyką, takich, na 
których siadamy aby wypocząć 
po pracy, które udzielają nam swo-
jej prostoty. Później określiłbym to 
‘Przedmiot Najniższej Rangì .                                                                                    
 Rzeczy codzienne obecne s¹ w sztuce 
od zawsze. Istotniejsze od wykorzysty-
wania przedmiotów na użytek polemi-
ki z tradycj¹ artystyczn¹ s¹ tu dzia³ania 
skupiaj¹ce się na  r z e c z y  s a m e j. 
Dostrzeżenie „przedmiotu najniższej 
rangi” w ca³ej jego istocie i pochyle-
nie siê nad nim z jego banalności¹, 
fizyczn¹ realności¹. W ten obszar po-
szukiwań twórczych wpisuj¹ się dzia-
³ania Tadeusza Kantora, który w miej-
sce „przedmiotu artystycznego” wpro-
wadza „przedmiot realny”. I dla tego 
„biednego” przedmiotu poszukuje 
miejsca „miêdzy œmietnikiem a wiecz-
noœci¹”. Zafascynowany „materią bied-
n¹” i „realnoœci¹ najni¿szej rangi” spra-
wia, że ³óżko, stół, krzes³o, parasol, ko-
³o rowerowe, okno czy szkolna ³awka, 
zyskuj¹ – z ca³¹ sw¹ banalnością –
osobowoœæ. Dzia³ania Kantora nigdy 
nie s¹ bezdusznym pos³u¿eniem się 
przedmiotem; jego  r z e c z y  wyjête 
z rzeczywistoœci nigdy nie s¹ „jakie-
kolwiek”, „obojętne”. 
   Nade wszystko upodoba³ sobie 
wœród nich przedmioty b i e d n e. 
Tylko „biedny” stan przedmiotu po-
zwala³ mu bowiem ujawniæ jego isto-
tê. Oderwany od ¿yciowych zale¿noœ-
ci, wyzbyty wszelkiej stylistyki obna¿a 
swój  i s t o t n y  Ÿ r ó d ³ o s ³ ó w  
i swoj¹  p i e r w o t n ¹  f u n k c j ê. 
W Mątwie wg Witkacego przed-
miot najni¿szej rangi pe³ni funkcjê  
„uziemiania sytuacji patetycznych, 
stanów wysublimowanych i postaci 
czcigodnych”. Staje siê w jego teatrze 
równoprawnym partnerem gry, jako 
“przedmiot – AKTOR”. 
  Jego „bio-obiekty” – przedmioty 
zroœniête z postaci¹ (kobieta z oknem, 
staruszek z rowerkiem), odrealnione
jako „typy idealne” - ilustruj¹ relacje 
cz³owieka ze œwiatem rzeczy, nie-
pokoj¹ce odwrócenie ról i hierarchii. 
Przedmioty nie s¹ już rekwizytem, 

którym pos³uguj¹ siê aktorzy; staj¹ 
się ich części¹, tworz¹c nierozerwal-
n¹ więź. Ubezw³asnowolniony przez  
r z e c z y  cz³owiek oddaje siê w ich 
w³adanie. Bez aktorów był ten przed-
miot zdezelowanym wrakiem, niezdol-
nym do działania. Z drugiej strony 
aktorzy byli nim uwarunkowani, ich 
role i czynności wywodziły się z niego.
  Przedmioty zaczynaj¹ górowaæ nad 
cz³owiekiem. To ca³kowite odwróce-
nie normalnego porz¹dku rzeczy, na-
danie przedmiotowi osobowoœci, zna-
czenia, które w ¿yciu jest czysto u¿yt-
kowe.
  Podobnie jest z kantorowskimi kos-
tiumami. Zbudowane z  przedmiotów
gotowych ubrania – ambala¿e, zgod-
nie z przyjêtymi przez Kantora za³o-
¿eniami, kontrastuj¹ z rzeczywistoœci¹ 
iluzyjn¹, zachowuj¹c swoj¹ realnoœæ 
niezależność, swoj¹ odrêbnoœæ. Znisz-
czone, podarte ³achmany, albo zwyk-
³e, znoszone ubrania-¿akiety, meloni-
ki, cylindry znalezione w kufrach na 
strychach, zakurzone suknie, zgodne s¹ 
z rzeczywistoœci¹, z potoczn¹ codzien-
noœci¹. Każdy z kostiumów jest jednak 
w taki czy inny sposób wyobcowany, 
autonomiczny. To wci¹ż wyrwane 
z  „uzale¿nieñ i stosunków życiowych i 
pozostawione bez komentarza” przed-
mioty najniższej rangi.
  W ten sposób przedmioty biedne 
sta³y się materi¹ jego wizji i surow-
cem jego teatru. S¹ jego narzędziem, 
s³uż¹cym ukazaniu prawdy o ludzkich 
myœlach i uczuciach, sięgaj¹cym do 
podœwiadomości. Tragikomiczne, nie-
funkcjonalne obiekty obnażaj¹ praw-
dę o motywach i mechanizmach psy-
chicznych.
  Szkolne ³awki staj¹ się maszyn¹ pa-
miêci, obrotowe ³óżko umieraj¹cego 
– maszyn¹ pogrzebow¹, fotel gineko-
logiczny – maszyn¹ rodzinn¹.
  Jego „maszyna aneantyzacyjna”, 
mieszcz¹ca siê w konwencji „teatru
zerowego” –  konstrukcja  podnoszo-
nych i upadaj¹cych z hukiem powi¹-
zanych ze sob¹ krzese³ – ingeruje 
w spektakl, uniemożliwiaj¹c aktorom 
pracê, zag³uszaj¹c ich grę i powo³uj¹c 
siê na ich spontaniczne reakcje. Kantor 
daje przy tej okazji wyraz fascynacji 
krzes³em. Jej przejawy obserwujemy 
wielokrotnie w jego teatrze i w twór-
czoœci plastycznej. To krzes³u, „przed-
miotowi najni¿szej rangi”, nada³
Kantor status przedmiotu  r a n g i  
n a j w y ż s z e j . Przedmiotu, który 
„udzielaj¹c swojej prostoty” staje siê 
żywym świadkiem naszych prze¿yæ 
i  doœwiadczeń. Puste krzes³o, w wy-
stawionym po śmierci artysty spektak-
lu Dziś są moje urodziny, które do-
tychczas zajmowa³ Kantor – demiurg, 
jest najbardziej wyrazistym, dotkli-
wym dla widza wyrazem jego nie-
obecnoœci.

Rzeczy
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