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  Ustawione niedawno w centrum Vancouver, wypożyczone miastu przez Chali-Rosso Art Gallery, wycenione 
na 750 tysięcy dolarów dzieło Salvadora Dali „Taniec czasu I” – które ma przypominać o 150-leciu Kanady i, jak 
chcą organizatorzy tego wydarzenia, budzić stosowne refleksje. 
   W rozpoczynającą Victoria Day long weekend sobotę było to jedyne miejsce w śródmieściu, w którym 
– idąc od strony Waterfront, przedzierając się przez tłumy turystów pod Canada Place (przypłynął wiel-
ki statek wycieczkowy), ogłuszony gwizdkami kierujących ruchem policjantów, potrącany przez innych 
przechodniów na przejściach dla pieszych i przez zapatrzoną w swoje electronic devices młodzież na chodni-
kach – znalazłem wytchnienie: cień jak pod lipą i wielki spokój, spowodowany prawie zupełnym brakiem 
ludzi.
   Rzeźba słynnego surrealisty wystawiona została na widok publiczny do 10 września.

 Czekałem na pustym przystanku na 
autobus, gdy niespodziewanie usłysza-
łem słowa: „- Co oni z nami robią.” 
Przechodzący mężczyzna wskazał ru-
chem głowy umieszczoną w prze-
szklonej wiacie reklamę nowego, o-
znaczonego kolejną cyfrą telefonu ko-
mórkowego firmy Samsung.
 W pierwszym rozdziale swojej książ-
ki prof. Wróblewski pisze: „Jeszcze 
trzydzieści lat temu rytm wprowadza-
nia innowacji technicznych miał cykl 
wieloletni, obecnie jest to rytm kilku-
miesięczny, co sprawia, że pomysły są 
bardzo szybko wdrażane do produkcji
– na dobre i na złe. […] Wiele poja-
wiających się nowych produktów nie-
ustannie zmienia swoją postać, wa-
biąc klienta prawdziwymi lub tylko 
złudnymi ulepszeniami. W miarę u-
pływu czasu jesteśmy zmuszani przy-
jmować te zmiany jako obowiązujące 
standardy nawet wówczas, kiedy na-
sza natura sprzeciwia się temu choć-

Czytając „Sztukę widzenia” Andrzeja Jana Wróblewskiego
by z powodu niemożności przyswaja-
nia zmian w takim tempie, w jakim 
one następują. Przesycenie rynku jest 
w rzeczywistości ograniczeniem moż-
liwości wyboru: wielu potencjalnych 
nabywców-użytkowników nie jest 
w stanie ocenić wartości konkuren-
cyjnych produktów i dostrzec czym się 
one różnią między sobą. Kapitalistycz-
na pogoń za zyskiem i sterowanie 
rynkiem wytworzyły strategię „zapla-
nowanego ulepszania”, co sprawia, że
to co kupujemy dziś, jutro już będzie 
intencjonalnie przestarzałe, ponieważ 
projekt doskonalszej wersji jest już go-
towy, ale będzie wdrożony do produk-
cji później, kiedy istniejący produkt do-
statecznie nasyci rynek”.
  Nie wygląda to dla nas dobrze. Nie 
dość, że dzisiejsze zmiany „następują 
tak szybko, że ludzka natura nie jest ge-
netycznie przygotowana do ich akcep-
towania w takim tempie”, to jeszcze 
„Konsekwencją tego procesu jest mar-

notrawstwo pieniędzy, marnotrawst-
wo źródeł energii i materiałów, zanie-
czyszczanie środowiska odpadkami, a 
nade wszystko odebranie człowieko-
wi poczucia stabilności środowiska, 
w którym przeżywamy przecież tylko 
jedno życie”.
  Przygotowując się do pisania niniej-
szego tekstu, wpadła mi w ucho wia-
domość z wieczornego dziennika tele-
wizyjnego (Global News), że ponad 
połowa Kanadyjczyków z pokolenia 
millennials – a więc, jak się przyjmuje,
w wieku od 18 do 33 lat – doświadcza 
objawów depresji i innych problemów 
związanych ze zdrowiem psychicz-
nym, co znacznie przewyższa wyni-
ki takich samych badań dotyczących 
wcześniejszych roczników. Poprzedza-
jące milenialsów pokolenie X – które 
Wikipedia określa jako „pokolenie 
ludzi urodzonych w drugiej połowie 
XX w., którzy nie wiedzą, dokąd mają 
zmierzać, społeczeństwo zagubione

w chaosie współczesności, wykreowa-
nych przez modę wzorców, szukające
odpowiedzi na trudne pytania i sensu 
własnej egzystencji” – ma w Kanadzie 
w swoim gronie 41% osób z objawa-
mi choroby psychicznej, a generacja 
powojennego wyżu demograficznego 
(baby boomers) 24% – gdy dla poko-
lenia Y (millennials) wskaźnik ten wy-
nosi obecnie aż 63 procenty (dwa lata 
temu odpowiednio: 35%, 14% i 53%). 
Dzisiejsi młodzi dorośli – wyposażeni 
w nowoczesną technologię, dobrze 
wykształceni, z widokiem na wspania-
łą karierę, świetne zarobki i wygodną 
stabilizację – o ile tylko zgodzą się iść 
pod rękę ze współczesnym światem, 
wymagającym od nich osiągnięcia od-
powiedniego stopnia edukacji i różno-
rakich aktywności społecznych – a 
więc ci dzisiejsi młodzi dorośli uwa-
żają, iż przyszło im żyć w bardzo stre-
sujących czasach. „They tend to spend 
a longer time at home, they have dif-
ferent expectations for life and the 
workplace. It’s a major life transition 
when you’re redefining what the norm 
is for your life. Millennials experience 
that more than any other prior gene-
ration” – mówi Mark Henick z Ca-
nadian Mental Health Association. 
Wspomniany przeze mnie na wstępie 
przechodzień, którego zaniepokojenie
wzbudziła reklama nowego produktu 
Samsunga, mieścił się, sądząc z wy-
glądu, w górnej granicy wiekowej po-
kolenia milenium.
  Mówiąc w XXI wieku o cywiliza-
cji, nie można nie powiedzieć o re-
wolucji komputerowej; i tak właśnie 
– „Rewolucja komputerowa” – zaty-
tułowany jest kolejny, drugi, podroz-
dział książki Andrzeja Wróblewskie-
go (ogólny tytuł pierwszego rozdzia-
łu brzmi: „Otoczenie wizualne – natu-
ra i cywilizacja”). „Kto w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku – pisze autor 
– mógł przewidzieć, że miniaturyzacja
produktów elektronicznych i szybkość 
przetwarzania danych osiągną sto-
pień, jaki dziś obserwujemy w elektro-
nice powszechnego użytku? Rozpow-
szechnianie technologii w skali global-
nej ma dwa oblicza. Z jednej strony 
wydaje się być ogromnym dobrodziej-
stwem z uwagi na niespotykaną dotąd 
w dziejach ludzkości demokratyzację 
dostępu do źródeł informacji i łatwość 
w komunikowaniu się, z drugiej zaś nie- 
sie niebezpieczeństwo rozpowszech-
niania się dyletantyzmu, stwarza trud-
ności w rozróżnieniu między prawdzi-
wą i fałszywą informacją, a także sprzy- 
ja łatwej organizacji przestępczości i 
rozwojowi światowego terroryzmu.”
 Trąci to nieco truizmem. Jeśli jednak
wydobędzie się z powyższego frag-
mentu wyraz dyletantyzm i połączy się 
go ze zdaniami takimi jak: „Człowie-
kowi współczesnemu na każdym kroku 
towarzyszy mnogość i różnorodność 
form obrazowych powstających bez 
profesjonalnej dyscypliny przedstawia-
nia, którą charakteryzuje się sztuka 
dawna”, „Jesteśmy dziś nieustannie 
atakowani formami tworzonymi bez 
odpowiedzialności za to, czemu mają 
służyć, w jakich kontekstach występu-
ją i jaka jest hierarchia ważności in-
formacji, której zostały przypisane” 
czy „Prędkość komunikowania […] 
powoduję zmianę języka pisanego 
– jednego z podstawowych narzędzi 
kultury” – to tworzyć to będzie, jak 

w moim przypadku, źródło wielora-
kich i wręcz nie kończących się myś-
lowych implikacji.
  Bodaj najprostszym do wskazania 
przykładem wywołanego powszech-
nym dostępem do komputerów braku 
„profesjonalnej dyscypliny” jest bez-
troska towarzysząca powstawaniu 
przeróżnych czasopism i interneto-
wych blogów. Bierze się to stąd, że 
wymóg odpowiedniej znajomości gra-
matyki języka, w którym dane pismo 
się tworzy – czyli osiągnięcie stosow-
nego poziomu edukacji – zepchnięty 
został na dalszy (czasem naprawdę da-
leki) plan. Zdaniem dzisiejszych re-
daktorów, wystarczająca w tej mierze 
jest umiejętność, wcale niekoniecznie 
wysoka, posługiwania się kompute-
rem, której przyswojenie jest bez po-
równania szybsze i łatwiejsze od ucze-
nia się zasad poprawnej pisowni.
 Dzisiejsze lekceważenie nauk huma-
nistycznych nie dotyczy rzecz jasna 
tylko „jednego z podstawowych na-
rzędzi kultury”. Kilka lat temu pewien
świeżo poznany przeze mnie czło-
wiek, o którym wcześniej wiedzy nie 
miałem żadnej, zaproponował mi na-
pisanie scenariusza filmu, który on na-
kręci, mimo braku przez niego jakie-
gokolwiek doświadczenia w tej mie-
rze (napisanie scenariusza określił jako 
„wymyślenie filmu” czy coś takiego). 
O jego reżyserskich zdolnościach za-
świadczać miał nieodzowny do wy-
konania tego rodzaju czynności sprzęt 
elektroniczny, z kamerą na czele, któ-
ry był właśnie w owych dniach zgro-
madził. Było to dość wstrząsające dla 
mnie przeżycie, ponieważ podawało 
ono w wątpliwość sens dwóch lat se-
minarium filmoznawczego (na które
notabene uczęszczał również wystę-
pujący na tych łamach Jarosław Kor-
dziński), poprzedzonego rokiem zajęć 
z historii i teorii filmu i uzupełnianego 
niezliczonymi seansami filmowymi 
(zaczynając od kina niemego) oraz 
lekturą dziesiątków książek na ten te-
mat i prac ogólnie kulturoznawczych.
 „Dzisiejsze pojęcie sztuki zostało zde-
waluowane i wiele „dzieł” czy „wyda-
rzeń artystycznych” nie ma ze sztuką 
nic wspólnego, choć określane bywają 
mianem sztuki” – pisze autor „Sztuki 
widzenia”.
 Ogólnoświatowa sieć komputerowa 
to znakomite pole do autokreacji, na
którym można bez ograniczenia za-
mieszczać owoce swojej twórczości 
– wiersze, obrazy, fotografie, filmy i 
co tam jeszcze – lub po prostu impo-
nować światu swoim curriculum vitae, 
przedstawiając się bez skrępowania ja-
ko artysta czy poeta. Internet nie we-
ryfikuje raczej takich autoprezentacji, 
a już na pewno nie zajmuje się analizą 
zamieszczanych w nim „dzieł”. Jest 
to działanie dosyć bezpieczne, nara-
żone co najwyżej na nieprzychylne
uwagi innych internautów, pozbawio-
nych kwalifikacji do wyrażania kry-
tycznych ocen, na temat wytworów 
artystycznych, którzy (to tak na margi-
nesie) są – jak można stwierdzić z du-
żą pewnością – ludźmi sfrustrowany-
mi, należącymi – używając określeń 
Andrzeja Kwiatka sprzed dwóch nu-
merów „Aha!” – do ogłupionej masy,
wykluczonych i zepchniętych na bocz-
ny tor, nie mających pomysłu na włas-
ną egzystencję, ale mających kompu-
ter, pozwalający na „zaistnienie”. 

ANDRZEJ JAR


