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Ustawiona w centrum Vancouver rzeźba Salvadora Dali to wspaniała okazja do odstawienia na chwilę kubka z kawą 
i zrobienia sobie zdjęcia przy swoim różowym sweterku.

  Wspomniane wyżej popisy różnej 
maści „artystów” byłyby prawdopo-
dobnie znacznie ograniczone, gdyby
nie mogły one liczyć na znalezienie 
swojej publiczności, czyli grupy ludzi 
gotowych uznać owe popisy za sztu-
kę. Można tu oczywiście powiedzieć 
po prostu o dominacji nominatywnej 
definicji sztuki (sztuką jest to, co się 
za sztukę uważa), nie sposób jednak
pominąć powszechnego wśród dzisiej-
szej publiczności sposobu oceniania 
dzieła, z którym zdarzyło się komuś 
obcować – czyli, mówiąc inaczej, wer-
balnego wyrażenia związanego z tym 
faktem „przeżycia”.
  „Artystyczne doznanie – pisze An-
drzej Wróblewski – przyprawia nas o 
dreszcz emocji, który można określić
jako olśnienie wnoszące coś wspa-
niałego do naszego zmysłowego i in-
telektualnego doświadczenia.” Tylko
ilu wie o co w tym chodzi? Ilu zna te 
dreszcze – tę fizyczną, rzeczywistą gę-
sią skórkę wywołaną artystycznym 
doznaniem? Zdaje się, że to zbyt wiel-
kie dziś wymagania. Dzisiaj dreszcz 
emocji zastępuje się stwierdzeniem, że 
coś jest ładne lub nie – że dana rzecz 
podoba się mówiącemu lub nie. Za-
zwyczaj mówiący na takim stwierdze-
niu poprzestaje. Czasem jednak od-
czuwa on potrzebę lub zostaje zmu-
szony do jakiegoś uzasadnienia swojej 
„oceny”. Jeśli zostaje do tego zmuszo-
ny (zwykle przez kogoś, kto zgłasza 
odmienne zdanie), to z reguły mówi 
coś w rodzaju „A mnie to się właśnie 
podoba” i, jak kobieta w budce na Pat-

riarszych Prudach w powieści Bułha-
kowa, z niejasnych powodów obraża 
się. Jeśli zaś odczuwa potrzebę dopo-
wiedzenia kilku mądrych zdań (aby 
było jasne, że zna się na sztuce) to 
– odkładając żarty na bok – treść takich 
uzasadnień skłania do rozważań.
  Socjolog, filozof, semiotyk Marcin 
Czerwiński w wydanej bez mała czter-
dzieści lat temu książce „Samotność 
sztuki” pisze o zniszczeniu kodu, jakie 
nastąpiło „po zakwestionowaniu ka-
nonu dominującego od czasów rene-
sansu” – kanonu, który „określał ma-
larstwo nazywane czasem ogólnie na-
turalistycznym, realistycznym, mime-
tycznym.”  Malarstwo – czy szerzej 
sztuki plastyczne – wyodrębnione zo-
staje z innych sztuk nie bez powodu, 
gdyż jest to teren, na którym gubimy 
się (my, publiczność różnych wystaw 
artystycznych) najbardziej.  „Jeśli lite-
ratura, film, a nawet teatr powracają 
wśród zamiłowań deklarowanych […] 
– plastyka współczesna zjawia się tu
rzadko, może nawet nigdy” – zauwa-
żał czterdzieści lat temu znany kultu-
roznawca. (I jeszcze: „W dobie maso-
wości i organizacji plastyka wchodzi
do celów zaprogramowanej, szybkiej i 
stadnej turystyki, co odpowiednio całą 
sprawę wulgaryzuje.”) Myślę, że od 
tamtego czasu nic się w tej mierze nie 
zmieniło.
  Ta – że tak powiem – bezradność 
wobec współczesnej plastyki wynika, 
jak uważa M. Czerwiński, z „niesły-
chanej zmienności najgłębszych zało-
żeń malarstwa”, wiąże się z tempem

„wydarzeń”, które sprawiają wrażenie 
„sztuki jakby wymyślanej za każdym 
razem od samych podstaw, konstytuo-
wanej jako coś z gruntu odmiennego 
niż to, co było uprawiane dotąd.” I do-
daje na potwierdzenie: „Za dorosłych 
lat mego pokolenia objawiały się w ten 
sposób taszyzm, informel, op-art, sztu-
ka pop, konceptualizm.”
  To „wymyślanie sztuki od samych 
podstaw” ilustruje autor przykładem 
Leonarda, który „pracując dla Lodo-
vica Sforzy, […] podjął się wzniesie-
nia pomnika ojca mediolańskiego 
księcia. Rozważywszy wiele projektów, 
postanowił – niczym do tego nie przy-
muszony – pójść za wzorem pewnego 
wcześniej wykonanego dzieła, którego 
nie on był autorem”, co dzisiaj byłoby
raczej nie do pomyślenia. „Współczes-
ny ambitny uczeń […] będzie prawdo-
podobnie pragnął przede wszystkim i 
jak najprędzej malować inaczej.”
 Nie mogę sobie odmówić przytocze-
nia jeszcze jednego, efektownego zda-
nia z tego samego źródła, które odda-
je charakter (nastrój?) współczesnych 
manifestów „sztuki bez malowania”: 
„Dzieje „sztuki, która zerwała z malo-
waniem”, która zlikwidowała dzieło-
-przedstawienie – w tym dzieje kon-
ceptualizmu – są próbą kontynuowa-
nia działalności artystycznej na pustym 
polu, z którego usunięto już gruzy, ja-
kie pozostawiło zniszczenie kodów 
malarskich.”
  Mówię tu o książce Marcina Czer-
wińskiego, ponieważ czytając „Sztukę 
widzenia” nie mogłem nie dostrzegać 

podobieństw, nie myśleć o identycz-
nym bądź zbliżonym spojrzeniu na 
wiele spraw w jednej i w drugiej książ-
ce, mimo iż dzieli je od siebie trzy-
dzieści parę lat i cała epoka techno-
logiczna. Pojawia się dość oczywista 
różnica w nazewnictwie, jak na przy-
kład przy omawianiu kwestii dostępu 
do dzieł sztuki, co Marcin Czerwiński
rozważa jako rynek dla dzieł sztuki, a 
Andrzej Wróblewski jako artworld, 
tym niemniej widzenie dzisiejszej – jak 
to określa drugi z wymienionych auto-
rów – separacji publiczności od dzieł 
sztuki jest zupełnie takie same. Inne 
podobieństwo to (tym razem posłużę 
się słowami Marcina Czerwińskiego) 
niemal całkowita w obu książkach „nie-
obecność tak zasadniczego aspektu
dzieł sztuki, jakim jest aspekt estetycz-
ny”. (Jest za to sporo bliskiej mi semio-
tyki, także w „Sztuce widzenia”.) Po-
wiem tak: przeczytałem jedną i drugą 
książkę, a następnie czytałem je znów
równolegle, na przemian, i z tego 
wszystkiego zacząłem gubić się w od-
różnieniu, z której z książek pochodzi
dany fragment. Bo czy na przykład 
zdanie „Otoczeni jesteśmy przedmio-
tami, które mają swe kształty, barwy,
faktury”, rozpoczynające akapit mó-
wiący o budzeniu naszej czujności 
na znak, pochodzące z pracy Marcina 
Czerwińskiego, nie pasuje jak ulał do 
książki Andrzeja Wróblewskiego? Nie 
jestem pewien trafności określenia, ale 
powiedziałbym, że te podobieństwa u-
wiarygodniają trafność spostrzeżeń 
obu autorów (do których można by 
dołączyć jeszcze kilku innych).
  Oczywiście, są także pewne różnice. 
Przedstawię tu tę najbardziej dla mnie 
ciekawą, ponieważ dla każdej z od-
miennych od siebie ocen znajduję u-
zasadnienie. Chodzi tu o rolę krytyków 
sztuki, która dla Marcina Czerwińskie-
go jest rolą pozytywną przez to, że u-
łatwia dzisiejszej zdezorientowanej 
publiczności zrozumienie dzieła sztu-
ki, tłumaczy kryteria wyznaczające je-
go piękno, epokę, w której powstało, 
poglądy autora itd.
  Pamiętam z końca lat 70. ubiegłego 
wieku wystawę w sopockim Biurze 
Wystaw Artystycznych, na której wie-
le miejsca poświęcono hiperrealizmo-
wi i sztuce konceptualnej. Ludzie o 
wyglądzie stałych bywalców takich
wystaw dzielili się między sobą mąd-
rze brzmiącymi uwagami na temat 
kolejnych punktów ekspozycji, przed 
którymi zatrzymywali się z powagą,
kiwali głowami, a ja pokpiwałem w 
duchu z wypowiadanych przez nich
mądrości – a pewnie też, jako zaro-
zumiały student filologii polskiej, nie 
mogłem się powstrzymać przed zade-
monstrowaniem tych kpiących myśli 
swoją miną. To rozpierające mnie po-
czucie wyższości nie wynikało wszak-
że z osobistego kontaktu z dziełem, z 
przeżyciem artystycznym – lecz tylko 
i wyłącznie brało się z tego, iż byłem 
nieźle przygotowany teoretycznie do 
tej wystawy, zapoznając się wcześniej 
z wypowiedziami krytyków zarówno 
o hiperrealizmie, jak i konceptualizmie. 
Bez tego byłbym ciemny jak tabaka 
w rogu, nie rozumiejąc dlaczego na 
przykład obraz przedstawiający ludzi 
na wiejskim przystanku PKS-u jest ta-
ki dziwnie przejaskrawiony detalicznie 
i kolorystycznie; te ich rumiane lica, te 
zapięte guziki płaszczy… Tamta wy-
stawa w sopockim BWA i dzisiejsza 
pamięć o niej skłania mnie do przy-
znania racji prof. Czerwińskiemu, że 
przygotowanie nas przez krytyków do 
odbioru sztuki jest rzeczą pożyteczną.

  Ale z drugiej strony…
  Andrzej Wróblewski skłania się ku 
indywidualnemu odbiorowi dzieła, 
który to odbiór „opinie […] serwowa-
ne przez tak zwanych koneserów naj-
częściej deformują”. „Nasze osobiste 
spojrzenie – pisze prof. Wróblewski 
– nie jest już ukierunkowane intencją 
artysty wyrażoną w dziele sztuki, ale 
opinią „znawcy”, i trzeba wielkiej nie-
zależności charakteru, żeby wyzwolić 
się z tego rodzaju presji.”
  Nie tak dawno temu pewna polonij-
na działaczka, która w stopniu najwyż-
szym nienawidzi gazety „Aha!” i jej 
redaktora naczelnego, rozsyłała po lu-
dziach listę rażących niedostatków, 
które w tym piśmie dostrzegła. Głów-
nym, postawionym przez nią zarzutem
był brak informacji o jednym z auto-
rów magazynu „Aha!”, którego na-
zwała Kwiatkowskim. Zarzut brzmiał: 
„Czy czytelnik sam musi dochodzić,
kim jest Kwiatkowski i jakie ma za-
sługi dla literatury?”. Rzeczywiście, 
sprawa poważna – no bo skąd niby 
ma ona wiedzieć, czy teksty „Kwiat-
kowskiego” jej się podobają, czy nie. 
Co by było, gdyby (czysto teoretycz-
nie) któryś z tekstów Kwiatkowskiego 
jej się spodobał i wyznałaby ten fakt 
publicznie, a tu okazałoby się wkrótce,
że Kwiatkowski żadnych zgoła zasług 
dla literatury nie ma…? (Znów wpa-
dam w bułhakowski ton.)
  Przytoczony epizod jest przykładem 
ekstremalnego uzależnienia od opinii 
„znawców”, płynącego z całkowitej 
nieumiejętności samodzielnego poru-
szania się po polu twórczości artystycz-
nej i braku jakiejkolwiek na to nadziei 
– co rodzi pytanie o rzeczywistą po-
trzebę i wartość pomocy serwowanej
osobom z taką kategorią niepełno-
sprawności „przez tak zwanych kone-
serów”; czy nie jest to w istocie dzia-
łalność pogłębiająca myślowe ubez-
własnowolnienie?
  Andrzej Wróblewski: „Indywidual-
ny proces uczestniczenia w odbiorze 
dzieła sztuki jest […] procesem twór-
czym, tworzymy bowiem naszą włas-
ną emocjonalną, poznawczą i pamię-
ciową strukturę wzbogacającą dotych-
czasowe doświadczenie.”

  Może ponad miarę poświęcam tu 
miejsca zagadnieniu dzieła sztuki, ja-
ko że wcale nie sztuka artystyczna jest
naczelnym tematem omawianej książ-
ki, a – jak głosi to jej tytuł – sztuka wi-
dzenia („umiejętność widzenia czegoś 
więcej niż tylko tego, co chcemy lub 
musimy zobaczyć”).
  Odnotujmy najpierw przedstawione 
przez autora rozróżnienie pomiędzy 
patrzeniem a widzeniem: „Patrzenie 
jest czysto fizjologicznym procesem 
skupiania wzroku na wybranych frag-
mentach otoczenia. Widzenie nato-
miast, wzbogaconym świadomym iden-
tyfikowaniem tych fragmentów, jest 
skomplikowanym i bogatym procesem, 
w którym podstawową rolę odgrywa-
ją oczy oraz wcześniej zmagazyno-
wane w pamięci doznania wzrokowe, 
z którymi podświadomie poszukujemy 
logicznych powiązań”.


