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Żyjemy w czasie, kiedy tendencje antyracjonalne wybijają się na plan pierwszy 
i stają się ważniejsze od ustaleń naukowych. Mamy do czynienia z rosnącym 
w siłę ruchem antyszczepionkowym, z wyznawcami poglądu, że ziemia jest 
płaska oraz z wiarą w nieistnienie kryzysu klimatycznego. Do łask wracają 
medycyna naturalna, chiromancja i Tarot. Zawsze obecne, ale teraz silniej, w 
sposób bardziej oficjalny. W życiu publicznym królują teorie spiskowe – w ich 
przypadku ludzkość dzieli się na dwie grupy: jedna w nie wierzy, druga używa 
ich rozmyślnie jako techniki zarządzania społeczeństwem. Żyjemy w epoce 
fejkniusów, które stały się naszym chlebem powszednim. W warunkach tak 
znacznego rozchwiania pojęcia prawdy, ta racja wygrywa, którą reprezentuje 
silniejszy, bardziej bezwzględny gracz. Wygrywają ci, którzy ustalają warunki 
dyskursu. Zwycięzcą jest także rynek, bo ten nie ginie, a jedynie się prze-
kształca stosownie do trendów. 

Tomasz Sawczuk przypomniał niedawno, że praktyka naukowa sama w 
sobie jest tradycją kulturową. Stąd wyjaśnienie dlaczego ludzie nie ufają osią-
gnięciom badaczy: Narodziny nowoczesnej nauki powodują wykształcenie się 
kultury eksperckiej, która wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej złożona 
i trudno dostępna, rozchodząc się z potocznym, codziennym doświadczeniem. 
A zatem, chociaż naukowcy lubią mówić, że w nauce obowiązuje dyktatura 
prawdy, a nie demokracja – w praktyce nauka musi sobie znaleźć miejsce w 
demokracji.1 Racjonalność pozostaje w tym układzie kwestią wyboru. 

Irracjonalność stale nawiedza pole sztuk wizualnych, dawniej jednak 
związana była z postawami ekscentryków i outsiderów, z osobami, które świa-
domie poszukiwały własnych ścieżek obok głównego nurtu działań artystycz-
nych. Nawet w latach sześćdziesiątych, gdy w sztuce panował konceptualizm, 
ściśle powiązany z nauką, ze strukturalizmem, z filozofią i logiką, zawsze 
istniały prądy przeciwne. W czasach konceptualizmu gwałtownie ujawniła 
swoją siłę kontrkultura i rewolta młodzieżowa. Działały teatry offowe, które 
poszukiwały źródeł kultury w powrocie do ziemi, ciała i rytuału. Subkultura 
hipisów ogarnęła cały świat, a oddana była poszukiwaniu zbawienia tu, na 
Ziemi, w muzyce i chemicznej nirwanie. Na Zachodzie umacniały się wpływy 
Wschodu, skąd przybywali kolejni guru umacniając globalną pozycję medyta-
cji i jogi. Artyści, jak John Cage, Barnett Newman i Mark Rothko, tworzyli pod 
wpływem medytacji, zen i Kabały.  

1  T. Sawczuk, Pęknięta głowa Kartezjusza, „Kultura Liberalna”, nr 692, (15/2022), 18 
kwietnia 2022, kulturaliberalna.pl/2022/04/18/sawczuk-peknieta-glowa-kartezju-
sza/ (dost. 18.04.2022).

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy
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To, co irracjonalne, pozarozumowe i nakierowane na ducha, cyklicz-
nie powraca w kulturze Zachodu. Na przykład w Polsce, od kilkunastu lat 
jest mowa o powrocie do surrealizmu. Jakub Banasiak ukuł nawet dla tego 
zwrotu nośną formułę, są to „zmęczeni rzeczywistością”2. Słowa te miały 
oznaczać wyjście poza jałowe powroty do starych, dobrych stylów nowocze-
sności, ku czemuś więcej. „Zmęczeni” mieli być: antycypujący ten nurt Piotr 
Janas i debiutujący wtedy malarze, między którymi znaleźli się Jakub Julian 
Ziółkowski, Tomasz Kowalski, Paweł Śliwiński i Tymek Borowski. Przywołanie 
surrealizmu było jednak tylko jedną z wielu zapowiedzi nadchodzącego, 
nowego zjawiska. Sygnalizowało bowiem, że odwraca się nasz paradygmat 
kulturowy, że mamy do czynienia z kolejnym przypływem tego, co w naszym 
dziedzictwie zagospodarował romantyzm, symbolizm, a wcześniej rozmaite 
manieryzmy. Że to nie tylko gra w powidoki, żonglerka cytatami, że idzie tutaj 
o coś więcej. Że forma abstrakcji biologicznej, groteski, deformacji, sygnali-
zuje moment ważny nie tylko z powodu przesytu poprzednimi wcieleniami 
sztuki. O tym momencie co prawda, krytycy gorzko pisali, że to sztuka ciepłej 
wody w kranie, idealna na wschodzący polski rynek sztuki. Inni autorzy roz-
wodzili się w tym czasie nad „zombie formalizmem”3. 

Powroty modernistycznych stylistyk wzięły się także z autentycznej 
potrzeby, wynikającej z braku poczucia przewidywalności świata. W sytuacji 
gdy nie sposób powiedzieć jakie będzie jutro, gdy atakują nas upiory przy-
szłości, wojna i kryzysy szaleją na naszym podwórku, gdy dotychczasowemu 
światu kończy się już przydatność do użycia, jedyną ostoją niezmienności 
zdaje się być czas przeszły. Choć i to przekonanie opiera się – rzecz jasna 
– na ułudzie. Dlatego też takie czasy, jak nasze, owocują manieryzmami. 
Tym tematem zajmował się Rafał Księżyk, który w swojej książce wspomi-
nał, że właśnie w czasach kulturowego chaosu, narasta zjawisko estetyzacji. 
Analizował je na przykładzie europejskich stylów manierystycznych, deka-
dencji, dandyzmu i hipsteryzmu. W ślad za uwagami, jakie Baudelaire zawarł 
w Malarzu życia nowoczesnego, uznał dandyzm za dziwny spirytualizm, poja-
wiający się w epokach przejściowych, kiedy arystokracja pozostaje chwiejna 
i upodlona4. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tworzyć nową ary-
stokrację – ducha. Odniesienie do warstwy wyższej oznacza tutaj odniesienie 
do świata dawnych wartości, stałych, niezmiennych i nienaruszalnych. Tyle, 
że dandyzm, czyli styl życia, spełniający się w przestrzeganiu ustalonych 
przez samego jego wyznawcę reguł ubioru, wypowiadania się i ogłady towa-
rzyskiej, mają zastosowanie po to, by zakryć pustkę wnętrza. 

Przynajmniej część korzeni awangardy wzięła się z ezoterycznego pod-
glebia. Awangarda rodziła się wszak w epoce gwałtownej industrializacji, nie-

2  Zob. J. Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością, 40 000 malarzy, Warszawa 2009. 
3  Zob. np. dyskusje towarzyszące wystawie „Czysta formalność” w Galerii Labirynt 

w Lublinie, 24.06-9.08.2015, kurator Marcin Krasny. 
4  Cyt. za: R. Księżyk, Wywracanie kultury. O dandysach, hipsterach i mutantach, 

Czarne, Wołowiec 2018, s. 39.
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spotykanej wcześniej na taką skalę zmiany cywilizacyjnej na przełomie XVIII 
i XIX wieku, rewolucji w stylu życia i pracy oraz związanych z nimi nowych, 
kapitalistycznych form wyzysku. Wcale nie powstała wyłącznie jako dys-
cyplina korespondująca z naukami. Hilma af Klint, malująca swoje wizje 
pod wpływem seansów spirytystycznych i przechowująca je dla przyszłych 
pokoleń, tworzyła je na samym początku XX wieku. Podobnie, zwolennik 
symbolizmu i wczesny abstrakcjonista Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 
Inni pionierzy abstrakcji także wywodzili ją z poszukiwań duchowych, zaś 
oparty na nauce projektowania Bauhaus wiele inspiracji zaczerpnął z ezo-
terycznych źródeł niemieckich ruchów Lebensreform. Ruchy te zakładały 
stworzenie nowego środowiska dla człowieka, który korzystałby z dobrych 
stron cywilizacji mając na uwadze harmonijny, duchowo-cielesny rozwój5.

Dzisiaj żyjemy w czasach równie pełnych nieoczekiwanych zda-
rzeń jak w czasach gwałtownej industrializacji. Żyjemy ponadto w epoce 
degradacji natury, w epoce wielkiego wymierania gatunków, co otwiera 
wyłącznie pesymistyczne scenariusze dalszego rozwoju wypadków. Z 
drugiej strony nie chcemy uwierzyć w całkowity brak nadziei. To szamo-
tanie się między pewnością końca świata, jaki znamy, a nikłą nadzieją na 
inne rozwiązanie, przybiera w sztuce formy różnorodne. Stąd właśnie 
biorą się formy hybrydyczne, łączone. Nacisk kładziony jest na zacieranie 
granic między sztuką a życiem, zdecydowanie na korzyść tego ostatniego. 
I tak artyści dzisiaj wywołują duchy (Marta Deskur), poddają się hip-
nozie (Przemek Branas), zakładają własne kościoły (Kościół Nihilistów). 
Performance staje się sztuką burleski (Paulina Ołowska), rzeźbiarki two-
rzą biżuterię (Małgorzata Markiewicz), malarki malują koty-wampiry 
(Aleksandra Waliszewska). Panuje atmosfera, którą można określić hasłem 
„zabawić się do upadłego”. Można odnieść ją do atmosfery czasów przed 
nadejściem wojny: Paryża przed Wielkim Kryzysem czy Berlina przed II 
wojną. Wiemy, że coś nadejdzie, ale nie mamy pewności czy nowy począ-
tek nie będzie tożsamy z naszym końcem. 

W numerze 2 „Elementów” staramy się prześledzić jakie formy 
przyjmuje i jakie zmiany zapowiada rosnące zainteresowanie ezoteryką w 
sztuce i dyscyplinach  nią sąsiadujących. W spisie treści zobaczyć można 
spory rozrzut tematyczny. Nasz temat ujęliśmy w słowach „Czarne karty”, 
zapożyczając ten tytuł z pracy katowickiej grupy Oneiron. Naszym zda-
niem, tytuł ten doskonale streszcza to, o czym chcemy opowiedzieć: 
skrywają się w tym i pesymizm dotyczący przyszłości, i odniesienie do 
czasów minionych, a także symbolizowana przez czerń głębia, jak również 
symbolika samych kart, czyli zdania się na wyrocznię, poszukiwanie odpo-
wiedzi na dręczące nas pytania we wróżbach, a w efekcie – zdanie się na 
przypadek. Lecz czym on jest?

5  M. Leyko, Oskar Schlemmer: projekt „nowy człowiek”, „Sztuka i 
dokumentacja”, nr 23 (4/2020), s. 11-20.
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Interesuje nas przede wszystkim jak były i są kształtowane związki 
między sztuką abstrakcji geometrycznej a sferą duchowości. O tym wła-
śnie opowiada w swoim tekście Agata Małodobry. Współcześnie działające 
w Polsce środowisko artystyczne, tworzące pod wpływem powracają-
cych i zaktualizowanych idei (post)romantycznych – to temat eseju Marty 
Kudelskiej. Gnostyczne wątki we wczesnej twórczości ważnego przedstawi-
ciela polskiej późnej awangardy, jakim jest Zbigniew Libera, bada Wiktoria 
Kozioł. Mamy poza tym okazję zapoznać się z fragmentami eseju Mateusza 
Kuli, w którym autor analizuje źródła państwowej ideologii dzisiejszej Rosji, 
co zyskuje w obliczu rozpętanej przez nią wojny z Ukrainą nową wymowę. 
Pojawiają się także analizy okulistycznych wątków w czeskich i rumuńskich 
środowiskach artystycznych tuż przed II wojną i tuż po niej – autorstwa 
Jakuba Kornhausera. W spektrum naszych zainteresowań znalazła się też 
problematyką kształcenia alternatywnego w stosunku do tradycyjnej szkoły 
– model szkoły waldorfskiej w analizie Mai Dobiasz-Krysiak. Środowiska 
Steinerowskie w Polsce z końca XIX i początku XX wieku przedstawia 
Zofia Krasnopolska-Wesner. Na wątkach ezoterycznych z czasów Rosji 
Październikowej koncentruje się Weronika Hapchenko. Pojawiają się jeszcze 
analizy związane z działalnością pojedynczych artystów, których dzieło, 
powstałe w niedawnej przeszłości, stanowi istotny wkład w sztukę związaną 
z treściami ezoterycznymi. Twórczość Marii Anto przedstawia Aleksandra 
Grzemska, Zbigniewa Makowskiego zaś – Agnieszka Kuczyńska. Z dzia-
łającym współcześnie artystą Aladinem Borioli o roli i symbolice pszczół 
rozmawia z kolei Agata Szymanek. W numerze pojawia się także prezenta-
cja wspomnianych Czarnych Kart, tworzonych przez wiodących artystów 
związanych z duchowymi i ezoterycznymi poszukiwaniami w Polsce: Grupę 
Oneiron. W numerze znalazła się także bogata część wizualna, opraco-
wana przez Michała Bratko i Darię Malicką. Wizualno-tekstowy esej Jakuba 
Woynarowskiego stanowi rozprawę na temat symboliki geometrii i jej 
związku z wyrażaniem Tajemnicy.  

W numerze 2 „Elementów” znalazła się także prezentacja twórcy, 
które działalność daleko wykracza poza obrany przez nas temat. Rafał 
Jakubowicz, co prawda, zajmuje się w swojej twórczości zagadnieniami 
współczesnej Kabały, lecz rozmowa, jaką przeprowadziła z nim Magdalena 
Ujma, dotyczy raczej splotu biografii z działalnością na styku sztuki, pedago-
giki i działań społecznych. Bogata biografia Jakubowicza, ciężar intelektu-
alny jego dokonań, jak również ich konsekwencja i godna podziwu krytyczna 
autorefleksja, jaką artysta otacza swoje działania, wciąż nie doczekały się 
pełnej analizy. Dlatego z dumą prezentujemy tę rozmowę, zapowiadając tym 
samym cykl prezentacji ważnych osobowości artystycznych, jaki tym samym 
rozpoczynamy w naszym piśmie.

EDYTORIAL: CIEMNA PRZYSZŁOŚĆ
Magdalena Ujma
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Kwadrat i koło, linia, punkt, płaszczyzna – podstawy geometrii. Nic innego 
tak sugestywnie nie łączy konkretu z abstrakcją, rzeczy z ideami i pojęciami. 
Potoczne rozumienie matematyki jako dziedziny pozbawionej emocji przez 
swoją ścisłość jest niesłuszne, gdy uświadomimy sobie, że u swojego zara-
nia matematyka miała cechy religii. 

Koncepcja, zgodnie z którą liczba jest istotą rzeczywistości i stoi 
u podstaw harmonii obejmującej wszechświat, wiąże się z postacią 
Pitagorasa i działalnością kręgu jego wyznawców. Pitagorejczycy tworzyli 
sektę, w której pod przysięgą należało dochować sekretu. Przed intruzami 
chroniono nie tylko obrzędy i zasady filozofii, lecz również teorie matema-
tyczne. Matematyka nie była więc przez nich rozumiana jako nauka uży-
teczna, ale rodzaj misterium. Platon – bez którego Dialogów nie istniałaby 
nowoczesna estetyka geometryczna – uważany jest niekiedy za pitagorej-
czyka, który złamał zasadę milczenia.

Nie zachowały się żadne teksty Pitagorasa. Jego teorie znane 
są z przekazów uczniów. Zebrał je Nikomach z Gerazy, który wyraźnie roz-
dzielał arytmetykę-naukę od arytmologii-mistyki. Pitagorejski zapis liczb 
jako punktów, które połączone tworzyły liczby „figurowe”, był początkiem 
myślenia o figurze geometrycznej jako o magicznym znaku. 

Euklides – twórca geometrii jako dziedziny matematyki – w trak-
tacie Elementy uporządkował ją, odarł ją z duchowych sensów, uwypuklił 
logiczne relacje w jej ramach, lecz nie pozbawił piękna. Wizualna atrakcyj-
ność geometrii euklidesowej wciąż bywa odbierana jako wyraz doskonało-
ści świata opartego na matematycznych regułach. 

Przez stulecia liczby i geometria traciły swój mistyczny charakter 
na rzecz racjonalizmu, a pojęcie harmonii nabierało czysto estetycznego 
znaczenia. Wyjątkiem były kręgi neopitagorejskie, które jednak zawsze 
przez stulecia miały tajny charakter1.

ARTYSTKA Z PRZYSZŁOŚCI 
PREAWANGARDA HILMY AF KLINT
Tendencje oświeceniowe znacząco przesunęły matematykę i geome-

trię w stronę naukową, jednak na przełomie XIX i XX wieku wraz z poja-
wieniem się nurtu nowej duchowości nastąpił powrót do mistyki liczb 
i pojmowania figur geometrycznych jako nośników znaczeń metafizycz-
nych. Wyrosła na gruncie teozofii koncepcja, według której myśl może 
przybierać materialny charakter, była jednym ze źródeł nowoczesnej sztuki 
abstrakcyjnej. 

1 M.C. Ghyka udowadnia, że tendencje pitagorejskie w kulturze przetrwały wieki, 
łącząc się z neoplatońskimi nurtami chrześcijaństwa, a następnie ewoluowały, 
dając początek gnozie i różokrzyżowcom; por. M.C. Ghyka, Złota liczba. Rytuały 
i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej, przeł. I. Kania, Kraków 
2001.
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Opublikowana w 1905 roku ilustrowana książka Annie Besant 
i C.W. Leadbeatera Thought‑Forms (with Fifty‑Eight Illustrations)2 jest cie-
kawym świadectwem przesłanki, że prapoczątkiem geometrycznej este-
tyki w sztuce XX wieku była teozofia. Artyści, którzy zwracali się w stronę 
nowej duchowości, musieli natrafić na tę publikację. Ślady jej wpływu są 
widoczne w teorii i praktyce Wassilego Kandinskiego. Uważa się, że były 
inspiracją dla Hilmy af Klint, która pierwsze abstrakcyjne kompozycje 
stworzyła około 1906 roku. 

Właściwa historia abstrakcji geometrycznej jako nurtu malarstwa 
rozpoczyna się zatem właśnie od jej twórczości. Jej abstrakcyjne dzieła 
były zupełnie nieznane przez całe dekady, także dlatego, że artystka nie 
życzyła sobie, aby były wystawiane, uważając, iż są to „obrazy dla przy-
szłości”3 i przez współczesnych jej odbiorców nie będą zrozumiane. Hilma 
af Klint pojawiła się w naukowym dyskursie dopiero pod koniec XX wieku, 
wywołując konsternację.

Praktykująca spirytystka, już w młodym wieku odkryła w sobie pre-
dyspozycje do odbioru sygnałów spoza racjonalnej rzeczywistości. Była 
uznaną artystką, jedną z pierwszych absolwentek sztokholmskiej akademii. 
Gdy postanowiła zwrócić się w stronę twórczości całkowicie odmiennej 
od konwencjonalnego malarstwa, dyktowanej wewnętrznie, eksperymenty 
z rysunkiem automatycznym skierowały jej uwagę w stronę abstrakcji: 
początkowo form organicznych, nawiązujących do roślin i kwiatów; póź-
niej doszła do geometrycznych uproszczeń. Szczególnie radykalne (obok 
opartych na kwadracie akwarel z cyklu Parsifal) są jej prace olejne z serii 
Łabędź (1915), w których artystka operuje twardym konturem i mocnymi 
kontrastami. W centrum obrazu znajdują się koncentryczne koła podzie-
lone w pionie na pół. Lewa część powstałego kształtu jest biało -czarna; 
prawa – w trzech pastelowych, jasnych kolorach. Tło jest czerwone. 
Agresywna, a zarazem – paradoksalnie – uspokajająca kompozycja, tak jak 
wiele innych prac Hilmy af Klint, każe spojrzeć jeszcze raz, głębiej; zachęca, 
by w końcu wyjść percepcją poza obraz.

Szczególny w historii sztuki nowoczesnej fakt pojawienia się nowej 
artystki, kiedy budowany przez dekady kanon wydawał się już ustalony, 
przestawił kolejność szeregu prekursorów sztuki abstrakcyjnej. Ale czy 
linearna koncepcja rozwoju sztuki jest tu najistotniejsza? Pojęcie rozwoju 
jako nadrzędnej wartości sztuki nowoczesnej było wielokrotnie kwestio-
nowane. Można więc spojrzeć na to inaczej: abstrakcja geometryczna 
to ponadczasowa forma wyrazu, z trudem poddająca się chronologicz-
nemu porządkowaniu, a awangardowość to tylko jedna z wielu jej cech. 

2 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=6e2DNuRys2k&t=10s  
[dostęp: 17.11.2021].

3 Taki tytuł: Paintings for the Future, miała największa dotąd wystawa twórczości 
H. af Klint w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, 2018–2019.

https://www.youtube.com/watch?v=6e2DNuRys2k&t=10s
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Choć w kanonicznych, pionierskich latach (do początku I wojny 
światowej) abstrakcja geometryczna służyła przede wszystkim budowaniu 
nowego, utopijnego świata, nurt mistyczny stale był obecny w jej dyskur-
sie. Kandinsky w ukończonym w 1910 roku tekście podkreślał: „Trzeba 
zatem, żeby malarz kształcił dziś nie tylko swe oko, ale i duszę, by była 
zdolna na wewnętrznej wadze rozważyć kolor, żeby nie zadowalał się 
postrzeganiem jedynie pozorów (choć zapewne od czasu do czasu widzi 
się i to, co wewnętrzne)”4. W innym miejscu, tłumacząc, czym jest abstrak-
cyjna forma, pisał, że jest „[...] utworem absolutnie idealnym. Takie czysto 
abstrakcyjne byty, które mają swe własne życie, własne wpływy, własne 
możliwości oddziaływań, to kwadrat, koło, trójkąt, romb, trapez i niezli-
czone inne, coraz bardziej skomplikowane, nie dające się nawet geome-
trycznie zdefiniować”5.

KAZIMIERZ MALEWICZ I PIET MONDRIAN
MEDYTACJA PRZEZ REDUKCJĘ
Kazimierza Malewicza w stronę geometrii pociągnął mistyczny zwrot 

ku światu bez przedmiotów. Redukcja malarstwa do najprostszych form 
była dla niego nie tylko potrzebą kompozycyjnego ładu, lecz również sposo-
bem ekspresji wrażeń i nastrojów niemożliwych do rozumowego uchwycenia. 

Marzenie o obrazie absolutnym, czystej idei, dało początek 
Czarnemu kwadratowi na białym tle i kolejnym geometrycznym kom-
pozycjom. Malewicz obmyślił uniwersum zupełnie uwolnione od świata 
przedmiotowego i jego figuratywnej reprezentacji; świata, w którym 
figury i przedmioty układały się w złowieszczą całość: początek I wojny 
światowej i kryzys imperium rosyjskiego, który już niedługo zakończy się 
wybuchem rewolucji. Świat bez przedmiotów był ucieczką od sytuacji, 
w jakiej znalazł się artysta – obywatel carskiej Rosji. Malewicz z emfazą 
opisał swoje dzieło jako punkt zerowy malarstwa6. Czarny kwadrat dał 
początek suprematyzmowi, który Malewicz rozwinął w praktyce i teorii. 
Była to supremacja formy i koloru – sztuka, która przez ograniczenie 
kompozycji do elementarnych składników próbuje dotrzeć do samej istoty 
malarstwa. Charyzma Malewicza przyciągnęła grupę młodych idealistów, 
którzy jako Unovis przez kilka lat zgłębiali jego artystyczno-filozoficzne 
koncepcje, głęboko wierząc w ich siłę przemiany świata. Z czasem z idei 
suprematyzmu rozpowszechnianych przez kontynuatorów Malewicza 
pozostała jedynie warstwa estetyczna. 

4 W. Kandyński, O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Łódź 1996, s. 108.
5 Tamże, s. 68.
6 Por. K. Malewitsch, Die gegenstandslose Welt, S. Bauhausbücher, t. 11, München 

1927; K. Malevich, The Non‑Objective World, S. Bauhausbücher, t. 11, Zürich 
2021. 
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Zachowała się fotografia medytującego Pieta Mondriana (z 1909 
roku, a więc sprzed geometrycznego przełomu), na której zwracają uwagę 
jego ręce ułożone w nietypowy sposób: sztywno, prawie prostokątnie. 
Pewną analogią jest późny autoportret Malewicza (z 1933 roku), na którym 
dłoń ułożona jest w sposób sugerujący, że artysta chwyta coś niewidzial-
nego. Do abstrakcji geometrycznej wiodła holenderskiego twórcę droga 
przez rozmaite zasoby duchowości – pierwszym z nich był kalwinizm. 
Mondrian wywodził z głęboko religijnego środowiska, a surowa prote-
stancka dyscyplina miała duży wpływ na ukształtowanie jego postawy. 

Mondrian na etapie przejścia od sztuki przedstawiającej do abstrak-
cji zwrócił się w stronę teozofii i odnowy duchowej. Wiadomo również, 
że interesował się myślą Rudolfa Steinera7. Chociaż sposób przełożenia 
duchowych wątków na język wizualny był zupełnie różny od tego, jak 
widział to Steiner, to pewne elementy jego koncepcji pozostały obecne 
w sztuce Mondriana. Bezpośredni wpływ na sformułowanie zasad neo-
plastycyzmu8 miały najpewniej – jak chce Michel Seuphor (pierwszy 
monografista Mondriana) – poglądy holenderskiego filozofa Mathieu 
Hubertusa Josephusa Schoenmakersa, który głosił ideę „religii bez teolo-
gii”. Schoenmakers publikował teksty w tygodniku o tematyce ezoterycz-
nej „Eenheid”, który Mondrian od początku prenumerował9. 

Długo można rozważać, w jakim stopniu neoplastyczna doktryna 
Mondriana była efektem jego własnej artystycznej intuicji, a w jakim 
wpływu ezoterycznych prądów. Istotne jest, że na bazie eklektycznej teorii 
artysta stworzył około 1917 roku jasną koncepcję sztuki opartej na geome-
trii w sposób ekstremalny. 

Głęboka wiara w malarstwo jako medium stworzyła doskonałą 
harmonię elementów pozostających w opozycji. Potrzeba okiełznania 
chaosu zaowocowała redukcją form do układów opartych na grze pionu 
i poziomu, które odzwierciedlały dualizm natury. Coraz bardziej uprosz-
czona forma prac była próbą odbicia duchowego porządku rządzącego 
światem widzialnym.

Fakt, iż środowiska teozoficzne i antropozoficzne nie zainteresowały 
się działalnością Mondriana, na co z pewnością liczył, artysta mógł ode-
brać jako cios. Mimo że członkiem Towarzystwa Teozoficznego pozostał 

7 Por. J. van Paaschen, Mondriaan en Steiner. Wegen naar nieuwe beelding, Den 
Haag 2017.

8 W hermetycznym i niejasnym tekście De nieuwe beelding in de schilderkunst, 
który w swojej ostatecznej, drukowanej wersji pozbawiony został odwołań 
do religii, por. C. Blotkamp, Mondrian. The Art of Destruction, London 2001, 
s. 109.

9 Tamże, s. 111.
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do końca życia, czuł się niezrozumiany10. Odrzucony przez środowiska 
spirytualistyczne, Mondrian skupił się wyłącznie na sztuce, nadając jej 
niemal religijną rangę. Wierzył, że sztuka zredukowana do najprostszych 
form w prostych relacjach to obiektywny sposób transmisji idei Absolutu. 
Przypisywał swoim dziełom moc przebudowy rzeczywistości na nowych 
zasadach – w duchu neoplastycyzmu. 

Mondrian swój spirytualizm łączył ze sztywnym dogmatem. Choć 
w tekstach teoretycznych opisuje wyzwalającą moc stosowanych przez 
siebie barw, dla Barnetta Newmana jego podejście było ogra niczające. 
Późna seria czterech obrazów Newmana Who’s Afraid of Red, Yellow and 
Blue (1966–1970) stanowi krytykę Mondrianowskiego dogmatyzmu. 
Newman stwierdził, że obciążenie kolorów ideologią niszczy oddziaływanie 
sztuki i przesyca ją szkodliwym dydaktyzmem. 

BARNETT NEWMAN
METAFIZYKA PRZECIW DOGMATOM
Barnett Newman, absolwent filozofii, który późno zwrócił 

się w stronę malarstwa, wielokrotnie w krytyczny sposób komento-
wał tradycję przedwojennej europejskiej awangardy. W tekście The 
Sublime is Now z 1948 roku gorzko zauważa, że geometryczna perfek-
cja zabiła u Mondriana to, do czego w istocie dążył, czyli metafizykę. 
Było to rozwinięcie szerszego spostrzeżenia o tym, że naturalne ludzkie 
pragnienie kontaktu z Absolutem przez sztukę zaczęło być mylone – 
i stało się tożsame – z absolutyzmem doskonałości11. Newman uważał, 
że sztuka powinna być „moralna, nie moralizatorska”. I była dla niego 
sprawą wielkiej wagi. Onement, Vir Heroicus Sublimis, cykl Stations 
of the Cross, Chartres: tytuły prac wzmacniają solenną atmosferę two-
rzoną przez wielkie, monochromatyczne powierzchnie dzielone w pionie 
wąskimi pasami kontrastowych barw. 

Odnowę sztuki w duchu wzniosłości Newman widział w zwróce-
niu się do własnego wnętrza po uwolnieniu się od gotowych obrazów: 
mitów, skojarzeń, pamięci – balastu sztuki europejskiej. Postawa arty-
styczna Newmana wyrażała więc nie tylko krytykę Mondriana, ale i całego 
systemu europejskiej nowoczesności opartego na progresji. Newman nie 
szukał chronologicznego potwierdzenia idei rozwoju – wartości duchowe 
odnajdywał w sztuce przeszłości oraz odrzuconych przez europocen-
tryczne spojrzenie rdzennych kulturach Ameryki. 

10 Nie przyjęto do druku artykułu, który P. Mondrian nadesłał do jednego 
z teozoficznych czasopism; R. Steiner nie odpowiedział na jego list. Z kore-
spondencji Mondriana wynika również, że bez skutku starał się o przyjęcie 
do loży masońskiej.

11 B. Newman, The Sublime is Now, w: J. Lewison, Looking at Barnett Newman, 
London 2002, s. 111.
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Metafizyczny ładunek sztuki Newmana był tematem rozmowy 
przeprowadzonej przez Davida Sylvestra w 1965 roku (a opubliko-
wanej dopiero w 1972 r.), w której artysta zdecydowanie zaprzeczył, 
jakoby był mistykiem, wyznając, że trudno mówi się o sztuce, a jesz-
cze trudniej o związanym z nią doświadczeniu metafizycznym, gdyż 
powstaje wówczas wrażenie bycia zaangażowanym w mistycyzm12. 
Wybitna u Newmana, potwierdzona w jego wypowiedziach znajomość 
judaistycznej i chrześcijańskiej teologii podpowiada jednak interpreta-
cje o charakterze mistycznym. Typowe dla malarstwa Newmana (lecz 
obecne także w jego abstrakcyjnych rzeźbach w serii Here) pionowe 
linie wydają się spinać boskość z tym, co przyziemne, ludzkie. Artysta 
sprowadza skomplikowane teologiczne rozważania do prostej relacji 
płaszczyzny – przestrzeni i  linii. 

Jean-François Lyotard w tekście L’instant13 porównuje tę linię 
do błyskawicy, a miejsce zetknięcia brył w rzeźbie Broken Obelisk 
zestawia z detalem z Kaplicy Sykstyńskiej: palcem Boga dotykają-
cym palca Adama. Lyotard analizował pozorną prostotę malarstwa 
Newmana. Komunikat, jaki niosą ze sobą jego obrazy, „nie mówi 
o niczym” („Le message ne «parle» de rien, il n’émane de personne”). 
To nie Newman przemawia do odbiorcy poprzez obraz, lecz obraz jest 
przekazem sam w sobie: wymaga absolutnego, wręcz medytacyjnego 
skupienia na swojej obecności. Przytaczany przez Lyotarda w omawia-
nym eseju Thomas B. Hess (przyjaciel Newmana i interpretator jego 
dzieł) głosił, że tematyka sztuki Newmana to kreacja artystyczna sama 
w sobie, będąca symbolem boskiej kreacji opisanej w księdze Genesis, 
choć nigdy nie są to obrazy alegoryczne ani ilustracyjne. 

Lyotard spostrzega, że wiele spośród prac Newmana odnosi 
się do idei początku, którym może być każda „chwila” (l’instant) 
zobrazowana w jego sztuce. Bez tego nagłego błysku nie byłoby 
niczego lub panowałby chaos („Sans cet éclair il n’y aurait rien ou 
le chaos”). Można więc zauważyć, że choć Newman zwraca uwagę 
na problem skostnienia dogmatów sztuki awangardowej, to w jego 
własnej twórczości podstawowe dogmaty religijne są obecne – w sym-
boliczny, zdystansowany sposób.

12 „[...] because they’re hard to talk about without producing the impression 
that I’m involved in mysticism, which I’m not”, Interview with David 
Sylvester, tamże, s. 117.

13 J.-F. Lyotard, L’instant, Newman [1984], w: Textes dispersés II: artistes 
contemporains / Miscellaneous Texts II: Contemporary Artists, red. H. Parret, 
Leuwen 2012, s. 424–443.
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KU LEKKOŚCI 
AGNES MARTIN I UCIECZKA OD FORMY
Ascetyczna konstrukcja prac Agnes Martin opiera się na pro-

stokątnej siatce. Siatka, którą Rosalind Krauss uważała za „nieprze-
puszczalną dla języka” istotę sztuki awangardowej, u Martin pozostaje 
absolutnie naga – jest treścią jej kompozycji. Spokój i porządek prac 
artystki, także pod względem bardzo stłumionej chromatyki, miały 
źródło w praktyce medytacyjnej.

Ideą, do której obsesyjnie powracała w sztuce i w życiu, było 
wyzwolenie się z własnego ego, co było efektem głębokiego zainteresowa-
nia Martin filozofią zen i taoizmem. Martin odrzucała również intelek-
tualizm na rzecz próby powrotu do niewinności spojrzenia14. O swoich 
pracach mówiła: „Nie ma w nich ani przedmiotu, ani przestrzeni, ani linii, 
ani niczego innego – nie ma w nich form. One są o świetle, o lekkości, 
o wtapianiu się, o bezkształtności, rozbijają formę. Nie myśli się o formie, 
patrząc na ocean. Po prostu wchodzi się do wody, jeżeli nie napotka się 
na przeszkodę. Świat bez przedmiotów, nieustanny, tworzenie dzieła 
bezustannie, bez przeszkód. Trzeba zaakceptować konieczność tego 
prostego aktu wejścia w obszar wizji tak, jak się przechodzi przez pustą 
plażę, by popatrzeć na ocean”15. Idea świata bez przedmiotów jest zbieżna 
z rozważaniami Malewicza. „Dzieło sztuki powstaje w wolnym umyśle – 
w otwartym umyśle. Absolutna wolność jest możliwa. Stopniowo porzu-
camy rzeczy, które nam przeszkadzają i zajmują nasz umysł”16. 

W wywiadzie, który przeprowadziła Joan Simon w roku 1985, 
Agnes Martin zastanawia się nad pojęciem piękna, które określa jako 
coś bardzo tajemniczego, i dodaje, że jest to odpowiedź ludzkiego umy-
słu na doskonałość.  „Szkoda, że ludzie nie są świadomi, że ich umysły 

14 Zapewne nie bez znaczenia jest także fakt, że u A. Martin zdiagnozowano 
schizofrenię. O epizodach depresji, katatonicznego transu i halucynacjach 
u artystki pisze N. Princenthal w biografii Agnes Martin. Her Life and Art, 
London 2015.

15 „My [artworks] have neither object nor space nor line nor anything – no 
forms. They are light, lightness, about merging, about formlessness, breaking 
down form. You wouldn’t think of form by the ocean. You can go in if you 
don’t encounter anything. A world without objects, without interruption, 
making a work without interruption or obstacle. It is to accept the necessity 
of this simple, direct going into a field of vision as you could cross an empty 
beach to look at the ocean“, wypowiedź A. Martin przytoczona w artykule 
A. Wilson, Linear Webs: Agnes Martin, „Art and Artists” 1966, nr 1, s. 49.

16 „Art work comes straight through a free mind – an open mind. Absolute 
freedom is possible. We gradually give up things that disturb us and cover our 
mind”. Warto porównać te słowa ze stwierdzeniem M. Jaremy z 1958 roku: 

„Sztuka się rodzi z wolności myślenia”.
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sięgają poza ten świat” („I think it’s a response in our minds to perfection. 
It’s too bad, people not realizing that their minds expand beyond this 
world”)17 – konstatuje artystka. 

Zapytana, czy studia nad duchowością Wschodu znalazły wyraz 
w jej dziełach, Martin odpowiada w sposób bez mała aforystyczny: „Mogę 
powiedzieć, że jesteśmy zdolni do transcendentnej reakcji i sądzę, że 
to nas uszczęśliwia. Piękno wywołuje reakcję transcendentną” („What 
I say is that we’re capable of a transcendent response, and I think it makes 
us happy. And I do think beauty produces a transcendent response”)18. 
Uderzające jest, jak naturalnie przychodzi jej mówienie o transcenden-
cji, bez posiłkowania się intelektualizmem. Podsumowując przytoczoną 
rozmowę, artystka wyjaśniła: „Sztuka jest konkretnym przedstawieniem 
naszych najsubtelniejszych uczuć. To tyle” („Art is the concrete represen-
tation of our most subtle feelings. That’s the end”)19.

MIECZYSŁAW T. JANIKOWSKI
UKRYTE ŚWIATŁO GEOMETRII
Na jednolicie czerwonym płótnie widać tylko jeden element 

zawieszony w przestrzeni: to intensywnie żółte, precyzyjnie wykre-
ślone koło, niewielkie w stosunku do wymiarów całej kompozycji. 
Błyszczy. Czuje się, że będzie wzrastać, być może wypełni cały prostokąt, 
a później wyjdzie poza obraz. Lub przeciwnie, zmniejszy się i zniknie 
w nieskończonej czerwonej przestrzeni. Tytuł tego obrazu Mieczysława 
T. Janikowskiego to Ardèche (malowniczy region na południu Francji), 
ale mógłby się nazywać Archē (początek), trudno bowiem nie dostrzec 
mistycznej aury w malarstwie Janikowskiego. Jego geometryczne obrazy 
przy całej konstrukcyjnej precyzji odznaczają się wielką subtelnością. 
Świetliste, malowane z czułością, o głęboko przemyślanych relacjach 
form, emanują spokojem. Wpatrywanie się w nie daje wrażenie dotknię-
cia tajemnicy. Zgodność, z jaką współcześni Janikowskiemu krytycy 
i znawcy sztuki zauważali ascetyczne usposobienie artysty, dowodzi, 
że jego malarstwo musiało wynikać z głębokich poszukiwań duchowych, 
nie zaś z formalnych kalkulacji. Juliusz Starzyński pisał o „liryczno-
-mistycznej” osobowości malarza, Michel Seuphor określił jego obrazy 
„tak wrażliwymi w swojej surowości”, kładąc nacisk na jego całkowite 
oddanie sztuce, a Paul Cognasse nazwał prace Janikowskiego „niespo-

17 J. Simon, Perfection Is in the Mind: An Interview with Agnes Martin (Taos, New 
Mexico, August 21, 1995), „Art in America”, May 1996, s. 83–124,  
cyt. za: https://silo.tips/download/perfection‑is‑in‑the‑mind‑an‑interview‑with‑

‑agnes‑martin# [dostęp: 4.04.2022].
18 Tamże.
19 Tamże.

https://silo.tips/download/perfection-is-in-the-mind-an-interview-with-agnes-martin
https://silo.tips/download/perfection-is-in-the-mind-an-interview-with-agnes-martin
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kojnym poszukiwaniem ukrytego światła” i „malarstwem dla wtajemni-
czonych”20. Ascetyczne, przepojone ciszą prace Janikowskiego są efektem 
kontemplacji i taki stan wywołują u odbiorcy. 

KOJI KAMOJI
GEOMETRIA SKUPIENIA 

„Myślę, że im większe jest skupienie, tym mniej elementów wid-
nieje”21 – tak napisał Koji Kamoji, rozważając zagadnienie geometrii 
w swojej sztuce. Redukując formę, Kamoji łączy tradycję zen i europejski 
konstruktywizm. Uwypukla takie cechy sztuki geometrycznej, jak prostota 
i wyważenie, a przez wzbogacenie jej o reminiscencje własnych doświad-
czeń i ciągłe odniesienia do świata natury nadaje jej wymiar głęboko filo-
zoficzny. Obecność pierwiastka osobistego czyni u Kamojiego abstrakcję 
geometryczną przejawem metafizyki. „Geometrię w sztuce widzę jako 
wyraz ducha”22 – wyznał Bożenie Kowalskiej. 

W pragnieniu wyrażenia w sztuce uniwersalnych wartości Kamoji 
zbliża się do postawy Barnetta Newmana: „Nie chodzi mi o budowanie 
czegoś nowego, lecz odnalezienie i utrwalenie rzeczy, o których zapomi-
namy, i świata, od którego się oddalamy. Chciałbym znaleźć taką formę, 
aby uzyskać ich obecność” – powiedział w 1967 roku23 i te słowa zdają 
się odwrotnością postawy Mondriana i Malewicza. 

Najsilniej formalnie związana z abstrakcją geometryczną pierwszej 
fali seria prac Kamojiego nosi tytuł Średniowiecze. To obrazy w jed-
nakowym formacie kwadratu, z różnobarwnymi kompozycjami figur 
geometrycznych i subtelnymi odniesieniami do świata natury w postaci 
wkomponowanych małych kamieni. W towarzyszącym jej tekście 
Rozmyślania nad sensem sztuki artysta zauważa, że sztuka współczes na 
zaczyna na nowo poszukiwać duchowości, którą zatraciła. Określa 
ją jako wspólną wartość świata Wschodu i Zachodu24. 

20 Wszystkie wypowiedzi przytoczone w katalogu Mieczysław Janikowski 
1912–1968. Malarstwo, katalog wystawy, luty–marzec 1974, Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Łódź 1974. 

21 W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce, red. B. Kowalska, Katowice 2001, s. 101.
22 Tamże, s. 100.
23 Fragment wstępu do katalogu wystawy w Galerii Foksal (Warszawa 1967) cytuje 

A. Wolińska, Istnienie jako „wykrawanie zdarzeń z przestrzenno‑czasowej całości 
obiektywnego świata”. Obecność czasu w twórczości Kojiego Kamojiego, w: Koji 
Kamoji. Cisza i wola życia, red. M. Brewińska, Warszawa – Kraków 2018, s. 61.

24 W tekście tym w dwóch kolumnach artysta wymienia przeciwstawne pojęcia. 
Średniowiecze to m.in.: modlitwa, pokora, przestrzeń, synteza, jakość, 
a współczesność to: postęp, zarozumiałość, pomieszczenie, analiza, ilość. 
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JERZY KAŁUCKI
BRAMY DO ŚWIATA METAFIZYKI

„Geometria jako ekspresja jest specyficznym rodzajem milczenia, 
w którym zawarte są jednocześnie pytanie i odpowiedź”25 – zauważył 
w 1983 roku Jerzy Kałucki. Jego na pierwszy rzut oka chłodne, perfek-
cyjnie skonstruowane obrazy zawierają w sobie pierwiastek tajemnicy, 
nieuchwytną aurę, która nie pozwala myśleć o nich jedynie jako o geome-
trycznych dekoracjach. Łuk, który powraca w wielu jego kompozycjach 
malarskich i przestrzennych, bywa bramą która otwiera drogę do świata 
metafizyki. Wrażenie, że u Kałuckiego obraz zdaje się przenosić w dalszą 
nieznaną przestrzeń, jest nieodparte. Artysta nie chce, aby granice obrazu 
były tożsame z granicami wyobraźni odbiorcy. Mówi, że geometryczna 
forma może być „kluczem otwierającym przestrzeń poza obrazem, narzę-
dziem do dotarcia w sferę niedotykalną”26, a zastanawiając się nad celem 
sztuki, pisze, że nie jest nim „poznanie, będące poza jej kompetencją, 
ale odczucie istnienia w strumieniu czasu”27. 

JAN PAMUŁA
UCHWYCIĆ NIESKOŃCZONOŚĆ 

„To raczej geometria wybrała mnie i sytuacji nie dało się odwrócić”28 
– wyznał Jan Pamuła, zapytany, dlaczego wybrał geometrię jako sposób 
twórczej ekspresji. Młody artysta odkrywa magię sztuki abstrakcyjnej, jego 
obraz z 1972 roku29, mówi o powadze wejścia na drogę abstrakcji geome-
trycznej więcej, niż da się ująć słowami. Pamuła to artysta, który nigdy 
nie zboczył z tej drogi oraz konsekwentnie tworzy świat porządku oparty 
na klarownej konstrukcji i harmonii barw. Krystyna Czerni nazywa tę 
drogę „rodzajem ćwiczenia duchowego”30. Na wybór przez artystę geome-
trii jako sposobu artystycznego widzenia świata wpłynął kontakt z filozo-
fią Kierkegaarda i Hegla oraz mistyką Swedenborga. 

Artysta podkreśla również, że podstawową inspiracją do jego poszu-
kiwań barwnych była teoria koloru Paula Klee jako najsilniej nacechowana 
duchowo spośród modernistycznych doktryn chromatyki. Zwracając się 

25 Język geometrii, katalog wystawy, marzec 1984, Zachęta, red. B. Kowalska, 
Warszawa 1984, s. 90. 

26 W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce, dz. cyt., s. 91.
27 Sztuka a transcendencja – Radziejowice 2013. Wystawa z XXXI Pleneru 

dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, red. B. Kowalska,  
Radom 2013, s. 44.

28 W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce, dz. cyt., s. 134.
29 Pisze o nim K. Czerni w tekście „Daleka podróż” Jana Pamuły, w: Jan Pamuła. 

Průkopník počitačového umĕni v Polsku /Pionier sztuki komputerowej w Polsce /
Pioneer of computer art in Poland, red. B. Gawrońska-Oramus, Olomouc 2020, 
s. 29.

30 Tamże, s. 31.



25CZĘŚĆ Elementy nr 1 → Przejęzyczenie WCZORAJ – DZISIAJCIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

w stronę obrazu generowanego przez komputer, nie zatracił duchowości: 
nieskończone kalejdoskopowe podziały płaszczyzny na prostokąty, z któ-
rych każdy jest niepowtarzalny w swych proporcjach i wielkości, obrazują 
przejście od ludzkiej do kosmicznej skali. Rytmiczne dzielenie płaszczy-
zny wciąż na cztery elementy ma niemal transowy charakter. „Wierzę 
w fizyczne działanie różnego typu energii – mówi Jan Pamuła – to jest 
porządkowanie rzeczywistości i porządkowanie siebie również”31. 

JANINA KRAUPE I URSZULA BROLL
GEOMETRIA EZOTERYCZNA 
Wśród artystów, którzy uprawiają abstrakcję geometryczną, Janina 

Kraupe nie zajmuje oczywistego miejsca, jednak warto spojrzeć na jej 
prace także pod kątem obecnej w nich geometrii. Jest to zaledwie jedna 
z warstw gęstych znaczeniowo, symbolicznych kompozycji abstrakcyjnych. 
Elementy geometrycznej konstrukcji służą porządkowaniu płaszczyzny, 
lecz nie są na pierwszym planie. Tym, co najważniejsze, jest zapis automa-
tyczny i intuicyjna ekspresja barwy. Prace Kraupe docierają do zjawisk nie-
dostępnych niewtajemniczonym, artystka bowiem nigdy nie kryła swojego 
zaangażowania w okultyzm. Linie dzielące prace na rytmiczne prostokąty 
organizują przestrzeń pełną symboli i znaków. Są wyrazem geometrycznej 
harmonii będącej u podstaw Wszechświata. 

W linorytach barwnych opartych na wyliczeniach astrologicznych – 
wizualizacjach horoskopów – Kraupe powraca do idei świętej geometrii: 
okręgi, foremne wielokąty i ich proporcjonalne podziały obrazują sekretne 
informacje zawarte w konfiguracjach planet Układu Słonecznego32. 
Mówiąc o swojej twórczości, Kraupe wielokrotnie podkreślała, że 
część jej prac powstaje w stanie „półtransu” i ma charakter wizualizacji 
wewnętrznych wizji, które pojawiają się poza racjonalnym poznaniem. 
Nawet zwolennik zetknięcia sztuki i nauki Mieczysław Porębski napisał 
o niej: „Zwrócona ku wewnątrz, nastawiona na odbiór”33. 

Jeszcze subtelniej geometria przejawia się w malarstwie Urszuli Broll. 
Buddystka zen i członkini ezoterycznej grupy Oneiron, zwrotu w twórczo-
ści artystycznej dokonała pod wpływem medytacyjnych praktyk: „Nagle 
otworzyła się inna interpretacja świata. Dla nas, niezwiązanych z żadną 

31 Tamże, s. 63. 
32 Ścisłe powiązania matematyki i fizyki z astrologią zajmowały miejsce w głów-

nym nurcie nauki nowożytnej do Oświecenia. Na przełomie XVI i XVII wieku 
Johannes Kepler zastosował platońskie zasady budowy brył w swoim modelu 
Wszechświata, a prawa o ruchu planet (przez wielu uważane za początek 
nowoczesnej nauki) oparte są na geometrycznych modelach. Złoty podział, 
który analizował w relacji do twierdzenia Pitagorasa, Kepler nazwał „boską 
proporcją”. W dziele Harmonia Mundi rozwinął idee pitagorejskiej „muzyki 
sfer”, por. M. Livio, The Golden Ratio, New York 2002, s. 147–155.

33 M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków – Wrocław 1983, s. 271.
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religią, było to bardzo ważne”34. Jedną z wizualnych inspiracji Broll była 
Czerwona księga Carla Gustawa Junga. Na wizję Junga nakłada się u niej 
pierwiastek dziedzictwa sztuki awangardowej. Kompozycje o zabarwie-
niu silnie emocjonalnym wzbogacone są więc o doświadczenie wczesnych 
artystycznych fascynacji Broll z czasów grupy St–53, w której nazwie „St” 
oznaczało Strzemińskiego.

Artystka w rozmowie z Jakubem Gawkowskim w 2018 roku tłuma-
czyła: „Nawet nie wiem, skąd ta geometria się wzięła w moich obrazach. 
Tak jak wszystko inne, to jest jakimś…
   —...zbiorem przypadków? Raczej konsekwencją naszych przeszłych 
działań. Ja nie wierzę w przypadki. To by było absurdalne, gdyby coś 
przychodziło ni z tego, ni z owego, z powietrza. Cokolwiek nas spotyka, 
z kimkolwiek się spotykamy, to ma swoją daleką przyczynę”35. 

Czysto abstrakcyjne akwarele z lat 60. to subtelnie geometryczne 
obrazy wewnętrznego świata. Daleka od geometrii w konwencjonalnym 
rozumieniu, Broll nie porzuciła geometrycznej konstrukcji, lecz nadała jej 
walor medytacyjny, budując subtelne i wyważone symetryczne „mandale”. 
Wspominane przez przyjaciół jej całkowite, transowe pochłonięcie pracą 
(które zresztą przywodzi na myśl sposób malowania Agnes Martin) dowo-
dzi, że kreatywne bodźce płynęły z wewnątrz. Artystka zresztą mówiła: 

„Mam bardzo głęboki kontakt z własnymi pracami, tworzę je właściwie 
dla siebie, dla poznania tego, czego o sobie nie wiem… W ciszy, spokoju, 
w obcowaniu z mandalą i własnym przeżyciem odnajduję równowagę psy-
chiczną”36. Tworzone w spokoju, prace Broll mają moc wyciszania emocji 
skupionego na nich odbiorcy.

TERESA BUJNOWSKA
POWRÓT DO METAFIZYKI LICZB
Teresa Bujnowska wydaje się pomijać całą dwudziestowieczną 

tradycję abstrakcji geometrycznej, gdyż powraca wprost do pitagorej-
skich początków: do zachwytu nad mistycznym pięknem liczby, które 
głosiła sekta pitagorejczyków. Wyjaśnia: „[…] odwołuję się bezpośred-
nio do myśli pitagorejskiej, która za najgłębszą strukturę rzeczywistości 
uznała Liczbę. «Wszystko jest podporządkowane Liczbie», stąd rzeczy-
wistość jawi się jako Kosmos, czyli uporządkowana całość. Z liczby 
powstaje punkt, z punktu – linia, z linii – płaszczyzna, z płaszczyzny 

34 Cytaty z U. Broll pochodzą z rozmowy przeprowadzonej w 2018 r. przez Jakuba 
Gawkowskiego Cisza jest wskazana, https://www.dwutygodnik.com/artykul/
9004‑cisza‑jest‑wskazana.html [dostęp: 17.11.2021].

35 Tamże.
36 Cyt. za: J. Zagrodzki, Urszula Broll i Grupa St–53, w: Urszula Broll. Malarstwo, 

katalog wystawy, Biuro Wystaw Artystycznych Jelenia Góra, Jelenia Góra 2005, 
s. 18.

https://www.dwutygodnik.com/artykul/9004-cisza-jest-wskazana.html
https://www.dwutygodnik.com/artykul/9004-cisza-jest-wskazana.html
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– bryła, z nich wszystko to, co postrzegamy zmysłowo. W ten sposób two-
rzy się hierarchia: Liczba – Geometria – Materia”37. 

Ascetyczne rysunki i prace malarskie Bujnowska wykonuje przy użyciu 
linijki, aby przez bezosobowość procesu twórczego jeszcze bardziej uwy-
puklić ich uniwersalną treść. Precyzyjnie wykreślone figury geometryczne 
zestawia zgodnie z zasadami starożytnej symboliki liczb. Kompozycje 
powstałe w taki sposób odznaczają się wielką dekoracyjnością. Figury nakła-
dają się na siebie, pozostają w różnych rodzajach symetrii albo bywają wobec 
siebie asymetryczne, obrazują matematyczne dogmaty, na przykład. twier-
dzenie Pitagorasa. Artystka operuje multiplikacją, zmianami skali, powta-
rzaniem jednego motywu w różnych zestawieniach. Figury tworzą zbiory 
i ciągi, stając się zespołem powtarzalnych motywów. Nic nie tracąc z suro-
wości formy, nabierają cech ornamentu. Tytuł jednej z wystaw Bujnowskiej 
Filometria (2009) jest bardzo trafnym określeniem postawy artystki.

ZAKOŃCZENIE
Filozofia i medytacyjny trans, ruchy duchowej odnowy i matema-

tyczny porządek, poszukiwanie kontaktu z Absolutem i wejrzenie w głąb 
siebie: różne były źródła otwarcia na doznania mistyczne u artystów 
uprawiających abstrakcję geometryczną. Pozbawiona balastu przedstawie-
niowości, sztuka abstrakcyjna jest wizualnym uzupełnieniem tego, co nie-
wypowiedziane. Jej asceza formalna sprzyja wydobyciu kontemplacyjnych 
walorów dzieł.

Prace artystów, którzy łączą geometryczną konstrukcję z duchową 
treścią, mogą być traktowane jako medium, które przenosi w różnie rozu-
mianą doskonałą, pozazmysłową rzeczywistość. Kontakt z nimi nie prze-
staje być przy tym estetyczną przyjemnością. Prostota geometrycznych 
form tworzy porządek na wielu poziomach, buduje atmosferę konieczną 
do osiągnięcia medytacyjnego skupienia. Moc przekroczenia tego, 
co widzialne, i przejścia w sferę nieuchwytną rozumem to jedna z najważ-
niejszych wartości sztuki abstrakcyjnej. Wymykając się definicjom, podwa-
żając ustaloną chronologię i hierarchię historii sztuki, zespala wrażliwość 
twórcy z wrażliwością odbiorcy.

37 T. Bujnowska Dziesięć punktów, 1989, przedruk w: Filometria. Teresa Bujnowska, 
katalog wystawy, marzec–kwiecień 2009, Galeria Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Kraków 2009, s. 16.
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Abstrakt:
Na przykładach twórczości pionierów sztuki abstrakcyjnej działa‑
jących w pierwszych dekadach XX wieku oraz artystów kolejnych 
fal abstrakcji geometrycznej w Polsce i na świecie artykuł ukazuje, 
jak redukcja do form geometrycznych wzmacnia kontemplacyjny 
aspekt sztuki. Pojmowanie geometrii i, szerzej, matematyki jako 
nośnika mistycznych treści ma początek w starożytności oraz 
wiąże się z koncepcjami pitagorejskimi. Sztuka nowoczesna odno‑
wiła takie pojmowanie geometrii. Artyści zajmujący się abstrakcją 
geometryczną nierzadko uprawiali medytację, pogłębiali zainte‑
resowania ezoteryczne, a także odwoływali się do filozoficznego 
i religijnego mistycyzmu. 

Słowa kluczowe: 

abstrakcja geometryczna,  
geometria, malarstwo,  
mistycyzm, teozofia
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Zbigniew Libera odniósł się do wierzeń gnostyckich w pracach prezen-
towanych na indywidualnej wystawie w Laboratorium Centrum Sztuki 
Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w 1992 roku, której kuratorem był 
Marek Goździewski. Świadczą o tym formy prac oraz teksty towarzyszące eks-
pozycji, które opiszę w dalszej części artykułu. Jak wynikało z relacji Jerzego 
Truszkowskiego2, artysta zainteresował się gnostycyzmem dzięki „Literaturze 
na Świecie” z 1987 roku3. Numer redagowany przez głównego popularyzatora 
alternatywnej duchowości w Polsce Jerzego Prokopiuka poświęcony został 
gnozie. Omawiana wystawa nie jest przytaczana w publikacjach z zakresu 
historii sztuki, a pokazane prace4 nie były nigdy komentowane, z wyjąt-
kiem instalacji Le baigneur (Kąpielowicz). W niniejszym tekście proponuję 
ich interpretację z zastosowaniem klasycznej metody ikonologicznej Erwina 
Panofsky’ego5. Jako kontekst ikonograficzny wskazuję przekonania gnostyckie, 
które pozwalają na szersze zrozumienie przekazu instalacji, warstwa ikono-
logiczna dotyczy natomiast trzech aspektów. Pierwszym z nich jest trauma 
nieobecności żałoby w zmodernizowanym świecie i zinstytucjonalizowany 
sposób radzenia sobie ze śmiercią. W kontekście współczesnych badań nad 
trudnym dziedzictwem prace mogą być także komentarzem dotyczącym 
historycznych traum, związanych z obecnością w Polsce licznych miejsc ludo-
bójstwa i pochówków oraz obsesyjnym zainteresowaniu śmiercią. Sugeruję 
także, że ze względu na relację chrześcijaństwa i gnostycyzmu pokazane 
na wystawie w Laboratorium stają się zawoalowaną krytyką działań Kościoła 
rzymskokatolickiego jako instytucji. Ostatnia interpretacja wiąże się z zainte-
resowaniem ruchami Nowej Ery i alternatywną duchowością, silnie obecnymi 
w kulturze lat 90. Rozważania rozpocznę do omówienia warstwy preikonogra-

1 Podstawą artykułu jest krótki fragment pracy doktorskiej, znacznie jednak 
przeredagowany i rozwinięty: W. Kozioł, Polska sztuka krytyczna na tle transformacji 
po 1989 roku, Wydział Historyczny UJ, Kraków 2019, mps, promotor: prof. W. Bałus, 
recenzentki: dr hab. I. Kowalczyk, prof. UAM, prof. A. Kutaj-Markowska. 

2 Termin „gnostycyzm” jako opisujący wierzenia gnostyków jest anachroniczny, gdyż 
pojawił się w XVIII w., ale pozwala na odróżnienie systemu wierzeń od kluczowego 
dla tego systemu doświadczenia gnozy, czyli (samo)poznania. 

3 J. Truszkowski, Allez Liberalles! „Magazyn Sztuki”, nr 1, 1993, s. 42–52.
4 Libera nie był zadowolony z ich formy i stwierdził, że są za mało czytelne, gdyż 

jego intencje nie zostały rozpoznane przez odbiorców. Model końca oraz Minuta 
milczenia – Minuta milczenia nie istnieją, zostały w magazynie CSW, skąd musiały 
zostać usunięte. Kąpielowicz należy do kolekcji CSW (obok pracy ze zbliżonego 
okresu, Kaczki), został odrestaurowany w Holandii w czasie, kiedy M. Ludwisiak 
była dyrektorką Zamku Ujazdowskiego; informacja pozyskana podczas rozmowy 
telefonicznej z artystą, 26.01.2022. 

5 Zob. E. Panosky, Ikonografia i ikonologia, przeł. K. Kamińska, w: tegoż, Studia 
z historii sztuki, red. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11–24; E. Panosky, 
G.S. Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, 
New York 1972. 
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ficznej i ikonograficznej wraz ze skrótowym przedstawieniem poglądów 
gnostyckich. W dalszej części opiszę warstwę ikonologiczną, na którą skła-
dają się trzy wspomniane kompleksy zagadnień. 

Na wystawie w Zamku Ujazdowskim Libera pokazał trzy instala-
cje, które przedstawiają wijące się struktury. Minuta milczenia – Minuta 
milczenia (1992) składała się z kątownika aluminiowego, sprężyn, śrub, 
gumy i pleksiglasu oraz spirali grzewczej i wiatraka (w katalogu znalazła się 
też adnotacja, że ciepłe powietrze było elementem pracy), a także prze-
łącznik czasowy. Instalację zmontowano z wąskiego, krótkiego „ogona”, 
doczepionego do okręgu, wypełnionego coraz węższymi spiralami. Forma 
przypominała kwiat, w którego centrum znajduje się spirala grzewcza. 
Średnica okręgu wynosiła 180 cm, co nie jest bez znaczenia, odnosi 
się bowiem do wzrostu człowieka, zwłaszcza wysokości przeciętnego 
mężczyzny. Druga instalacja, Model końca, zbudowana była z kątowni-
ków aluminiowych – podwójnych, a miejscami potrójnych linii, które 
zawierają pięć osobnych pętli, przypominających wstęgę Möbiusa. Wstęgi 
rozchodzące się w trzeciej pętli łączą się ze sobą na końcu w jedną linię, 
zakończoną lampą kineskopową, z całej konstrukcji biegną kable do nie-
wielkiego telewizora. Realizacja miała wymiary 130 cm × 130 cm × 250 cm. 
Ostatni i najbardziej znany obiekt, Le baigneur (Kąpielowicz, 1991), składał 
się z pleksiglasu, gumy, aluminium, śrub, lampy kineskopowej, przewo-
dów, telewizora i zapętlonej taśmy wideo (250 cm × 60 cm × 60 cm). Film 
przedstawia brudną wodę, wypływającą odpływem podobnym do meta-
lowego odpływu umywalki. Telewizor z pokazanym początkiem rury 
kanalizacyjnej przekształcał się w mlecznobiałą, półprzezroczystą rurę 
z pleksiglasu. Rura „wychodzi” z odbiornika, stanowiąc jego podporę 
na ziemi, by następnie zmienić się w lewoskrętną spiralę z trzema pełnymi 
pętlami. Poszczególne części zespojono czarnymi łącznikami. 

Trzem trójwymiarowym obiektom towarzyszyły dwa proste rysunki 
wykonane ołówkiem na kartonie (152 cm × 102 cm), opisane jako Bez tytułu 
[Pathos], 1992. Znajdowały się na białej tablicy. Pierwszy z nich (położony 
z lewej strony) przedstawia umieszczone jedna na drugiej gwiazdy pięcio-
ramienne, z których każda kolejna jest coraz mniejsza. Gwiazdy te wiją się, 
kojarzą z ludzkim kręgosłupem, skierowanym w lewą stronę, z charaktery-
stycznymi kifozami i lordozami. Rysunek po prawej stronie przypomina rze-
czywiste kręgi i dyski kręgosłupa. Marek Goździewski zinterpretował je jako 
filiżanki, zakończone spodeczkiem. „Kręgosłup” przedstawiony został jako 
skierowany w prawą stronę (na podstawie jego budowy domyślam się, że 
klatka piersiowa byłaby skierowana w prawo). Są to więc dwie formy syme-
tryczne, osiowe, otwierające się na zewnątrz. Między nimi Libera umieścił 
kartę z sześcioma cytatami z tekstów autorów wczesnych doktryn chrze-



33CZĘŚĆ Elementy nr 1 → Przejęzyczenie WCZORAJ – DZISIAJCIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

ścijańskich, którzy polemizowali z naukami sekt gnostyckich6. Fragmenty 
te opisują kosmogonię gnostycką, związaną ze stworzeniem świata mate-
rialnego. Pełnia boskiego bytu – pleroma – emanuje z siebie energię, która 
wytwarza byty pomniejsze, eony (aeony). Zgodnie z tymi założeniami 
pleroma składa się z określonej liczby eonów, które im dalej oddalone są 
od boskości, tym niżej stoją w hierarchii bytów; na niższych poziomach jest 
ich też więcej. W niektórych interpretacjach w niższych eonach ze względu 
na oddalenie od boskości pojawiła się możliwość błędu. Różne szkoły gno-
styckie miały odmienne poglądy na temat natury pleromy, Walentynianie 
uważali, że 30 eonów to atrybuty boskie, za pomocą których boska jedność 
objawia się w świecie. Serpentynianie twierdzili, że od jednego z eonów, 
Węża, pochodzą tchnienie i dusza. Wąż utożsamiany był z istotą z Księgi 
Rodzaju, która skłoniła do grzechu pierwszych ludzi, ocenianą jednak 
pozytywnie: Adam i Ewa doznali gnozy; pokrzyżowali plany Jahwe, złego 
boga, Demiurga. Być może ze względu na odniesienia do węża praca Le 
baigneur (Kąpielowicz), dotycząca rozważań o martwym ciele, ma formę 
wężową, spiralną, kojarzącą się z budową DNA. Przywołane przez Liberę 
fragmenty tekstów prezentowane na tablicach opisują poglądy gnosty-
ków na temat stworzenia materii za sprawą błędu. Przedstawiają elementy 
kosmogonii jednego z odłamów gnostyckich, związanej z tworzeniem się 
eonów, przeciwstawnych najwyższej rzeczywistości duchowej7. Różnią się 
one szczegółami, u ofitów (serpentynian, setian) świat składał się pierwot-
nie z istoty boskiej (Ojca) oraz towarzyszących jej bytów, zwanych eonami. 
Jeden z eonów – Sophia (Mądrość) – popadł w Pathos, gdyż chciał poznać 
i pojąć wielkość Ojca, co skończyło się wybuchem i powstaniem materialnej 
rzeczywistości. W sensie narracyjnym Sophia porzuciła męża i ze względu 
na swoją niewiedzę doprowadziła do stosunku seksualnego z Pathosem. 
Spowodowało to uwięzienie rzeczywistości duchowej w materialnej. 

6 Przywoływane przez Liberę teksty w kolejności chronologicznej opisują 
stworzenie świata. Pierwszy tekst to opis J.D. Kelly’ego, Początki doktryny 
chrześcijańskiej, przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1988, za: Zbigniew Libera, katalog 
wystawy, Laboratorium CSW, Zamek Ujazdowski, kurator Marek Goździewski, 
Warszawa 1992 [nlb.]. Jeśli nie zaznaczono inaczej, teksty pochodzą z tego kata-
logu i są to publikacje, z których korzystał Libera (część z nich jest w wydaniach 
polskich, po które artysta nie sięgał). Poniżej znajdują się fragmenty następują-
cych tekstów: Ireneusz z Lugdunum, Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy, 
1.1–8.5, przeł. M. Michalski, w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, 
Warszawa 1975; Tertulian, Przeciw walentynianom, 9, przeł. J. Zieliński, 
w: J. Zieliński, Konkordancya z dzieł Ojców ŚŚ. i Pisarzy Kościoła, Poznań 
1908; G. Quispel, Gnosis als Weltreligion. Die Bedeutung der Gnosis in der 
Antike, Zȕrich 1972; C.G. Jung, Psychologie und Alchemie, Zürich 1946, przeł. 
J. Prokopiuk, Rebis czyli kamień filozofów, Warszawa 1988..

7 Ireneusz z Lugdanum, Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy, dz. cyt. 
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1. Zbigniew Libera, Le baigneur (Kąpielowicz), 1991, 
pleksiglas, gumo, aluminium, śruby, lampa kineskopowa, przewody,  
telewizor i zapętlona taśma wideo, 250 cm × 60 cm × 60 cm,  
fot. Mariusz Michalski i Barbara Wójcik,  
dzięki uprzejmości artysty i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

2. Zbigniew Libera, Bez tytułu (Pathos), 1992, rysunek ołówkiem  
na kartonie (152 cm × 102 cm), rysunek ołówkiem na kartonie  
(130 cm × 102 cm), stojak aluminiowy, tekst 
fot. Mariusz Michalski i Barbara Wójcik,  
dzięki uprzejmości artysty i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

1

2
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3. Zbigniew Libera, Minuta milczenia – Minuta milczenia, 1992,  
kątownik aluminiowy, sprężyny, śruby, guma, pleksiglas,  
ciepłe powietrze (spirala grzejna, wiatrak), przełącznik czasowy,  
średnica okręgu 180 cm, praca zniszczona,  
fot. Mariusz Michalski i Barbara Wójcik,  
dzięki uprzejmości CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

3
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Odpowiednikami doskonałej pleromy miały być w świecie materialnym ple-
romaty, które powstały z powodu błędu Sophii. Konsekwencją tej filozofii 
było paralelne traktowanie (negatywnego i złego) ciała oraz sfery niemate-
rialnej (wartościowanej częściowo pozytywnie): według setian Ojciec jest 
odpowiednikiem kresomózgowia człowieka, Syn – móżdżku, a Duch Święty 
– rdzenia kręgowego8. Warto zwrócić uwagę na mizoginizm historii, gdyż 
Sophia występuje w opowieści jako kobieta, która zdradziła męża i której 
błąd miał daleko idące, negatywne konsekwencje, podobnie jak działania 
starotestamentowej Ewy. Jeśli wierzyć zamysłom autora, artysta wybrał tytuł 
Pathos, kierując się skojarzeniami z języka angielskiego, w którym pathetic 
oznacza żałosność9. Miałkość fizycznej strony życia potwierdzać miało skoja-
rzenie kręgosłupa z filiżankami, które tworzą niestabilną, chybotliwą wieżę. 

Kontekst całej wystawy dotyczy różnych aspektów dylematu 
psychofizycznego, które odwołują się do dualizmu czy nawet podziału 
Wszechświata na trzy rodzaje odrębnych substancji, oraz przedstawienia 
hipotetycznych związków między nimi: ciało, psychika (duch) i pneuma, 
(czyli boska iskra). Wybrane przez Liberę cytaty tłumaczą, dlaczego artysta 
umieścił na wystawie rysunek przedstawiający przekształcony w gwiazdy 
ludzki kręgosłup obok wizerunku kręgów szyjnych. Poza porządkiem mate-
rialnym istnieje więc porządek odnoszący się do boskiej pneumy, cząstki 
ponadmaterialnej, ale niezwiązanej bezpośrednio z daną fenomenolo-
gicznie świadomością, duchem. Duch znajduje się na wyższym poziomie 
niż materia, ale także służy tworzeniu ułudy świata fizycznego. Ludzie 
stoją na różnym poziomie samowiedzy. Ci, którzy skupiają się jedynie 
na świecie materialnym, nie doznają nigdy wglądu i będą ulegać nieustan-
nej reinkarnacji. Druga grupa skupia się na duchu i znajduje się w lepszej 
sytuacji. Ale jedynie oświeceni, którzy rozpoznają istnienie boskiej cząstki 
(pneumy), poznają naturę rzeczywistości i unikną kolejnych wcieleń. Praca 
Libery nosi nazwę Pathos (pierwotnie Bez tytułu, 1992) i odnosi się właśnie 
do eonu Cierpienia, który wybuchł w Sophiü. Całość wystawy wiąże się 
z refleksją na temat paralelności ludzkiego ciała i rzeczywistości umy-
słowej (świadomości), a także budowy Wszechświata. Gwiazdy mogą być 
interpretowane jako wskazówka – przywodzą na myśl system siedmiu 
gwiazd, przekonanie starożytnych gnostyków, że uniwersum kosmiczne 
składa się z siedmiu planet-gwiazd, każdej odpowiada jeden archont, zły 
demon: Jaldabaoth, zwany też Saklas lub Samael, utożsamiany z Saturnem, 
Iao związany z Jupiterem, Sabaoth utożsamiany z Marsem, Astraphanos 
(Astraphaios) kojarzony z Wenus, Elaios (Ailoaios, Ailoein), czyli Merkury, 
a także Horaios, Księżyc i Słońce, Adonaios. Każdy z archontów miał swój 

8 Część doktryn sekt gnostyckich znajdowała się pod wpływem chrześcijaństwa, 
stąd odwołanie do Trójcy Świętej. 

9 Rozmowa telefoniczna ze Z. Liberą, 26.01.2022. 
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kobiecy odpowiednik, Astraphanos był łączony właśnie z Sophią (phanos 
oznacza „pojawić się”, astra po łacinie oznacza gwiazdy, które w tym kon-
tekście symbolizują pojawienie się całej materii). 

Gnostycyzm, jako prąd myślowy, obejmuje doktryny i ruchy reli-
gijne powstałe I i II wieku n.e. Stały się one popularne w III i IV wieku n.e. 
w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. Niektóre z idei 
gnostyckich mogą być przypuszczalnie starsze od chrześcijaństwa, z którym 
gnostycyzm później konkurował, ostatecznie jednak został uznany za here-
zję. Wierzenia gnostyckie nie są spójne; obejmują wiele odłamów, które 
różnią się w szczegółach, a badacze dysponują tylko fragmentami tekstów 
opisujących wierzenia gnostyckie10. Materialna rzeczywistość została stwo-
rzona przez Demiurga, złego stwórcę (utożsamianego ze starotestamento-
wym Jahwe), przez wiele złych istot o nadnaturalnych właściwościach lub 
w wyniku błędu jednego z eonów (boskich bytów) o imieniu Sophia. Celem 
człowieka jest poznanie wiedzy tajemnej (gnozy), przebudzenie duchowe 
i wyzwolenie się ze świata materialnego, w którym został uwięziony. W isto-
cie gnostycyzmu, prawdziwym poznaniu, dostępnym jedynie dla wtajem-
niczonych – czyli w gnozie – chodzi o „[…] transracjonalne poznawcze 
doświadczenie przez człowieka siebie (czyli swej jaźni), a poprzez nią świata 
materialnego, świata duszy i świata ducha”11. Transracjonalość oznacza 
łączenie racjonalności (rozsądek, rozum) z irracjonalnością (zmysły, uczu-
cia, wola)12. Jerzy Prokopiuk dzielił prądy gnostyckie na: lucyferyczne, 
Chrystusowe i arymaniczne13. Pierwszy z nich, reprezentowany przez 
antyczne nurty, dążył właśnie do wyzwolenia ze świata materialnego. Drugi 
związany jest z założeniem zbawienia człowieka na Ziemi i powstał później; 
widoczny jest między innymi w koncepcjach różokrzyżowców i antropo-
zofii Rudolfa Steinera. Trzeci dąży do zdehumanizowania człowieka i jego 
przemiany w istotę zwierzęco-maszynową. Całość wystawy ma charakter 
ascetyczny i stechnicyzowany, w instalacjach wykorzystane są elektryczne 
i elektroniczne mechanizmy, co może świadczyć o odwołaniu do motywów 
arymanicznych. Kolejne wehikuły ludzkiego doświadczenia zmysłowego 
interpretuję metaforycznie jako ułudę oddzielającą człowieka od praw-
dziwego poznania. W takim kontekście prace mają charakter technoscep-
tyczny. Jednak teksty źródłowe zaprezentowane na wystawie wskazują, 
że Libera odnosił się przede wszystkim do antycznych nurtów gnostyckich 
i jest to najbardziej uzasadnione odczytanie wystawy, jeżeli zależy nam 
na uwzględnieniu wszystkich jej elementów. 

10 Do XIX wieku opierano się głównie na relacjach przeciwników gnostycyzmu: 
np. Tertulianie, św. Ireneuszu. 

11 Cyt. za: J. Prokopiuk, Gnoza i gnostycyzm, Warszawa 1998, s. 13. 
12 Tenże, Manifest wolności, Studio Antropsychologii, Białystok 2014, s. 20. 
13 Tenże, Gnoza i ja – raz jeszcze, https://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_

gnosis/prokopiuk_gnoza_i_ja_raz_jeszcze.htm, [dostęp: 16.10.2021]. 

https://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/prokopiuk_gnoza_i_ja_raz_jeszcze.htm
https://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/prokopiuk_gnoza_i_ja_raz_jeszcze.htm
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W pracy Minuta milczenia – Minuta milczenia strumień ciepłego 
powierza może symbolizować pneumę, czyli ducha – jedną z trzech 
substancji, z których według gnostyków miał powstać człowiek. Pneuma 
pochodzi od boskiej świadomości (nie od złego Demiurga, „rzemieślnika”; 
nie jest też następstwem kapryśnego działania Sophii), jest elementem 
boskim w człowieku. Nie jest ściśle związana ani ze światem duchowym 
ani materialnym, w tym z psyche (psychiką, świadomością), lecz z pier-
wotną pełnią, która jest odrębną substancją od świadomości14. Model końca 
dotyczy negatywnego scenariusza ludzkiego życia. Łączenie się pętli i tytuł 
sugerują, że praca odnosi się do nieprzerwanej reinkarnacji. Człowiek, 
który nie został uświadomiony, czyli nie doznał gnozy, jest uwięziony 
w materialnych ciałach, a jego wędrówka nie kończy się wyzwoleniem 
z fizycznej rzeczywistości.

Kąpielowiczowi towarzyszył cytat z tekstu Trup. Od biologii do antro‑
pologii Louisa-Vincenta Thomasa, opisującej sposób dystansowania się 
do osoby zmarłej w zakładach pogrzebowych, polegający na nazywa-
niu denata „kąpielowiczem”. Książka Thomasa opisuje antropologiczne 
podejścia do śmierci. Kontekst pozwala na stwierdzenie, że Kąpielowicz 
to praca dotycząca dylematu psychofizycznego15, czyli stosunku świado-
mości (myśli, duszy, ducha) do ciała, a także lęku przed śmiercią i sposo-
bów jego neutralizacji, także współcześnie. Jak zauważa Anna Markowska, 
w zinstytucjonalizowanym świecie, w którym pogrzeby urządzane są przez 
domy pogrzebowe, jedynym elementem, jaki pozostaje po człowieku, jest 
brudna woda spływająca do odpływu w filmie Libery16. Markowska pisała: 
„W Kąpielowiczu chrzest przyjęcia do społeczności świętych przeradza 
się w problem niedrożności rur kanalizacyjnych”17, gdyż jedynym śladem 
po ciele człowieka zostaje brudna woda, którą widzimy w odpływie. W bada-
niach tanatologicznych często zakładano, że w modernistycznym świecie 
śmierć została wyeliminowana z zasięgu wzroku. W tym kontekście wydaje 
się w sposób nieproszony wydostawać, mimo kamuflujących ją działań. 

14 W. Myszor, Gnostycyzm, http://www.ptta.pl/pef/pdf/g/gnostycyzm.pdf 
 [dostęp: 30.09.2019]. 

15 Dylemat ten polega na braku odkrycia związków między sferą duchowości 
lub świadomości a biologicznością (materialnością) we współczesnej nauce. 
Mówi się też o luce eksplanacyjnej, zwłaszcza w naukach ścisłych (neuro-
biologia, kognitywistyka). W filozofii m.in. D. Chalmers wyróżnił „trudny 
problem świadomości”, dotyczący odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle 
ludzie doświadczają fenomenologicznie różnorodnych stanów. „Łatwy 
problem świadomości” dotyczy raczej technicznych mechanizmów, które 
odpowiadają za określone odczucia. Zob. D. Chalmers, Facing up the Problem 
of Consciousness, „Journal of Conscsiousness Studies” 1995, nr 2, s. 200–219. 

16 A. Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku,  
Toruń 2012, s. 333.

17 Tamże.
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We wspomnianym fragmencie badaczka zwróciła uwagę na element rytualny 
(obmycie ciała osoby zmarłej), będący analogicznym odpowiednikiem chrze-
ścijańskiego chrztu na początku życia. Obmywanie jest elementem rytuału 
wprowadzającym do życia i związanym z jego końcem. W kontekście gno-
styckim Kąpielowicz przedstawia miałkość materialnej substancji człowieka, 
jego nieważność, a nawet śmieszność (martwe ciała są w końcu żartobliwie 
nazywane, trywializowane). Instalacja przypomina prosty organizm, „pry-
mitywne” żyjątko, o niciowatej formie, funkcjonujące w wodzie lub mające 
w sobie wodę, z rurą-przewodem pokarmowym i odpływem-otworem gębo-
wym i wydalniczym. Podczas gdy Minuta milczenia wiązała się z żywiołem 
powietrza, Kąpielowicz dotyczy wody, w Modelu końca dominują elementy 
metalowe. Odwołania kojarzą się z żywiołami, z których ma być stworzona 
cała materia18. Francuski tytuł, wybrany zapewne nie tylko z powodu odwo-
łań do lektury, budzi skojarzenia z działaniami surrealistów oraz podkreśla 
absurd egzystencji ludzkiej i tropy nihilistyczne19. 

Rytuały dotyczące pochówku mają na celu antropologiczne 
oddzielenie sfery żywych i zmarłych. W Polsce temat ma swoje ramowa-
nie historyczne. Kąpiel kojarzy się z ludobójstwem w komorach gazowych. 
Ze względu na Zagładę ciała zmarłych znajdują się często w nieoznaczo-
nych przestrzeniach, a polska kultura pamięci to niemal obsesyjne zain-
teresowanie umarłymi. Życie bez oddzielenia sfer żywych i umarłych nie 
jest możliwe. Żyjący mają dwa wyjścia. Pierwsze to działania pozwalające 
na zachowanie granicy i dystansu (wyspecjalizowane domy pogrzebowe, 
nazywanie umarłego kąpielowiczem, obmywanie ciał, w przypadku histo-
rycznych szczątek uroczyste, ponowne pogrzeby, ekshumacje, stawianie 
pomników). Drugie to podział ciał na godne upamiętnienia i niegodne, 
czyli odebranie grupie zmarłych człowieczeństwa, wskutek czego możliwe 
jest życie „wśród nich”. Oznacza to jednak istnienie dwóch, odmiennych 
prądów: humanizacji i dehumanizacji umierających ludzi20. 

18 Chociaż znaczenie metalu w kulturze starożytnej i średniowiecznej Europy 
nie było jasne i był on zaliczany do różnych elementów, jako osobny żywioł 
funkcjonował odrębnie raczej w kulturze chińskiej. 

19 Winceny Myszor zaznaczał, że poznanie poczucia absurdu, bezsensu, nihilizmu 
w czasach powstania gnostycyzmu w II w. n.e. jest pouczające dla człowieka 
„epoki kryzysu”. Oznaczałoby to, że koniec lat 80. w Polsce przedstawiał się 
jego zdaniem jako moment kryzysowy, ze względu na schyłkowość systemu 
politycznego, niedobory gospodarcze, konflikty wewnętrzne, niepewność jutra. 
W szerszej perspektywie „epoka kryzysów” sięga końca XIX w., określa poczucie 
dekadencji i końca cywilizacji ludzkiej lub jej czasowego upadku, to kolejne 
wcielenie nastrojów apokaliptycznych; W. Myszor, Wprowadzenie. Na tropach 
tajemnej wiedzy, w: G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita,  
Warszawa 1988, s. 13.

20 R. Sendyka, Poza obozem. Nie‑miejsca pamięci – próba rozpoznania, Warszawa 
2021, s. 200–225. Takie ramowanie odbioru Kąpielowicza wydaje się istotne 
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Polska miałaby zrechrystianizować 
Europę i stanowić kraj, w którym 
nie ma rozdziału między państwem 
a instytucją religijną. Całościowy prze-
kaz wystawy Libery sugeruje, że Kościół 
rzymskokatolicki wykorzystuje egzy-
stencjalny lęk przed śmiercią w celu 
zdobycia realnych wpływów politycz-
nych. Od przełomu lat 80. i 90. Libera 
śledził propagandowy aspekt działania 
instytucji i starał się odnieść do niego 
w kilku pracach (Monstrancja; 
Christus ist mein Leben). Także insta-
lacje pokazane w CSW należą do grupy 
takich obiektów, które artysta uznał 
później za nieskuteczne, ze względu 
na zawoalowany przekaz.
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Odnosząc się do gnostycyzmu, Libera przypomina, że współczesna 
dominacja chrześcijaństwa w Polsce, która wydaje się naturalna i oczywista, 
nie była wcale przesądzona dwa tysiące lat temu. W czasach, gdy istniało 
wiele odłamów sekt i głoszących swoje nauki kaznodziejów -mistyków, 
nauka Chrystusa była postrzegana jako jedna z bardzo wielu ofert na religij-
nym rynku. Pierwsi chrześcijanie podejmowali decyzje o charakterze pro-
pagandowym, rozstrzygając przyszłość swojego wierzenia, a gnostycyzm 
często wpływał na chrześcijan i odwrotnie. Między innymi dlatego pierwsze 
odłamy chrześcijan negatywnie odnosiły się do materii; rozważano nawet 
poważnie całkowity brak posiadania potomstwa21. Znamienne jest też to, że 
wygrane strony sporów decydują zwykle o narracji, a gnostyckie wierzenia 
znamy dziś głównie z pism Ojców Kościoła. Chociaż znaleziono fragmenty 
tekstów samych gnostyków, to nie do nich odwołał się Libera, co oznacza, 
że istotne było dla niego odniesienie do instytucji Kościoła rzymskokato-
lickiego. Właśnie debaty o gnostycyzmie były impulsem do wyodrębnienia 
poprawnych i niepoprawnych interpretacji chrześcijaństwa, oddzielania 
„czystych” wierzeń (ortodoksji) od tych zwodniczych i błędnych, ostrzega-
nia wiernych przez teologów przed „szkodliwymi” doktrynami22. Wybór 
gnostycyzmu w tym kontekście jawiłby się jako nieprzypadkowy: w latach 
90. XX wieku bardzo często księża katoliccy opisywali herezje, sekty reli-
gijne, inne związki wyznaniowe jako nieortodoksyjne i groźne, Libera 
sięgnął jedynie do początków tej praktyki. Jak pisał wydawca książki Gnoza 
w 1988 roku: „Dla wielu chrześcijan ta «głębsza» wiara, czyli gnoza, opro-
mieniona tajemniczością prywatnych objawień, ascetyzmem, a zwłaszcza 
wynosząca ponad tłum zwykłych chrześcijan, mogła być równie pociąga-
jąca, jak dzisiaj są niektóre mądrości Wschodu, medytacja transcendentalna, 
ogólnie «nowe religie»”23. 

Jednocześnie od momentu polemiki z gnostycyzmem w chrześci-
jaństwie potępiano przesadną racjonalność i możliwość rozumowego 
zgłębienia wiary, prawdopodobnie między innymi po to, by zdystanso-
wać się od herezji gnostyckiej. Pokusa zbawienia albo samozbawienia 
dzięki wiedzy wydaje się ponadczasową motywacją ludzką24. Autorefleksja 

dla rozumienia współczesnych zjawisk politycznych i społecznych związanych 
z kulturą pamięci (m.in. śmierć migrantów na granicy z Białorusią). 

21 J. Sawicka, Ciało jako pułapka na drodze do wyzwolenia. Zarys problemu w kon‑
tekście refleksji niektórych myślicieli antycznych i wczesnochrześcijańskich, „Idea. 
Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2013, t. 25, s. 47–68. 

22 W. Myszor, Między ortodoksją a herezją, „Teologia Polityczna” 2017, 20.02, 
https://teologiapolityczna.pl/ks‑wincenty‑myszor‑miedzy‑ortodoksja‑i‑herezja 
[dostęp: 05.11.2021]. 

23 M. Myszor, Od wydawcy polskiego, w: G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita, 
Warszawa 1988, s. 7–8.

24 Tenże, Na tropach tajemnej wiedzy, dz. cyt. 

https://teologiapolityczna.pl/ks-wincenty-myszor-miedzy-ortodoksja-i-herezja
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chrześcijańska, którą nazwalibyśmy dziś teologią, także nazywana była 
w pierwszych wiekach gnozą, a więc prawidłowym poznaniem, w opo-
zycji do gnozy fałszywej. Rozwijała się od samego początku właśnie 
w kontrze do gnostycyzmu i miała charakter polemiczny25, zmienia 
się więc w hermeneutykę podejrzeń, tropiącą przejawy błędnego pozna-
nia. Kontrujący wobec katolicyzmu charakter prac uwidacznia się także 
w książce Zbigniew Libera. Art of Liberation, w której zdjęcia omawianej 
wystawy26 towarzyszą przedrukowi wywiadu Wojciecha Karpińskiego 
z Adamem Michnikiem z 1991 roku27. Jak mówił Michnik, po upadku 
komunizmu: „Przed Kościołem stanęło pytanie: co dalej? Wedle mojego 
odczucia za główne zagrożenie uznano pluralistyczną, laicką, zachodnią 
cywilizację. Dlatego, że jest to cywilizacja oparta na zasadzie liberalizmu, 
permisywizmu, gdzie jest miejsce na narkotyki, na rozwody, na aborcję, 
na homoseksualizm, na pornografię, słowem, na cały ten syndrom, który 
jest Kościołowi głęboko obcy. A jednocześnie jest to cywilizacja konse-
kwentnie zmierzająca do oddzielenia Kościoła od Państwa”28. 

Polska miałaby zrechrystianizować Europę i stanowić kraj, w któ-
rym nie ma rozdziału między państwem a instytucją religijną. Całościowy 
przekaz wystawy Libery sugeruje, że Kościół rzymskokatolicki wykorzy-
stuje egzystencjalny lęk przed śmiercią w celu zdobycia realnych wpły-
wów politycznych. Od przełomu lat 80. i 90. Libera śledził propagandowy 
aspekt działania instytucji i starał się odnieść do niego w kilku pracach 
(Monstrancja; Christus ist mein Leben). Także instalacje pokazane w CSW 
należą do grupy takich obiektów, które artysta uznał później za niesku-
teczne, ze względu na zawoalowany przekaz29. 

Współcześnie coraz więcej polskich, krytyczek, kuratorów ramuje 
ostatnią dekadę sztuki XX wieku w kontekstach innych niż krytyczne, 
na przykład Jakub Banasiak, który zajmuje się problemem moderniza-
cji i rozkładu państwowego systemu sztuki30. Aleksandra Grzonkowska 

25 Tamże, s. 7. 
26 Z. Libera, Zbigniew Libera. Art of Liberation. Studium prasoznawcze. T. 1: 

1988–1997, przeł. E. Frątczak-Nowotny, M. Wawrzyńczak, red. S. Breczko, 
Warszawa 2019, s. 41–42. 

27 Tamże, za: W. Karpiński, Nowe wyzwanie. Rozmowa z Adamem Michnikiem, 
„Zeszyty Literackie” 1991, nr 36, s. 68–78. 

28 Tamże. 
29 Doszedł do wniosku, że wątki te nie są rozpoznawane, gdyż jego rówieśnicy 

z pokolenia Solidarności nie są w stanie zaakceptować krytyki Kościoła, 
uznawanego za instytucję jednoznacznie pozytywną. Libera relacjonował, 
że w okresie, w którym powstała praca, czytał wiele książek związanych 
z historią religii, m.in. pisma Orygenesa i inne teksty patrystyczne.

30 Zob. np. J. Banasiak, Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 
1982–1993, Warszawa 2020; tenże, Normalizacja i dwie modernizacje. Pole 
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bada archiwa instytucji trójmiejskich31. Daniel Muzyczuk interesuje się 
wpływem anarchizmu na sztukę tego okresu. Część teoretyków odnosi się 
do wątków duchowości (Paweł Możdżyński32, Maksymilian Wroniszewski33, 
Marta Kudelska34, wspomniani już w przypisach Karol Sienkiewicz, Anna 
Batko). Początek lat 90. charakteryzował się w Polsce wzmożonym zaintere-
sowaniem szeroko pojętą duchowością (ruch Nowej Ery, religie nieeuropej-
skie i synkretyzm religijny, personalizacja religii, ezoteryka, gnoza, wróżby, 
neopoganizm, magia). Tematy te pojawiały się jako treści o różnym pozio-
mie złożoności, bywały silnie skomercjalizowane i uproszczone, na przy-
kład w programie Ręce, które leczą Zbigniewa Nowaka, czy w teleporadach 
wróżbiarskich35, a jednocześnie funkcjonowały w mniej komercyjny sposób 
w pismach entuzjastów-badaczy (np. Jerzego Prokopiuka) lub przeciwni-
ków zjawiska, analizujących je z perspektywy teologii katolickiej i Kościoła 
rzymskokatolickiego36. Zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w sztu-
kach wizualnych, między innymi w twórczości Pawła Althamera37, Barbary 

sztuki w Polsce po 30 latach przemian, „Szum” 2019, nr 27, s. 92–109. Bardzo 
dziękuję autorowi za rozmowy i rzeczowe komentarze dotyczące tekstu. 

31 Zob. m.in. działalność Fundacji Chmura. 
32 P. Możdżyński, Inicjacje i trangresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku, 

Warszawa 2011. 
33 M. Wroniszewski, Wątki gnostyckie w gdańskiej sztuce alternatywnej i krytycznej, 

referat na konferencji Gdańsk 90., 14.10.2021, online, Fundacja Chmura 
[dostęp: 02.02.2022]. Artyści używający zbliżonych środków wyrazu mogli 
mieć kompletnie inne inspiracje. Z. Libera był świadomy zainteresowania gnozą 
w środowisku gdańskiej Wyspy, telefoniczna rozmowa z artystą, 23.01.2022.

34 N. Grygny, Czarownice i duchy znów wypadły z szafy [rozmowa], https://lovekra-
kow.pl/aktualnosci/czarownice-i-duchy-znow-wypadly-z-szafy-rozmowa_41627.
html [dostęp: 05.11.2021]. 

35 Zjawisko popularności tematu sił nadprzyrodzonych w latach 90. opisali 
m.in. w reportażach: P. Lipiński, Strzeż się „szaraka”, w: P. Lipiński, M. Matys, 
Niepowtarzalny urok likwidacji, Wołowiec 2018, s. 8–15 (autor skupił się 
na deklaracjach odwiedzin Polaków przez kosmitów); B. Przybyszewski, 
M. Witkowski, seria Podcastex – podkast o latach 90., odc. 8 Zbyszek Nowak 
i „Ręce, które leczą”, 12.08.2021, https://youtu.be/V9_VIC2F1ts, [dostęp: 
26.10.2021]. Jednocześnie zagadnienie omówione zostało przez badaczy 
i badaczki: zob. np. D. Hall, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego 
zjawiska, Warszawa 2007; B. Dobroczyński, New Age, Kraków 1997.

36 A. de Lassus, New Age. Nowa religia?, przeł. P. Kalina, Warszawa 1993; M. Pawlik, 
Utopijny raj New Age, Sandomierz 2013; rzadsze były w tym ujęciu bardziej 
obiektywne próby zrozumienia zjawiska: J. Drane, Co New Age ma do powiedze‑
nia Kościołowi?, przeł. K. Stankiewicz, Kraków 1993. 

37 O związkach Althamera z Nową Erą zob. W. Kozioł, Kosmici, czyli my. Filozofia 
Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym 
uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga, „Miejsce” 2017, nr 3, s. 320–355. 

https://youtu.be/V9_VIC2F1ts
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Konopki (np. Indyferencje – fluktuacje Księżyca, 1992), Ewy Ciepielewskiej38. 
Zbigniew Libera zauważa, że tendencja niekoniecznie wiązała się ze świado-
mym wyborem konsumentów, a po prostu z obecnością na rynku wspomnia-
nych wydawnictw, ze względu na jego chłonność oraz uznanie, że są to tematy 
opłacalne, co w następstwie przyczyniało się do zainteresowania czytelni-
ków. Poświęcenie uwagi alternatywnym koncepcjom duchowości wiązało 
się z wizytami polskich artystów i artystek w Europie Zachodniej, zwłaszcza 
w Niemczech po 1989 roku, gdyż umożliwiło zetknięcie się z nurtami Nowej 
Ery w artykułach prasowych, książkach, katalogach wystaw i na samych wysta-
wach podejmujących temat duchowości, między innymi w pracach Josepha 
Beuysa, inspirowanych antropozofią Rudolfa Steinera39. Kolejną motywacją 
może być próba znalezienia nowych tematów w kształtującej się rzeczywistości 
czasów przełomu, ze względu na brak możliwości przewidzenia zasad konstru-
ującego się dopiero pola sztuki40. W twórczości samego Libery wymienione 
instalacje wpisują się w cykl nieistniejących już obiektów stworzonych w latach 
1991–1993, między innym do Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji. 
Były sporych rozmiarów, wykorzystywały między innym pole magnetyczne, 
w jednej z prac artysta zamontował lampę oscyloskopową z obwodem elek-
trycznym „generującym chaos”, wizualizowany za pomocą lampy. Zbigniew 
Libera zgadza się, że powstałe w tym czasie są wyrazem pewnych ogólnych 
tendencji, chociaż na poziomie osobistych motywacji chodziło raczej o wyko-
rzystanie gnostycyzmu jako narzędzia, które miało określony cel. Temat miał 
być wyrazem anarchizmu, bez bezpośrednich do niego odwołań, zaintereso-
waniem herezją. Ostatecznie artysta nie był zadowolony z efektów pracy, gdyż 
powstałe rzeźby były niepokojąco artystyczne, estetyczne, rzeźbiarskie, odległe 
od kontr kulturowych działań z lat 80. Otrzymał nagrodę UNESCO i zaniepo-
koił się, że może zostać zaklasyfikowany jako wyrobnik „ładnych obiektów”. 
Wydawały się wyrazem nieprzytomnej nadziei, że w nowym systemie „można 
być już artystycznym”, Libera szukał więc metod zmiany artystycznego języka 
i w „1994 roku przyszło opamiętanie”, związane ze zmianą konwencji. 

Temat podjął obszernie K. Sienkiewicz, Patriota Wszechświata. O Pawle Althamerze, 
Kraków – Warszawa 2017. 

38 Por. wystawa prac E. Ciepielewskiej, Chodziłam do ZOO patrzeć na czarne pantery… 
Ale nie wiem czy chciałabym mieć z nimi jakiś bliższy kontakt fizyczny…, kurator 
A. Batko, Shefter Gallery w Krakowie, 26.08–23.09.2018; A. Batko, K. Śliwińska, 
Rowek. Rozmowa z Ewą Ciepielewską, „Szum” 2021, nr 33, s. 148–165. 

39 Por. Joseph Beuys & Rudolf Steiner: Imagination, Inspiration, Intuition, katalog 
wystawy, red. A. Holland, National Gallery of Victoria, 26.10.2007–17.02.2008, 
Melbourne 2007. 

40 Powyższe dwie motywacje właściwe pokoleniu artystów zasugerował w rozmowie 
R. Rumas, Nowa Wieś pod Warszawą, 14.10.2021. 
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Abstrakt
Artykuł dotyczy pierwszej indywidualnej wystawy Zbigniewa 
Libery (kurator: Marek Goździewski, Laboratorium Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 1992). Artysta zapre‑
zentował trzy instalacje: Minuta milczenia – Minuta milcze-
nia; Model końca; La baigneur (Kąpielowicz) oraz dwa rysunki: 
Bez tytułu [Pathos] wraz z fragmentami tekstów. Głównym 
celem badawczym tekstu jest interpretacja tych prac. Została 
w nim zastosowana klasyczna metoda ikonologiczna Erwina 
Panofsky’ego. Jako kontekst ikonograficzny wskazano gnozę 
i gnostycyzm. Warstwa ikonologiczna dotyczy natomiast trzech 
aspektów: 1) traumy nieobecności żałoby w zmodernizowa‑
nym świecie oraz filozoficznego problemu relacji umysłu i ciała, 
radzenia sobie z trudnym dziedzictwem przeszłości; 2) krytyki 
działań Kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji w kontek‑
ście radzenia sobie instytucji z herezjami; 3) zainteresowania 
alternatywną duchowością w latach 90.
 
Słowa kluczowe:

gnostycyzm, gnoza, transformacja,  
polska sztuka lat 90., Zbigniew Libera
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O ZWROCIE ROMANTYCZNYM 
W POLSKIEJ SZTUCE...  
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
A TRADYCJA ROMANTYCZNA – 
ZARYS PROBLEMATYKI

Sztuka odwołująca się do tematów kojarzonych z romantyzmem: magią, 
grozą, spirytyzmem, ezoteryką, jest zjawiskiem coraz wyraźniejszym 
na rodzimej scenie artystycznej. Inspiracje tymi tematami przybie-
rają rozmaite formy, sytuują się w rozmaitych postawach artystycznych, 
nawiedzają różne media. Różnorodność tematów poruszanych w tym 
obszarze sztuki ma swoje oczywiste korzenie w epoce romantyzmu, kiedy 
także objawiały się w kulturze, która zrywała z oświeceniowym sztafażem 
opartym na sztuce klasycyzującej i mimetycznej. Zanim jednak przejdę 
do głównej części moich rozważań, czyli inspiracji romantyzmem w sztuce 
młodych artystów współczesnych, chciałabym podkreślić jedną istotną 
kwestię. W niniejszym tekście nie interesuje mnie romantyzm rozumiany 
stereotypowo: jako postawa mesjanistyczna, prometejska i narodowo-
wyzwoleńcza. Interesuje mnie natomiast romantyzm jako postawa odwo-
łująca się do mroczniejszej, bardziej tajemniczej, fantazmatycznej strony 
rzeczywistości. Zatem nie chcę narzucać na artystów współczesnych „płasz-
cza Konrada”, ale chce zbliżyć się razem z nimi do Zamczyska w Otranto. 
Od spisków filomatów i filaretów bardziej interesują mnie tajemnicze 
rytuały w duchu dziadów. A od postaci Prometeusza bardziej frapująca jest 
dla mnie Morgana le Fay. W doświadczeniu romantycznym interesuje mnie 
bardziej nigdy niezaspokojony kontakt z przeszłością, grozą i magią niż 
profetyzm romantyczny. A kluczowym pytaniem staje się dla mnie to, jak 
młodzi artyści odnoszą się do tzw. czarnego romantyzmu1. 

Dlaczego interesuje mnie ta mniej oczywista strona romantyzmu 
i jej relacja z młodą sztuką? Kiedy latem 2018 roku przygotowywałam 
wystawę Czy może Pani sprawdzić, czy sny nie zaplątały mi się we włosach?, 
będącą pierwszą częścią Czarnej trylogii, nie przypuszczałam, z jak ogrom-
nym materiałem przyjdzie mi się niebawem uporać. Cykl ten był próbą 
skonceptualizowania moich zainteresowań kuratorskich i badawczych 
skupiających się wokół czegoś, co na własne potrzeby nazwałam „wątkiem 
romantycznym” w polskiej sztuce. Kiedy wybierałam artystów do tych 
wystaw, nie przypuszczałam nawet, że niebawem zacznę przypisywać 
do tej kategorii wciąż rosnącą listę nazwisk i pojedynczych dzieł sztuki 
najnowszej. Im bardziej moja kuratorska kwerenda posuwała się w czasie, 
tym bardziej zaczęłam dostrzegać, że wbrew teorii Marii Janion, mówiącej 
o końcu paradygmatu romantycznego w polskiej kulturze po 1989 roku2, 
wcale nie uległ on wygaszeniu. 

W ostatnich latach możemy zauważyć zwrot w kierunku sztuki odno-
szącej się właśnie do tajemniczych, magicznych, czasem przerażających 
treści. Zresztą nawet jeśli pobieżnie spojrzymy w przeszłość, to okaże się, że 

1 Więcej na ten temat: J. Ławski, Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008. 
2 M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991.
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takich wątków jest znacznie więcej niż początkowo mogłoby się nam wyda-
wać i wykraczają one znacznie poza historyczną epokę romantyzmu. 

Samych romantyków fascynowało wszystko, co anachroniczne: stare 
zamki, opuszczone dwory, zasnute mgłą mogiły ukryte w lesie, ale także 
wiara, że sposobem na zrozumienie ówczesnego świata jest zwrot w stronę 
nieznanych rewirów: Orientu, Wschodu, który romantycy utożsamiali 
z miejscem niezwykłym i magicznym. Romantyków ciągnęło w kierunku 
przyrody, wsi, rytuałów budujących mikrospołeczności oraz ich wie-
rzeń, w których doszukiwali się recepty na wyalienowany, coraz bardziej 
nowoczesny świat. Nieodłącznym elementem gotyckiej, mrocznej strony 
romantyzmu było doświadczenie śmierci, która stanowiła naturalny punkt 
rzeczywistości. Transgresja romantyczna ukazywała wręcz patologiczną 
fascynację ciemnością, lunatykowaniem, wampiryzmem, okultyzmem 
i spirytyzmem3. Ta mroczna strona rzeczywistości była oczywiście uloko-
wana na dzikim, nieokiełznanym Wschodzie, będącym siedliskiem chaosu, 
najróżniejszych mar, ale także przepotężnych dawnych słowiańskich bóstw 
i upiorów. Europejski Wschód był więc nie tylko krainą okrutną i mroczną, 
ale także wymykał się racjonalizacji klasycznego pojmowania świata. Pewna 
groteskowość takiego przedstawienia doprowadziła do romantycznego 
przekonania, że światem rządzą bezosobowe, nadnaturalne siły, które trzy-
mane są w ryzach tylko za pomocą delikatnej nici racjonalności. Romantycy 
nie mogli się rozstać z upiorami i nieumarłymi – to dzięki nim mogli prze-
bywać w stanie permanentnej melancholii. Która to wynikała z niemożli-
wego nigdy do końca zaspokojenia potrzeby kontaktu z przeszłością4. 

Ta charakterystyczna dla romantyzmu postawa znajduje swoją kon-
tynuację nie tylko w sentymentalizmie Młodej Polski, ale także w sztuce 
artystów utożsamianych z Wielką Awangardą. Zresztą ich krytyczny sto-
sunek do romantyzmu nie jest tak oczywisty, jak początkowo mogłoby się 
wydawać. Pomimo że Władysław Strzemiński w swoim eseju Konieczność 
walki z upiorami romantyzmu5 nawoływał do uporania się z kłopotliwą 
figurą artysty-geniusza, która kłóciła się, jego zdaniem, z zaangażowaniem 
sztuki nowoczesnej. Nie znaczyło to, że awangarda w niczym nie nawiązy-
wała do romantyzmu6. 

Widmowy pochód niesamowitych i romantycznych treści przez 
sztukę daje się zobaczyć – wbrew obawom Strzemińskiego – w awangardzie 
XX wieku. Ta nadrealna i niesamowita, czasem upiorna wrażliwość pojawia 
się w twórczości: Marii Anto, Erny Rosenstein, Władysława Hasiora, Janiny 

3 Taż, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 225–243.
4 Tamże, s. 26–47.
5 W. Strzemiński, Konieczność walki z upiorami romantyzmu, w: tegoż, Wybór 

pism estetycznych, red. G. Sztabiński, Kraków 2006, s. 97–100. 
6 P. Stangret, Awangarda wobec romantyzmu, https://teatr-pismo.pl/5339-awan-

garda-wobec-romantyzmu/[dostęp: 11.02.2022]. 
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Kraupe-Świderskiej, wywodzącej się ze środowiska pols kiej kontrkultury 
grupy Oneiron, a także prymitywistów Grupy Janowskiej. Echem romanty-
zmu w Polsce były również działania u schyłku PRL-u: Manifestacje roman‑
tyczne Jerzego Beresia czy wystawy Polaków portret własny oraz Romantyzm 
i romantyczność, których kuratorem był Marek Rostworowski. Warto 
tu również wspomnieć o działalności kuratorskiej Janusza Boguckiego, 
która wyraźnie odwoływała się do romantycznej potrzeby duchowości 
i wspólnotowości. Istotnym punktem w tej historii jest również zjawisko 
nowej ekspresji lat 80. Kontynuacją fali romantycznej postawy w latach 
90. XX wieku stały się wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, takie jak Magowie i mistycy. 

Echa tej wystawy – mimo wspomnianej tezy o końcu paradygmatu 
romantycznego w polskiej kulturze, który miał nastąpić w latach 90. – znaj-
dziemy także w postawach artystów utożsamianych z tzw. sztuką krytyczną: 
Zbigniewa Libery, Pawła Althamera, Alicji Żebrowskiej czy też profetyzmie 
Artura Żmijewskiego, zwłaszcza w kontekście jego manifestu Stosowane 
sztuki społeczne. W późniejszych latach kwestie związane z pewnym rodza-
jem nadrealności powróciły do języka współczesnej sztuki za sprawą „zmę-
czonych rzeczywistością”7, zwanych także „nowymi surrealistami”: Jakuba 
Juliana Ziółkowskiego, Przemysława Mateckiego i Pawła Śliwińskiego. I jest 
to zresztą ciekawe, że sztuka ta została przypisana do zwrotu surrealistycz-
nego, a nie do romantyzmu, który nie dość, że inspirował surrealistów, 
to jeszcze był pierwszą epoką, która tak dużą rolę przypisywała wyobraźni. 
Ten problem chciałabym jednak jedynie zasygnalizować, gdyż potwierdze-
nie lub obalenie tej zależności wymaga gruntowniejszych badań. 

O żywotności postawy romantycznej w najnowszej polskiej sztuce 
świadczą też takie wystawy, jak: Manifestacje romantyczne (BWA Sokół 
w Nowym Sączu, 2014), Dzieci Szatana (Muzeum Narodowe w Krakowie, 
2018), Nietota (Muzeum Współczesne we Wrocławiu, 2018), Dzieci świa‑
tła (Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, 2018), SLAVICA (Galeria Szara 
Kamienica w Krakowie, 2018), A Dream within a Dream (duet kuratorski 
DZIDY, wystawa w ogrodzie w Warszawie, 2020), W czarodziejską burzę włożę 
własną duszę (BWA Warszawa, 2020), Magiczne zaangażowanie (Arsenał 
w Poznaniu, 2020), Salon odnowy magicznej (Galeria Widna w Krakowie, 
2021), W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające, przenoszę się myślą 
(Fundacja Stefana Gierowskiego w Warszawie, 2021), Ziemia znowu jest pła‑
ska (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2021), Ciemności kryją ziemię (BWA Warszawa, 
2022), a także wystawy „klasyków”, zajmujących się chociażby sztuką czer-
piącą z doświadczeń duchowych i ezoterycznych: Urszula Broll. Atman zna‑
czy oddech (Królikarnia, 2020) czy Harmonia Mundi. Henryk Waniek (Galeria 
Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, 2020). 

7 J. Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością, Warszawa 2009. 
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Jeśli idzie o refleksję teoretyczną na temat inspiracji romantyzmem 
a sztuką współczesną, pozostaje ona znikoma. Wątki romantyczne poja-
wiają się w niewielkiej książeczce Andrzeja Banacha O polskiej sztuce fanta‑
stycznej8, która skupia się jednak bardziej na pełnych fantazji opowieściach 
obecnych w sztuce. Warto też wspomnieć o tekstach Między nienawiścią 
do demokracji a współpracą Ewy Majewskiej9, Dziady polskie, czyli o wciele‑
niach niesamowitego w polskiej kulturze Agaty Pyzik10, Zwyczajne, niesamo‑
wite Adama Mazura11, Duchy, upiory, wampiry Izabeli Kowalczyk12. Nie jest 
to oczywiście cała bibliografia poświęcona temu zagadnieniu, niemniej nie 
zawiera ona zbyt wielu pozycji. 

Z tego też powodu niniejszym artykułem pragnę podjąć próbę 
zasygnalizowania mrocznych, tajemniczych, magicznych wątków i moty-
wów obecnych w sztuce ostatnich lat. Podstawowymi kategoriami, które 
posłużą mi za ilustrację tego tematu, będą kolejno: przeszłości, upiorność 
i magia. Chcę przy tym podkreślić, że przedstawione tu postaci artystów, 
ale także wnioski nie wyczerpują postawionego przeze mnie zagadnienia 

8 A. Banach, O polskiej sztuce fantastycznej, Kraków 1968. 
9 E. Majewska, Między nienawiścią do demokracji a współpracą, „Kultura 

Współczesna” 2013, nr 2, s. 62–78. 
10 A. Pyzik, Dziady polskie, czyli o wcieleniach niesamowitego w polskiej kulturze, 

„Obieg” 2008, nr 1–2, s. 152–173. 
11 A. Mazur, Zwyczajne niesamowite, „Obieg” 2008, nr 1–2, s. 185–201. 
12 I. Kowalczyk, Duchy, upiory, wampiry, „Obieg” 2006, nr 2, s. 34–40.
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Ireneusz Sobczyk  
Portret trumienny V  
z cyklu  
Danse Macabre  
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i stanowią pewien etap moich, nie tylko kuratorskich, ale i naukowych 
poszukiwań. Opierając się na sztuce, która powstaje tu i teraz, trzeba 
zachować uważność, lecz także pozwolić sobie na zaskoczenie. Niniejszy 
tekst jest próbą zarysowania zjawiska, które wiele mówi nam nie tylko 
o sztuce, ale i rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. 

PRZESZŁOŚĆ
Postępujące wyłanianie się akcentów romantycznych w polskiej 

sztuce ostatnich lat dobrze widać w twórczości Jakuba Woynarowskiego, 
Wojciecha Ireneusza Sobczyka i Ewy Juszkiewicz. Tym, co łączy tę trójkę 
artystów, jest nie tylko tajemnicza i sensualna aura towarzysząca ich pra-
com, lecz także specyficzny stosunek do przeszłości, który trójka tych 
artystów współdzieli z romantykami. 

W opublikowanej w 1978 roku książce Romantyzm i historia13 Maria 
Janion wraz z Marią Żmigrodzką zajmowały się szczegółową rekonstrukcją 
relacji pomiędzy doświadczeniem przeszłości a kulturą epoki romantycz-
nej. Dla romantyków historia stanowiła nie tylko źródło inspiracji, ale była 
procesem, poprzez który heglowski pochód ducha mógł doprowadzić 
do emancypacji jednostki. I tylko przez historię, rozumianą nie jako coś 
zamkniętego i skończonego, lecz jako nieustannie kształtujący się proces, 
mogła wydarzyć się rewolucyjna zmiana. Mogła ona dotyczyć zarówno 
wydarzeń transformujących rzeczywistość, jak i tego, co Janion nazywa 
„odnawianiem znaczeń”14. Czyli koncepcji polegającej na nieustannym 
uaktualnianiu zastanych tworów kultury i wyszukiwaniu w przeszłości 
zjawisk pominiętych, marginalizowanych, a istotnych dla współczesności.

Opisana tu taktyka jest charakterystyczna dla sztuki Jakuba Woyna-
rowskiego. Jest ona wypełniona tajemniczymi i magicznymi symbo-
lami, znakami i odwołaniami do zapomnianych obszarów historii sztuki. 
Woynarowski od wielu lat zbiera materiały dotyczące tego, co sam nazywa 
„alternatywną historią sztuki”15, gdzie łączy on sztukę awangardową 
ze sztuką powstającą w XV czy XVI wieku. Wskazuje przy tym na wzajemne 
przenikanie się tych, na pierwszy rzut oka odmiennych stylistyk. W sztuce 
Woynarowskiego przeplatają się ze sobą takie postaci, jak: Kazimierz 
Malewicz, Aleksander Rodczenko, Lorenz Stoer, Wenzel Jamnitzer i Hans 
Lencker. Artystę fascynują tajemnicze zjawiska: masoneria, alchemia, 
ale także artyści i nurty, którzy nie trafili do szeroko rozumianego kanonu 
sztuki. W wielu wywiadach wskazuje na paralele między światem sztuki 

13 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978. 
14 M. Janion, Odnawianie znaczeń, Kraków 1978.
15 Przykładem tego jest chociażby cykl Novus Ordo Seclorum. 
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a procesami alchemicznymi czy myśleniem magicznym16. Twórczość 
Woynarowskiego przypomina szkatułkową narrację, łudząco podobną 
do konstrukcji Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, w któ-
rej każdy element ma ukryty sens i znaczenie. Samemu Woynarowskiemu 
blisko jest do twórcy szalonego gabinetu osobliwości, który kolekcjonuje 
najróżniejsze elementy, starając się przy ich pomocy ukazać związki mię-
dzy sztuką nowoczesną a sztuką dawną.

Ta niesamowita aura, misterność i  inspiracja przeszłością znaj-
dują kontynuację w twórczości Wojciecha Ireneusza Sobczyka. Sobczyk, 
podobnie jak Woynarowski, wydaje się artystą „niewspółczesnym”17. 
W jego twórczości dawne wyobrażenia są niezwykle afektywne i zmy-
słowe, zupełnie jak w instalacji prezentowanej w tarnowskim BWA 
na wystawie Wielcy sarmaci tego kraju / Wielkie sarmatki tego kraju 
w 2018 roku, która inspirowana była obrazem Taniec śmierci z kościoła 
Bernardynów w Krakowie. 

Pod czarnym, żałobnym materiałem artysta umieścił współcze-
sne interpretacje sarmackich portretów trumiennych, obok których 
w centralnym miejscu znajdowała się czarno-biała wariacja na temat 
dance macabre. Po bliższym spojrzeniu na pracę Sobczyka okazywało się, 
że twarze postaci pokryte są robakami i przypominają bardziej rozkłada-
jącego się trupa niż reprezentacyjne portrety szlacheckie. Przedstawienie 
to odsyła nas do samego jądra zwrotu romantycznego we współczesnej 
polskiej sztuce: zamazanej granicy między życiem a śmiercią, wyobra-
żeniem a przeszłością, realnym a fantazyjnym, martwym a nieumarłym. 
Nie istnieje proste rozdzielenie tych opozycji: patrząc w przeszłość, 
zawsze oscylujemy między widmami, które staramy się zmaterializować, 
aby określiły naszą teraźniejszość – nawet jeśli miałaby się okazać zlep-
kiem wyobrażeń i fantazmatów.

W tym momencie warto też wspomnieć o Ewie Juszkiewicz. W jej 
malarstwie pojawiają się również bardzo silne odwołania do – lubującej 
się w przeszłości – estetyki romantycznej, ale także do postawy polega-
jącej na traktowaniu przeszłości jako żywego i inspirującego zjawiska. 
Juszkiewicz w swoim malarstwie gra z ikonicznymi i klasycznymi przed-
stawieniami kobiet. Zabiera im twarz, która stanowi jedyny pozostały 
do naszych czasów element ich indywidualnej osobowości. Zamiast niej 
obdarowuje swoje bohaterki maskami, bukietami kwiatów, korpusami 
owadów czy fantazyjnie udrapowanymi tkaninami. Jej obrazy przywodzą 

16 M. Kudelska, In Pursuit of the Black Square. Interview with Jakub 
Woynarowski, „Contemporary Lynx”, https://contemporarylynx.co.uk/
in-pursuit-of-the-black -square [dostęp: 10.10.2021].

17 M. Kudelska, The Worlds Oddity. In Conversation with Wojciech Ireneusz 
Sobczyk, „Contemporary Lynx”, https://contemporarylynx.co.uk/the-worlds-
-oddity-in-conversation-with-wojtek-ireneusz-sobczyk [dostęp: 10.10.2021].
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na myśl fascynującą, ale jednocześnie upiorną galerię portretów kobiet, 
którym ktoś dawno, dawno temu odebrał głos i pozwolił tylko spoglądać 
na współczesnych. Juszkiewicz szuka niuansów w dawnych przedstawie-
niach kobiet: niesfornego loczka, fałdki na ugładzonej sukni, detalu, który 
mógłby coś opowiedzieć o portretowanej. Ta szczelina, niesforny element, 
staje się dla niej początkiem nowej opowieści, czerpiącej ze wspomnianej 
tu koncepcji „odnawiania znaczeń”. Kobiety znajdujące się na dawnych 
obrazach Juszkiewicz zmienia, przepoczwarza z mglistych zjaw w potężne 
widma, które mają w sobie szczególną siłę, rozbijając za pomocą wyobraźni 
zastany porządek rzeczy. Artystka bada tym samym nie tylko tradycyjne 
sposoby obrazowania, ale też ich wpływ na naszą współczesność, i to jak 
właśnie z tej obecnej perspektywy interpretujemy wydarzenia minione. 
Juszkiewicz sięgając także po pomijane w głównym nurcie klasycznej historii 
sztuki artystki, wpisuje się nie tylko w idee herstory, ale także w romantyczną 
postawę polegającą na negowaniu ustalonych kanonów i zasad rządzących 
naszą rzeczywistością. 

Woynarowski, Sobczyk i Juszkiewicz tworzą jedne z możliwych ście-
żek interpretacji nie tylko obecności romantyzmu we współczesnej sztuce, 
ale także naszej nowoczesności. Odwołując się do dawnych stylistyk, które 
przez rewolucje sztuki awangardowej były marginalizowane albo upychane 
do kategorii sztuki konserwatywnej, rynkowej, odczarowują w pewnym 
sensie nasze wyobrażenie o nowoczesności. Ich sztuce blisko do roman-
tycznej halucynacji, skąd jeszcze bliżej do kolejnej interesującej mnie 
kategorii – upiorności. Ta zresztą również opiera się na grze, którą toczą 
Woynarowski, Sobczyk i Juszkiewicz. To gra w zamazywanie-odmazywanie-
-przypominanie, którą toczą z nami nawiedzające nas widma romantyzmu. 

UPIORNOŚĆ
Gotycka, upiorna konwencja była jedną z tych, które szczególnie 

upodobali sobie romantycy. Kultura i sztuka romantyczna były wypełnione 
najróżniejszymi zjawami, widmami, upiorami, demonami. Kontakt z tymi, 
których „nienależycie pochowano”18, stanowił podstawę romantycznej 
egzystencji i doświadczania świata. Odwołanie się do tej lekko upiornej 
stylistyki pozwalało romantykom na uchwycenie braków w otaczającej ich 
rzeczywistości, a jednocześnie uniknięcie pozornej racjonalności i krytycz-
nego moralizatorstwa. 

Oczywiście, zwrócenie się we współczesnej sztuce ku estetyce upior-
ności i grozy to stąpanie po kruchym lodzie: bardzo łatwo można być 
posądzonym o kicz z horrorów klasy C. Bardzo często takie nawiązania styli-
styczne i tematy sprawiają, że ich twórcy są posądzani o brak intelektualnych 

18 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, przeł. J. Margański, 
Warszawa 2003, s. 42. 
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zahamowań oraz zwyczajną łatwość, 
efekciarskość i moralizatorstwo. 
Jednak nawet tak specyficzną materię 
jak upiorność i zainteresowanie grozą 
można przełożyć na opowieści, będące 
ważnym głosem we współczesności. 
W twórczości niektórych współcze-
snych artystów można zauważyć 
powtarzające się motywy z tego imagi-
narium. Ich sztukę wypełniają tańczące 
szkielety, zjawy, widma, duchy, wam-
piry, ale także cmentarze, groby i inne 
elementy kojarzone z obrządkami 
funeralnymi.

W takiej atmosferze utrzy-
mane są obrazy Łukasza Stokłosy, 
Pauliny Karpowicz, Mikołaja Sobczaka 
i Mateusza Chudzickiego, które wypeł-
niają postaci najsłynniejszych nie-
umarłych: wampirów. Dla romantyków 
wampir był jedną z głównych postaci 
ich upiornego imaginarium. Zresztą 
nawet współcześnie trudno wyobrazić 
sobie masową kulturę bez tej postaci. 

W książce Wampir. Biografia symboliczna Maria Janion19 tropiła jego figurę, 
która miała ucieleśniać wypartą tożsamość, przede wszystkim tę słowiańską. 
Wątek ten Janion kontynuowała również w Niesamowitej słowiańszczyźnie20. 
Figura wampira/upiora stała się dla badaczki manifestacją nie tylko samego 
dzieła sztuki (jest to niezwykle sugestywny obraz, współgrający trochę 
z powieścią Portret Doriana Graya Oskara Wilde’a z 1890 r.), ale przede 
wszystkim synonimem wypartej, niechcianej tożsamości. 

Ta ostatnia kategoria staje się kluczową figurą dla Piotra Sobol-
czyka21, który widzi w niej postać o charakterze queerowym, przekracza-
jącą konwencje płci kulturowej. Na podobny wątek wskazuje także Łukasz 
Kozak, który badając obecność wampirów – czyli naszych rodzimych 
upiorów – zaznacza, że te postaci faktycznie istniały i często miały nie-
wiele wspólnego z ich literackimi odpowiednikami. Nie były „demonicz-
nym kuriozum”22, lecz „wykluczonymi spośród wykluczonych”23, czyli 

19 M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002.
20 Taż, Niesamowita słowiańszczyzna, Kraków 2006.
21 P. Sobolczyk, Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca, Gdańsk 2017. 
22 Ł. Kozak, Upiór, Warszawa 2020, s. 18. 
23 Tamże, s. 15. 

Paulina Karpowicz  
praca z cyklu Carmila, 2018/2019  
olej na płótnie, 43 x 60 cm
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osobami niemieszczącymi się 
w pewnym kanonie norm i zachowa-
nia, ale także fizyczności i aparycji. 

Do tego wątku zdaje się 
nawiązywać w swoim malarstwie 
Mikołaj Sobczak. Nie interesują 
go zachodnie elitarne wampiry: 
Dracula, Carmilla czy Lord Ruthven, 
ale nasze rodzime wąpierze, strzygi 
i upiory. Sobczak w swojej sztuce 
zdaje się podążać tropem wyty-
czonym przez Sobolczyka, Kozaka 
i poniekąd Janion. Jego wąpierz 
nie jest magnatem, szlachcicem 
czy francuskim dżentelmenem, ale 
też nie jest dzikim, barbarzyńskim 
Innym. Jest postacią tragiczną, ale 
w sensie Draculi u Francisa Forda 
Coppoli, czyli tragicznej egzysten-
cji zawieszonej pomiędzy życiem 
a śmiercią. W sztuce Sobczaka wam-
piry są osobami żyjącymi na mar-
ginesie oświeceniowego świata: 
kalekimi, niedołężnymi, homoseksu-

alnymi, ułomnymi. Czyli tymi, którzy nie mieszczą się w utartych kano-
nach, normach i wymykają się konserwatywnej i klasycznej wizji świata. 

W sztuce Michała Chudzickiego ich inność jest jeszcze dodatkowo 
spotęgowana. Ich przedstawienia zdają się balansować między wyobraże-
niami kultury masowej a wierzeniami ludowymi. Mają ostre zęby przybru-
dzone krwią, wydają się groźne i niebezpieczne, ale jednocześnie pozostają 
dziwnie karykaturalne, koślawe, ułomne, wręcz bezbronne i melancholijne. 

Podobną figurą wampira w swojej sztuce operują Łukasz Stokłosa 
i Paulina Karpowicz. Stokłosa i Karpowicz odwołują się do tych najbar-
dziej znanych z popkultury wampirów, jednak sięgają po te postaci, które 
zrywały ze stereotypowymi wyobrażeniami wampira jako pozbawionej 
uczuć istoty opętanej żądzą krwi. Na płótnach Stokłosy możemy odna-
leźć takie postaci, jak: Lucy Harker, grana przez Isabelle Adjani w filmie 
Nosferatu Wernera Herzoga (opartego na najsłynniejszej powieści wam-
pirycznej Dracula Brama Stokera) czy Louis Pointe du Lac (w tej roli Brad 
Pitt) z filmu Wywiad z wampirem Neila Jordana (na podstawie powieści 
Anne Rice pod tym samym tytułem). Karpowicz sięga po mniej znaną 
współcześnie historię wampirzycy Carmilli opisaną przez Sheridana le Fanu 
w noweli Carmilla. Ta nowela, opublikowana w 1872 roku, była nie tylko 

Łukasz Stokłosa  
Lucy Harker, Isabelle Adjani, 2014  
olej na płótnie, 40 x 30 cm



O ZWROCIE ROMANTYCZNYM W POLSKIEJ SZTUCE...  60
Marta Kudelska 

bestselerem swoich czasów, ale też pierwszym tak popularnym literackim 
przedstawieniem wampira. Carmilla była więc nie tylko starsza od hrabiego 
Draculi, ale była także kobietą-wampirem, a jej historia nosiła w sobie zna-
miona lesbijskiego romansu grozy. 

Mówiąc o upiorności obecnej we współczesnej sztuce, nie można 
pominąć twórczości Leny Achtelik, Mileny Soporowskiej czy Dominiki 
Olszowy. Achtelik maluje obrazy inspirowane obrzędami i zwyczajami 
funeralnymi, fotografią post mortem, ale także materialnością, rozu-
mianą jako element ujawniający nieobecność i przemijanie. Jej obrazy 
wydają się zupełnie czarne. Na ich powierzchni rozpościera się majaczący 
w mroku delikatny kontur. Przyglądając się tym obrazom, mamy wraże-
nie, że Achtelik układa mozaiki ze skrawków, tworzy z gęstwiny porzu-
conych opowieści, próbując odtworzyć opowieść z czegoś, co z każdą 
godziną zapada się w ciemności. Artystka występuje tu trochę w roli 
medium odtwarzającego w powolnym geście zerwane więzy między 
naszym światem a przestrzenią zjaw. 

W podobnej atmosferze są utrzymane pracę Mileny Soporowskiej, 
której fotografie wypełniają najróżniejsze elementy kojarzone z mediumi-
zmem: okrągłe stoliki, lewitujące postaci czy wyciekająca z ust lepka 
ektoplazma. Ta dziwna galaretowata substancja, jest czymś w nieustan-

Lena Achtelik  
Effigies 
2019  
olej na płótnie  
110 x 80 cm
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nym ruchu, pozostającym bez określonej lokalizacji, niemającym początku 
ani końca, pozbawionym punktu początkowego. To Inny, Obcy, który czai 
się wszędzie i jednocześnie nigdzie go nie ma; raz wypędzony, powraca pod 
osłoną nocy, aby niepokoić sztucznie wytworzony spokój. Ten nastrój daje 
się wyczuwać w niektórych pracach Dominiki Olszowy, wykorzystujących 
narzędzia charakterystyczne dla seansów spirytystycznych24. 

Wydaje się, że figura nieumarłego, wampira, upiora obecna w sztuce 
współczesnej, czy też nawiedzającego ducha, odsyła nas współcześnie 
do wyobrażenia rzeczywistości jako tej niedającej się okiełznać, poskromić, 
ale też oswoić. To jedna z możliwości. Można jednak też na figurę wampira, 
upiora spojrzeć jako na metaforę złożoności naszego świata. Wypełnionego 
nie tylko okrucieństwem, którym zarządza demoniczna siła, ale też 
wszystkim tym, co nie pasuje do tego obrazu. Nie zawsze uosabia ona zło. 
A inność, odmienność jest czymś, z czego możemy czerpać siłę, ale też 
z czym nie możemy się rozstać. 

24 Więcej na temat sztuki Leny Achtelik, Mileny Soporowskiej i Dominiki Olszowy 
w kontekście spirytyzmu: M. Kudelska, Mediumistki, widma i zjawy. Nadrealne 
strategie w sztuce polskich artystek w: Brakujący element. Wątki ezoteryczne w sztuce 
współczesnej, red. J. Kaiser, J. Woynarowski, Kraków 2022. 
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MAGIA
Prawie każda epoka w dziejach sztuki wykształciła swój specyficzny 

stosunek do wiedzy tajemnej, a także do postaci parających się wiedzą 
zakazaną. Jedną z postaci charakterystycznych dla tego typu myślenia jest 
figura czarownicy, wiedźmy, która w ostatnich latach zyskała na popular-
ności, nie tylko za sprawą kultury masowej, ale przede wszystkim dzięki 
ruchom feministycznym. Czarownice występowały też w niezliczonych 
balladach romantycznych, które dowoływały się do irracjonalnych i nadre-
alnych treści obecnych w kulturze ludowej. Ta ostatnia zaś spotkała się 
z nobilitacją ze strony pokolenia pierwszych romantyków. 

Dla wielu młodych artystek figura czarownicy staje się również 
istotnym elementem ich artystycznej tożsamości. Czarownictwo – a więc 
i magia – jest obecna w sztuce Martyny Borowieckiej i Agaty Słowak, 
Małgorzaty Wielek-M, Alex Urban i Aleksandry Waliszewskiej. Do kon-
taktów z magią przyznają się także „chłopaki”: Krzysztof Gil i Janek 
Możdżyński. Magia, niesamowitość staje się dla tych artystów i arty-
stek pretekstem do mówienia o otaczającej nas rzeczywistości. Dużo 
tu fragmentaryczności, cielesności i brutalności, a upiorność – charakte-
rystyczna dla zwrotu romantycznego – miesza się z poczuciem nieskrę-
powanej siły i mocy. 

Małgorzata  
Wielek-M  
Czary mary 
2018 
olej na płótnie  
100 x 80 cm
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Fragmentaryczne ciała na obrazach Martyny Borowieckiej zapadają 
się pod ziemię, zamierają albo uciekają w nieznanym kierunku. Dla samej 
artystki ta fragmentaryczność staje się kluczem dostępu do rzeczywisto-
ści, pretekstem do utrzymania równowagi między tym, co Janion nazwała 
„światem duchów” i „krainą wyobrażeń”, a rzeczywistością25. Malarstwo 
jest dla Borowieckiej czynnością niebezpieczną, odstającą od normy; 
powstaje w przemyślanym, acz lekko wizyjnym uniesieniu, a jej obrazy 
są trochę portretami czarownic – wyrzutem sumienia początków racjonal-
ności i budowania nowoczesności. 

25 M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, dz. cyt., s. 8. 

Martyna 
Borowiecka  
Żółty łuk 
histeryczny 
2020  
olej na płótnie 
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Alex Urban na swoich obrazach przedstawia świat tylko na pierwszy 
rzut oka przypominający baśnie. Ta pozornie niewinna konwencja służy jej 
do demaskacji przemocy i seksizmu. Wypełniające jej uniwersum czarow-
nice i inne baśniowe postaci wystawiane są na próbę nie tyle przez nadre-
alne czynniki, ile przez opresyjną rzeczywistość. Jeśli Urban posługuje się 
lekko baśniową stylistyką, to Aleksandra Waliszewska, Małgorzata Wielek-M 
i Agata Słowak podejmują się rekonstrukcji przedstawienia związanego 
z mroczną, duszną i przerażającą estetyką. Każda z nich przez ostrą i wyrazi-
stą stylistykę sugeruje autentyczność przedstawianych historii. Waliszewska 
przez wiele lat misternie tkała opowieść o upiornych, widmowych dziew-
czynkach wymierzających sprawiedliwość swoim oprawcom bądź podda-
jących się najróżniejszym torturom. Wielek-M ukazuje w swoich obrazach 
brutalność ciała obdartego ze skóry, wydobywając tym samym podskórne 
strachy i lęki. W obrazach Słowak pełno jest dziwnych hybrydycznych kobie-
cych postaci. Uderzającą cechą jej malarstwa jest niezwykła ekspresyjność, 
a także nastrój pełen niepokoju i napięć. Istotnym elementem opowiadanych 
przez nią historii jest pewna rytualność, która staje się pretekstem do wyzwa-
lania się dzikich instynktów i mrocznych pragnień.

W twórczości wspomnianych tu artystek widoczne są elementy 
popularnej w romantyzmie powieści gotyckiej. Postać kobieca w tego 
typu historii tylko na pozór wydaje się jednoznaczna i przewidywalna. 
Trzeba tu podkreślić, że w szczytowym momencie popularności powie-
ści gotyckiej jej odbiorcami, ale także autorkami były głównie kobiety. 
Bohaterka powieści gotyckiej bywa stereotypowo wyobrażana jako nie-
winna dziewica, męczona i katowana przez gotyckiego nikczemnika, pana 
upiornego zamku. Tymczasem po bliższym zapoznaniu się z klasykami 
opowieści gotyckiej, możemy zauważyć, że kobieta także bywa łotrem, 
katem i oprawcą. Potwierdza to obecność chociażby takich postaci, jak 
wspomniana tu wampirzyca Carmilla, hrabina Dolingen z Grazu w Styrii, 
markiza di Vivaldi czy Katarzyna Earnshaw. 

Bohaterka powieści gotyckiej powstaje jako przeciwieństwo egzalto-
wanej damy doby Oświecenia, zaczyna zyskiwać buntowniczą naturę, nie-
pokorną wobec społeczeństwa i boskiego porządku. Kobieta przestaje być 
laleczką w buduarze. Piękny element dekoracyjny, jakim była przez wiele 
lat, staje się narzędziem perwersyjnej przyjemności. A zło i przemoc zaczy-
nają zbierać swoje żniwo niezależnie od tego, kto je wyrządza. Efektem 
rozkoszy nie staje się obezwładniające poczucie nudy, ale ciemna, lepiąca 
się i wdzierająca się przez pozory ładu śmierć. Gotyckie heroiny bardzo 
często przechodzą przez niebezpieczne przygody we wczesnej dorosło-
ści bądź w momencie pozbawienia ich władzy opiekunów czy rodziców26. 

26 A. Andrusiewicz, Transformacje kobiety w gotycyzmie. Kulturowa feminizacja 
zła, w:, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 
nr 54/2008, s. 60–68. 
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Te młode kobiety muszą zmierzyć się z zagrażającą im ciemną stroną 
rzeczywistości, którą bardzo często skrywają same w sobie. Identyczne 
motywy znajdziemy też w obrazach wspomnianych tu artystek.

Podobnie jest w twórczości Krzysztofa Gila i Janka Możdżyńskiego. 
Obaj bardzo często odwołują się do magicznej stylistyki. W ich malar-
stwie znajdziemy nawiązania do czarów, magii, figury Obcego, Innego, 
ale także do narzędzia magicznego i wróżebnego, jakim są karty tarota. 
Zresztą zarówno Gil, jak i Możdżyński stworzyli kilka prac będących ich 
własną interpretacją Wielkich Arkan tarota. U Gila ważnym elementem 
twórczości są nawiązania stylistyczne do malarstwa XIX-wiecznego, ale 
także pamięci bądź niepamięci związanej z Romami. Figura popular-
nego cygana była dla romantyków wcieleniem nieskrępowanej wolności, 
ale także postacią, która posiadała moc przewidywania przyszłości.

Agata Słowak  
Królik ofiarny, 2020, olej na płótnie, 140 x 140 cm
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Możliwe, że pojawienie się tej magicznej stylistyki, jest nie tylko 
odpowiedzią na pozorną racjonalizacje świata, ale też głosem w sprawie 
kryzysu, który go dotknął. Taka postawa obecna w twórczości wymie-
nionych tu artystek i artystów jest odzwierciedleniem postępującej 
słabości myślenia modernistycznego i oświeceniowego. To ostentacyjne 
odwracanie się od rzeczywistości jest tu tylko pozorne, bo jest próbą 
innego radzenia sobie z otaczającymi nas problemami. Wydaje się, że 
opisywana skłonność do zaczarowywania rzeczywistości ma swoje źró-
dła w kulturowym braku. Odgrywamy wciąż te same role, przyjmujemy 
te same postawy, wpisujemy się w schematy, powtarzamy nasze klęski, 
a magia jest narzędziem, które przy wykorzystaniu wyobraźni może 
wpłynąć na świat. 

ROMANTYZM WIECZNIE ŻYWY? 
Zarysowana problematyka nie kończy się na przywołanych 

tu przykładach. Uważny czytelnik z pewnością zauważy, że stanowią one 
skromny zestaw, zaledwie kilkanastu osób, głównie artystek. Może się 
wydawać, że to stanowczo za mało, aby mówić o nowym nurcie w sztuce 
współczesnej, wierzyć, że oto nadchodzi nowa estetyka. Jednak podobne 
nawiązania znajdziemy także w twórczości Agnieszki Brzeżańskiej, Olafa 
Brzeskiego, Tomasza Kozaka, Krzysztofa Maniaka, Natalii Bażowskiej, 
Agaty Szymanek, Aleksandra Sovtysika, Katarzyny Olmy, Basi Bańdy, 
Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej, Erwiny Ziomkowskiej, Magdaleny 
Moskwy, Irenki Kalickiej, Kamila Moskowczenki, Bianki Rolando, Justyny 
Górowskiej, Pauliny Ołowskiej, Aleksandry Liput, Martyny Czech, Izabeli 
Ewy Ołdak, Bartosza Zaskórskiego, Agaty Kus, Krzysztofa Grzybacza, 
Hanny Krzysztofiak, Macieja Nowackiego, Veroniki Hapchenko, Adama 
Nehringa, Aleksandry Otulskiej, Juli Kwadro, Małgorzaty Markiewicz, 
Tomasza Kaweckiego, Szymona Rogińskiego, Karoliny Kowalskiej, Kai 
Redkie czy Mateusza Hajdo.

Z tego wszystkiego wyłania się obraz „romantycznych” postaw 
przybieranych w obronie przed coraz częściej przypisywaną do sztuki 
kategorią „zaangażowania”. Co nie znaczy jednak, że artyści nie są zaan-
gażowani. Otóż są, ale w zupełnie inny sposób i pokazują to za pomocą 
innych środków artystycznych. Widzimy tu odwołania do magii, 
do grozy, do pewnej nostalgii i innych przykrytych kurzem postaw 
romantycznych, które okazują się na wskroś współczesne i wyzwalające. 

Proponowana przeze mnie kategoria zwrotu romantycznego 
w jakimś stopniu pomaga ująć praktykę artystyczną leżącą na przecię-
ciu wyobraźni, niesamowitej antropologii i specyficznego onirycznego 
naddatku. Pojęcie to nie tylko pozwala w pewnym stopniu zidentyfiko-
wać zjawiska niemieszczące się w polu sztuki zaangażowanej i krytycznej, 
ale również spojrzeć z innej perspektywy na całą recepcję dziedzictwa 
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polskiego romantyzmu. Wbrew 
powszechnemu wyobrażeniu 
o tej epoce i stylistyce, upupio-
nej przez potoczne wyobra-
żenia, estetyka romantyczna 
stanowi ważną próbę innego 
sposobu opisu współczesnej 
rzeczywistości. Dla wielu 
twórców stanowi ona punkt 
wyjścia z przesytu współcze-
sności; można ją także odbierać 
jako próbę zakwestionowania 
dominującej wiary w postęp 
i naukę. Wzniosła wizja kultury 
i sztuki polskiej ufundowana 
na powszechnie przyjmowa-
nym obrazie romantyzmu nie 
znajduje odzwierciedlenia 
w kulturze i sztuce współczes-
nej, która coraz częściej skupia 
się na „gotyckiej” stronie tego 
dziedzictwa. Współczesna 
rzeczywistość staje się bowiem 
coraz częściej polem politycz-

nej gry, w której dochodzi do nieustannego przesuwania norm, historii 
i wartości. Sztuka i kultura stają się zatem łowcami duchów, narzędziami 
wychwytującymi niesamowitość i nieracjonalność, ale także polami 
ucieczki od świata wypełnionego patosem i politycznymi egzorcyzmami, 
jak również wojnami. 

Zainteresowanie artystów sztuk wizualnych widmowością, magią 
i grozą pokrywa się z nasileniem globalnych kryzysów ekonomicznych, 
ekologicznych i migracyjnych, a na polskiej scenie politycznej tendencji 
mesjanistycznych. Wydaje się, że właśnie w momencie narastania tendencji 
narodowościowych dawne zjawy przypominają o swojej obecności. „Źle 
pochowani zmarli” upominają się o swoje w momencie, gdy w szafie zaczy-
nają znów gromadzić się historyczne truchła. Strach przed ożywieniem 
czegoś, co uznano za martwe, stanie się jedną z klisz budujących polską 
nowoczesność i współczesność nie tylko na polu kultury, ale rzeczywistości 
społecznej, a przede wszystkim polityki historycznej. Ta ostatnia zostanie 
na wiele lat szczególnie mocno zdominowana została przez zachowania 
nekromatyczne: symboliczne przywoływanie zmarłych i niekończący się 
rytuał Mickiewiczowskich Dziadów. W końcu nie od dziś wiadomo, że 
„gdy rozum śpi, budzą się upiory”.

Maja Krysiak-Podsiadlik  
Zakorzeniona, 2021, olej na płótnie, 150 × 120 cm  
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kuratorka, krytyczka sztuki. Członkini Sekcji 
Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Krytyków Sztuki AICA. Ukończyła kulturoznaw-
stwo o specjalności kultura współczesna i historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Przygotowuje rozprawę doktorską o strategiach 
młodych kuratorów sztuki działających na terenie 
Katowic i Krakowa. Interesuje się pamięcią, reflek-
sją nad instytucjami sztuki, kuratorstwem, młodą 
sztuką, ale także związkami między sztuką współ-
czesną a grozą, widmologią, magią i tradycją roman-
tyczną. Pracuje jako asystentka w Katedrze Kultury 
Współczesnej w Instytucie Kultury UJ.
ORCID: 0000-0001-5436-3075

Abstrakt:
Artykuł jest próbą refleksji na temat związków między polską 
sztuką współczesną a tradycją romantyczną, rozumianą jed‑
nak nie w swojej mesjanistycznej, prometejskiej odsłonie, ale 
w konwencji tzw. czarnego romantyzmu i treści niesamowi‑
tych, obecnych w ówczesnych tekstach kultury. Artykuł anali‑
zuje sztukę tworzoną w ostatnich latach, którą coraz częściej 
wypełniają nadrealne postaci charakterystyczne dla utworów 
romantycznych: zjawy, widma, duchy, wampiry, upiory, ale także 
wiedźmy i czarownice. Bada, skąd wziął się w sztuce ostatnich lat 
ten wyraźny zwrot w stronę nadrealnych, niesamowitych treści.  

Słowa kluczowe:

romantyzm, zwrot romantyczny,  
sztuka współczesna, magia, ezoteryka, groza
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A jak mi się kiedy zdaje, że ktoś inny umie 
widzieć całość i jej części organicznie związane,  

to za nim chodzę krok w krok,  
„jakbym ślad boga napotkał”.

Platon, Fajdros 

WPROWADZENIE
W artykule chciałbym przedstawić kilka zjawisk z obszaru rosyj-

skiej kultury współczesnej oraz ich ideologiczne i filozoficzne zaple-
cze. Okazjonalnie będę czynił wycieczki w stronę współczesnej kultury 
Zachodu. Celem będzie ukazanie osobliwego związku, jaki zachodzi między 
pozornie niedającymi się połączyć fenomenami. Nie przebierając w sło-
wach: między współczesnym faszyzmem, rozumianym jako reakcja na pro-
jekt nowoczesny, a kapitalizmem, rozumianym jako szczytowy moment 
tego projektu.

Nasza hipoteza robocza brzmieć będzie: nowoczesność jest momen-
tem nihilistycznym w historii świata – wprowadza do niego pustkę, która 
odsłania się między dwoma członami klasycznie rozumianej metafizyki, 
zbudowanej na dualizmie świata ludzkiego oraz świata natury, podmiotu 
i bytu. Reakcją na ten nihilistyczny moment jest fantazja o samowystarczal-
ności (niezależności podmiotu) i/lub fantazja o radykalnej zewnętrzności, 
która przyjmowała w historii nowoczesności najrozmaitsze formy: Ungrund 
(otchłani) Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga, Erde (gleby) u Martina 
Heideggera, a ostatnio „Wielkiej Zewnętrzności” w projekcie Quentina 
Meillassoux i natury w nowym materializmie. We wszystkich wariantach 
obie te fantazje spotykają się w momencie rozpuszczenia podmiotu w tym, 
co wobec niego radykalnie zewnętrzne; obie zasadzają się na ujmowaniu jed-
nego z członów alternatywy (podmiotu lub świata) jako bezkresnego. 

Tym, co wraz z filozofią krytyczną Immanuela Kanta pojawia się 
na scenie dziejów, jest wzajemne splątanie człowieka i świata: koincydencja 
w oddzieleniu, którą Meillassoux nazywa „korelacjonizmem”. Jak to rozu-
mieć? Kategorie poznawcze człowieka zawsze-już dokonują obróbki suro-
wego materiału rzeczywistości (rzecz-w-sobie), przedstawiając go tak, aby 
był dostępny człowiekowi (rzecz-dla-nas). Operacja ta jest możliwa dlatego, 
że sama ta rzeczywistość jest na tę obróbkę podatna: świat dopasowuje się 
do kategorii poznawczych człowieka (korelacjonizm). Tym zatem, co wpro-
wadza w swej filozofii Kant, jest zapośredniczenie rzeczywistości przez 
aparat poznawczy, swoisty ekran, jaki zawsze oddziela nas od poznawanej 
rzeczywistości, która jednak posiada cechę pozwalającą jej prezentować 
się w kategoriach umysłu (pojawiać się na ekranie). 

* Fragment planowanej publikacji (red.).
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel wykazał natomiast, jak niedo-
skonałość naszego aparatu poznawczego, jego niemożność do ukaza-
nia rzeczy-w-sobie – jest zarazem cechą samej tej rzeczy. Innymi słowy: 
wybrakowanie epistemologiczne człowieka jest zarazem ontologiczną 
cechą bytu. Właśnie w tym sensie – zgodnie z interpretacją „słoweńskiej 
trójki” (Slavoja Žižka, Alenki Zupančič i Mladena Dolara) – niedoskona-
łość aparatu poznawczego i poznawanej rzeczywistości jawi się jako prze-
szywająca dwa człony alternatywy: bytu i podmiotu. Okazuje się dziurą, 
pustką, brakiem: niekonsystencją samej poznawanej rzeczywistości. 

Powtórzmy zatem: odkryciem nowoczesności jest ukazanie 
świata jako wewnętrznie sprzecznego, niepełnego i niekonsystentnego. 
Wytwarzanego, a nie – jak powiedziałby Hegel – „pozytywnego”, czyli 
danego. Nowoczesność ukazuje to, co do tej pory wydawało się „dane”, 
jako aktywnie wytwarzane przez podmiot, a sam dystans, pustka, która 
oddziela podmiot od świata, jest tym, co współdzielą. Jest cechą samego 
poznawanego bytu. 

Tym samym to, co do tej pory jawiło się w swojej pozytywności 
jako dane, ukazuje swoją temporalność – jest zawsze skończone. Tym zaś, 
co nieskończone, jest sama niekonsystencja, sprzeczność, niemożliwość 
ustanowienia totalnej harmonii, która animuje możliwość pojawiania się 
i zanikania nowych porządków społecznych, nowych organizacji materii, 
nowych ludzi i nowych światów.

Jako szczytowe osiągnięcie nowoczesności (i nie będziemy 
tu występować z pozycji naiwnie antykapitalistycznych) kapitalizm dobit-
nie pokazał potencjał tego wytwarzania: to, w jaki sposób nasze abstrak-
cyjne idee powstałe w ramach maszynerii kognitywnej (współczynniki 
ekonomiczne, narzędzia finansowe itp.) zmieniają materialną, pozna-
waną przez nas rzeczywistość. Największą siłą i zarazem przekleństwem 
kapitalizmu jest jego zdolność do prezentowania siebie jako bezkresnej, 
bezsprzecznej zewnętrzności, jako rzeczy-w-sobie lub mistycznej otchłani 
(Ungrund) – Mark Fischer nazywa ten fenomen „realizmem kapitali-
stycznym”. Wielkim problemem kapitalizmu jest dzisiaj jego niezdolność 
do ujęcia nowoczesnej prawdy o własnej niekonsystencji i własnej tem-
poralności, która zakłada samoanihilację do nowych form: komunizmu 
i suplementację własnej skończoności wprowadzeniem dochodu podsta-
wowego. W tym sensie – jak będziemy się starali wykazać niżej – idea 
„końca historii”, w jej powszechnej recepcji, jest ideą kryptoantynowocze-
sną, ponieważ zasadza się na przekonaniu o możliwości teleologicznego 
domknięcia dziejów – przeczy zasadniczemu odkryciu nowoczesności, 
jakim jest niekonsystencja świata.

Bez względu zaś na to, jak nazwiemy pozycję przeciwną: anty-
oświeceniem, faszyzmem, tradycjonalizmem, reakcją, eurazjatyzmem 
czy nacjonalizmem, czyni ona wysiłki w zapełnieniu dyskutowanego 
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tu braku treścią fantazmatyczną, obietnicą ustanowienia porządku 
politycznego jako zrealizowanej mitologii. Jest to zasadnicza cecha 
Putinowskiej Rosji, stanowiącej awangardę zespołu zjawisk, które ideolog 
rosyjskiego (i globalnego) antyoświecenia, Aleksander Dugin, nazywa 
„doktryną wielkiego przebudzenia”. 

Jak okaże się później, fantazmatyczny suplement jest także niezbędny 
dla utrzymania się neoliberalnej ideologii, zarówno w świecie Zachodu, jak 
i w reżimie Putina. Co więcej, zarówno w przypadku tego ostatniego, jak 
i w kontekście wychylenia się sceny politycznej krajów Zachodu na prawo, 
jest on tym czynnikiem, który odrywa kapitalizm i ideologię neoliberalną 
od jej oświeceniowego trzonu i przemieszcza je w stronę – niewyobrażal-
nego do niedawna – sojuszu kapitalizmu z ezoteryką i nowymi formami 
teokracji: w stronę budowania systemu społeczno-gospodarczego jako zre-
alizowanej fantazji opartej na eschatologicznym sekrecie. Rosja pozostaje 
w tej kwestii awangardą. 

Przede wszystkim interesować nas będą – by się tak wyrazić – „silniki 
ontologiczne”, które stoją za omawianymi projektami. Mamy tu na myśli 
pewną określoną wizję konstrukcji rzeczywistości, która napędza zarówno 
ideologiczny grunt prezentowanych projektów, jak i samoświadomość 
ich twórców. Pamiętać należy, że omawiana sztuka i literatura są zarazem 
skrajnie zideologizowane i zmitologizowane – ich zasadniczym celem 
jest spełnienie mitologicznej obietnicy: przekucie mitologicznego jądra 
w polityczną rzeczywistość, która jest narzędziem do realizacji mistycznej 
eschatologii. W tym sensie trudno mówić o sztuce stricte propagandowej 
czy duchowej (W. Kandinsky1), lecz należy raczej mówić o sztuce religij-
nej (w rozumieniu P. Tillicha2). To, co jest jej polityczną realizacją, stanowi 
o jej istocie, ponieważ stawką jest tu wytworzenie mitu i umocowanie go 
jako dogmatu, na którym oparty zostanie przyszły porządek ekonomiczny, 
społeczny i (geo)polityczny. Mówić można o jej sukcesie tylko wtedy, gdy 
jest ona zdolna wytworzyć mit, aby później zaprezentować go jako dogmat 
będący metafizycznym umocowaniem ustroju politycznego. 

Posługując się kategoriami psychoanalizy: będziemy mówić 
tu o przypadku, w którym fantazmat (mit) podstawiany jest pod rzeczy-
wistość (porządek społeczno-polityczny). Tam gdzie Symboliczne zostaje 
utożsamione z Realnym, potrzebna jest suplementacja oddzielającego 
je braku. Historycznie tę funkcję spełniali Żydzi, Romowie, homosek-
sualiści itp.3 Nasza teza robocza dla stworzenia definicji współczesnej 
reakcji, zwanej także faszyzmem, brzmieć zatem będzie: wszędzie tam, 

1 Por. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Łódź 1996.
2 Por. P. Tillich, O koncepcji teologii kultury, w: Sztuka a religia debaty niemieckie 

od XVI do XXI wieku, red. C. Lipiński, M. Wojtczak, Poznań 2018.
3 Por. S. Žižek, Disparities, London – New York 2016, s. 180. 
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gdzie dokonuje się ustanowienie porządku politycznego, którego celem 
jest produkcja bezkresnej treści fantazmatycznej (mitu) w rzeczywistość, 
pojawić musi się terror. 

Czy oznacza to więc, że należy odrzucić wszelką myśl o nieskoń-
czoności i bezkresie, wszelką fantazję i sam mit? Czy odrzucić należy też 
szaleństwo, które się z nimi wiąże? Jak postaramy się pokazać w niniej-
szym tekście, jest dokładnie odwrotnie. Jedynym sposobem na uniknię-
cie popadnięcia w irracjonalizm i polityczny mistycyzm jest racjonalne 
ujęcie irracjonalizmu, uhistorycznienie szaleństwa4, wpisanie mitu 
w racjonalnie wytwarzany porządek polityczno-społeczny i skonfronto-
wanie się z realnością fantazji. Naszym zadaniem jest – by posłużyć się 
określeniem Hegla – przekuć mitologiczny sekret w tajemnicę i wyjawić ją 
światu w spekulatywnym pojęciu. W tym sensie omawiane tu ezoteryczne 
i mistyczno-eschatologiczne projekty, a także globalne przemiany kapitali-
zmu – osuwającego się w szaleństwo – potraktujemy jak szansę. Wszak τὰ 
μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας5. 

ALEKSANDER DUGIN – REAKTOR IDEI
W krajach zachodnich Aleksander Dugin znany jest głównie 

ze swojej współpracy z nową prawicą, przyjaźni i bliskich kontaktów 
z jej głównymi ideologami (m.in. z Alainem de Benoist), promocji idei 
tradycjonalizmu integralnego René Guénona i Juliusa Evoli oraz badań 
nad geografią sakralną. Jego zasadniczym polem oddziaływania w kręgach 
analityków politycznych są idee geopolityczne oparte na tradycji nie-
mieckiej spod znaku Friedricha Ratzla i Karla Haushofera. Koncentracja 
na geopolityce ma u Dugina zasadnicze znaczenie dla oddziaływania 
na kręgi zwyczajowo niechętne wszelkim przejawom faszyzmu czy auto-
rytaryzmu – prezentując swoje idee w szerokim spektrum uwarunkowań 
geograficznych, Dugin pozostaje zdystansowany wobec normatywnych 
podziałów na prawicę i lewicę. To właśnie było przyczyną jego relatyw-
nej popularności na początku XXI wieku w kręgach określających się 
mianem anty- lub alterglobalistycznych. Poszukiwanie alternatyw dla 

4 Nie mamy tu na myśli takich projektów, jak Historia szaleństwa M. Foucaulta, 
lecz raczej ponowne przemyślenie roli samego pojęcia. Odgrywa ono 
niebagatelną rolę od czasów – cytowanego w niniejszym tekście – Fajdrosa aż 
po debaty pokantowskie. Odsyłam tutaj do książek: The Sources of Secularism 
(red. A. Tomaszewska, H. Hämäläinen, Cham 2017), C. Muratori (The First 
German Philosopher. The Mysticism of Jakob Böhme as Interpreted by Hegel, 
Dordrecht 2016), a nade wszystko licznych publikacji W. Hanegraaffa.

5 „Największe dobro osiągamy przez szaleństwo” (przeł. M.K.), Platon, Φαῖδρος 
(Phaidros), 227A-279C, w: J. Burnet, Platonis opera, t. 2, Oxford 1901 (wyd. 2 
Oxford 1967), http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0059:012:41458 [dostęp: 
10.8.2021].
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globalnego kapitalizmu, także w Polsce, skłoniło środowiska związane 
z anarchizmem i lewicą do poważnego rozważenia koncepcji Dugina. 
Za kulminację tych zainteresowań w Polsce można uznać ukazanie się 
jego tekstów w czasopiśmie „Nowy Obywatel” w 2003 roku. 

Jednym z zasadniczych celów Dugina jest połączenie mistycznej 
eschatologii z geopolityką, doktryną eurazjatycką i tradycjonalizmem 
integralnym6. Jedną z centralnych inspiracji rosyjskiego ideologa pozo-
staje myśl Lwa Gumilowa. W propozycji Gumilowa dochodzi do cen-
tralnej dla idei rosyjskiej fuzji mistycyzmu, nauk empirycznych i twardej 
polityki. Jego teoria, zainspirowana głównie radzieckim kosmizmem 
Władimira Wiernadskiego, łączy porządek nauk empirycznych z narodową 
eschatologią. Rozwijane przez Wiernadskiego pojęcia, takie jak biosfera 
i noosfera, opisują wierzchnie warstwy kuli ziemskiej wraz z zamiesz-
kującymi je organizmami, które animuje kosmiczna energia. To właśnie 
ten swoisty panteizm stanowił główny impuls dla wypracowania przez 
Gumilowa jego własnych teorii etnosu i pasjonarności. Etnos jest dla niego 
naturalnym procesem, w ramach którego homo sapiens kierowany jest 
wolą jednoczenia się z innymi przedstawicielami gatunku wobec obcej 
mu zewnętrzności. Jak wskazuje Gołąbek: „Dla Gumilowa istotny był fakt 
wykrycia bodźca, który pozwala na pozycjonowanie grupy na «my» i «nie 
my». Czynnikiem jednoczącym nie była według badacza wspólnota języ-
kowa […] kultura nie jest przedmiotem bezpośredniej analizy, ale jedynie 
niezbędnym narzędziem do dogłębnego poznania natury życia etnosu. 
[…] Ustalenie stereotypu zachowania, a potem jego pielęgnacja i utrzy-
manie jest pewnym tradycyjnym zachowaniem każdego etnosu. Zmiany 
w tym trwałym układzie możne spowodować tylko tzw. pasjonarne ude-
rzenie, pochodzące od zewnętrznej siły – energetyki biosfery”7.

Kluczowym pojęciem jest pasjonarność, ponieważ spina eschato-
logiczne przeznaczenie jednostki z kosmiczną siłą. Jednostki pasjonarne 
są dla Gumilowa motorem działań historii etnosu i całej kosmicznej 
historii planety; są materializacją kosmicznej woli, która przejawia 
się w ludzkich działaniach. Dlatego też jednostki te prowadzone są 
niewytłumaczalnym impulsem pozbawionym racjonalnego wytłuma-
czenia. Tutaj centralną rolę odgrywa siła ortodoksyjnej obrzędowości, 
która – pozbawiona racjonalnego rdzenia – niejednokrotnie objawiała 
się w historii Rosji w ekstatycznym poddaniu ludu władzy duchowego 
lidera. W takim też wymiarze Dugin będzie interpretował całą historię 
Rosji. W ten także sposób Klub Izborski, którego jest jednym z zało-

6 Szeroko problematykę eurazjatyzmu w myśli A. Dugina omawia B. Gołąbek 
w monografii Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjaty‑
zmu w Rosji po 1991 roku, Kraków 2012.

7 Tamże, s. 51.
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życieli, prezentował będzie Stalina jako wcielenie Chrystusa. Jednostki 
pasjonarne – zgodnie z ideami etnosu i pasjonarności – są momentem 
dziania się świata. To w nich, w ich empirycznym działaniu, objawia się 
wyższy porządek rzeczywistości. 

Zasadniczy trzon mitologii Dugina łączy jego rozważania geopoli-
tyczne z ortodoksyjną eschatologią, ezoteryką i mistycyzmem. W pracy 
Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji8 zawarł swoją pod-
stawową myśl, wedle której dzieje ludzkości rozpościerają się między 
dwoma biegunami (metacywilizacjami): Lądu (cywilizacja eurazjatycka) 
i Morza (cywilizacja atlantycka). Cywilizację eurazjatycką reprezen-
tuje tu Rosja, atlantycką zaś Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, 
które starają się zdominować świat zgodnie ze swoją duchową pustką, 
racjonalizmem, materializmem, demokracją i prawami człowieka itp. 
Nadrzędnym założeniem Dugina jest obowiązek podjęcia walki z „atlan-
tystami” (których wymiennie określa także mianem „globalistów”). 
Obowiązek ten wynika z wyższej konieczności i tutaj pojawia się miejsce 
dla mistycyzmu oraz eschatologii: cywilizacja zachodnia utożsamiana 
jest z działaniem Antychrysta, któremu opiera się Rosja. Celem eschato-
logicznym Dugina jest przygotowanie paruzji, przygotowanie – już nie 
tylko Rosji, ale i całego świata – na nadejście dnia Sądu Ostatecznego. 
Rosja odgrywa w tym procesie kluczową rolę. 

Wraz z ewolucją poglądów rosyjski ideolog doszedł do koncep-
cji świata wielobiegunowego, nazywanego też multipolarnym, który 
prezentuje publiczności zachodniej jako rozwiązanie alternatywne 
dla hegemonii Stanów Zjednoczonych i kolonialnej hańby Europy. 
W świecie mult ipolarnym każda kultura i cywilizacja mogą współistnieć 
w swoich tradycyjnych, religijnych formach. Oczywiście wewnątrz tych 
kultur są piętnowane wszelka emancypacja i sprzeciw wobec tradycyj-
nego porządku. Z tego też powodu Dugin dysponuje imponujących 
rozmiarów siecią kontaktów w świecie islamskim (nie tylko na Bliskim 
Wschodzie, ale także w Afryce i Iranie). W słynnej pracy Czwarta teoria 
polityczna odcina się stanowczo od totalitarnych ideologii XX wieku: 
deklaruje swoje obrzydzenie do rasizmu nazistów i zamordyzmu komu-
nizmu, najciekawsze wydaje się jednak to, że – wbrew krytycznej oce-
nie obu tych ideologii – za najgorszy totalitaryzm uważa liberalizm, 
utożsamiany na planie eschatologicznym z Antychrystem. To z nim 
chce wojować. Na potrzeby tej świętej wojny proponuje czerpać gar-
ściami nie tylko z komunizmu czy marksizmu, ale przede wszystkim 
ze stalinizmu, faszyzmu i nazizmu9. 

8 A. Dugin, Podstawy geopolityki, przeł. A. Radlak, Warszawa 2019. 
9 Tenże, Czwarta teoria polityczna, przeł. A. Radlak, Warszawa 2018.
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EZOTERYCZNE DZIAŁANIA WOJENNE 
– PASJONARNE UDERZENIE
Poglądy Dugina mają bezpośrednie przełożenie na politykę zagra-

niczną Federacji Rosyjskiej (FR). Jednym z wielu przykładów wyko-
rzystania jego myśli była aneksja Krymu w 2014 roku. Plan ten został 
wyłożony we wspomnianej pracy Podstawy geopolityki z 1997 roku. 
W piątej części tej pracy (Wewnętrzna polityka Rosji) znajdujemy roz-
ważania o konieczności „geopolitycznej dekompozycji Ukrainy” oraz 
diagnozy, zgodnie z którymi istnienie suwerennej Ukrainy zagraża bez-
pieczeństwu i integralności Rosji. Ukraina jest postrzegana jako arena, 
na której świat atlantycki organizuje swoje wpływy i oddziałuje – nie 
tylko militarnie, ale przede wszystkim „duchowo” i propagandowo – 
na substancję narodu rosyjskiego. Naczelnym powodem aneksji pozostaje 
konieczność wyznaczenia wyraźnej granicy między strefą oddziaływania 
Antychrysta a narodem rosyjskim. 

Jak wskazują badacze, pierwsze kontakty Dugina z ośrodkami 
decyzyjnymi FR datują się na 1992 rok10. Wtedy to w Wojskowej Akademii 
Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli wojskowych uczelni wyższych, instytucji obronnych i wojska. Obecni 
byli generałowie, ideolodzy rosyjscy oraz przedstawiciele europejskiej 
Nowej Prawicy: Alain de Benoist (ideolog i filozof kierujący Grupą Badań 
i Studiów nad Cywilizacją Europejską) oraz Jean Laloux (redaktor naczelny 
organu prasowego europejskiej Nowej Prawicy, pisma „Krisis”), którzy 
przybyli na zaproszenie Dugina. Zapis tego spotkania ukazał się w wyda-
wanym przez Dugina w latach 1991–1998 czasopiśmie „Elementy”, co jest 
dla nas źródłem perwersyjnej rozkoszy. 

Mniej więcej w tym samym czasie Dugin realizuje program 
nauczania w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR. 
Blisko współpracuje z kierownikiem Katedry Strategii, gen. Nikołajem 
Kłokotowem. 

Dugin współpracuje też z marszałkiem ZSRR Mikołajem Ogar-
kowem, którego nazywa „pasjonarnym Eurazjatą”. Kolejną postacią, którą 
trudno tu pominąć, jest generał Leonid Iwaszow, który zasłynął zajęciem 
lotniska w Prisztinie w 1999 roku. 

Od 1999 roku Dugin jest prezesem think-tanku Akademia 
Problemów Geopolitycznych, który bierze aktywny udział w kształtowa-
niu polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. W latach 2006–2007 był 
przewodniczącym Rady Głównej Narodu Rosyjskiego, która jest kontynu-

10 Por. M. Sedgwick, Against the Modern World: Traditionalism and the Secret 
Intellectual History of the Twentieth Century, New York 2004; por. M. Laruelle, 
Euriasanism: An Ideology of Empire, Baltimore (MD) 2012; tenżeż, Russian 
Nationalism: Imaginaries, Doctrines and Political Battlefields, New York 2019.
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na substancję narodu rosyjskiego.
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acją działalności historycznej formacji Związku Narodu Rosyjskiego z lat 
1905–1917. Organizacja ta została reaktywowana w 2004 roku przez zna-
nego w sowieckim undergroundzie artystycznym rzeźbiarza Wieczesława 
Kłykowa. Związek Narodu Rosyjskiego w latach swojej działalności 
wsławił się działalnością bojówek, tzw. czarnych sotni, które organizowały 
pogromy rosyjskich Żydów. Do tej tradycji odwołuje się reaktywowana 
przez Kłykowa Rada Główna Narodu Rosyjskiego, a wielu jej działaczy 
pozostaje w bliskim kontakcie lub jest członkami tzw. Klubu Izborskiego, 
organizacji współtworzonej przez Aleksandra Dugina i Aleksandra 
Prochanowa11. Warto dodać, że ten ostatni jest bardzo charakterystycznym 
przedstawicielem tego środowiska łączącym główny nurt public intellec‑
tual z ciemnym mistycyzmem, będąc bywalcem podziemnych salonów 
ezoterycznych i piewcą teorii, które określilibyśmy jako „obłąkańcze”. 

W 1999 roku Dugin znalazł się w kręgach bezpośrednio związa-
nych z Kremlem – kierował zespołem badawczym Centrum Ekspertyz 
Geopolitycznych przy przewodniczącym Dumy Państwowej Giennadiju 
Sieliezinowie. Ten ostatni otwarcie podkreślał konieczność wprowadzenia 
idei autora Czwartej teorii politycznej jako oficjalnej ideologii Federacji 
Rosyjskiej i podkreślał ich rolę dla kształcenia przyszłych elit kraju. Sam 
Dugin określił Centrum Ekspertyz Geopolitycznych mianem „platformy 
eurazjatyckiej”. Był to swoisty „reaktor idei”, w którym ekscentryczne 
pomysły tłumaczone były na język administracji państwowej i wojska. 
Dodajmy, że chodziło tu o administrację najwyższego szczebla z kręgów 
prezydenta, Rady FR i Dumy Państwowej. 

W 2001 roku praca Dugina Podstawy geopolityki stała się oficjalnym 
podręcznikiem szkół wojskowych i administracyjnych. W latach 2005–2012 
współtworzył Ruch Eurazjatycki. Zawsze pozostawał w ścisłym związku 
z władzami Kremla, wojskowymi, oficerami wywiadu i wpływowymi poli-
tykami. 

Od 2012 roku Dugin pełnił rolę doradcy przewodniczącego Dumy 
Państwowej FR, Siergieja Naryszkina. Jak wskazuje wielu badaczy współ-
czesnej Rosji, Naryszkin – obok szefa Federalnej Służby Kontroli Obrotu 
Narkotykami Wiktora Iwanowa i szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa 
Aleksandra Bortnikowa – należy do ścisłej szpicy tzw. grupy petersbur-
skiej, elity władzy bezpośrednio związanej z Władimirem Putinem12. 

11 M. Wojnowski, Aleksander Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. 
Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i woj‑
skowe służby specjalne we współczesnej Rosji, „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” 2014, nr 6, https://abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bez-
pieczenstwa-1/1008,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-10-6-2014.pdf 
[dostęp: 12.08.2021]. 

12 Tamże.
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W roku 2012 powstał też wspominany już wcześniej Klub Izborski, 
którego nazwa pochodzi od wsi Izborsk w obwodzie pskowskim. Był 
to najstarszy gród ruski, który w mitologii narodowej Dugina odgrywa 
rolę „fortecy-matki” i bastionu oporu przed wpływami Antychrysta 
z Zachodu. Głównym animatorem działań klubu jest Aleksander 
Prochanow, którego relacje z Duginem sięgają jeszcze lat 90. ubiegłego 
wieku. Naczelnym zadaniem klubu jest łączenie mitologii narodowej 
Dugina, religijnej eschatologii i działań politycznych. Skupieni są w nim 
politycy (m.in. wicepremier FR Dimitrij Rogozin), wojskowi, oficero-
wie wywiadu (np. wspomniany już gen. Leonid Iwaszow), hierarchowie 
kościoła prawosławnego (m.in. Tichon Szewkunow, który – jak wskazują 
niektórzy badacze – jest prywatnym spowiednikiem Władimira Putina13) 
oraz ludzie kultury: dyrektor Teatru im. Maksima Gorkiego w Moskwie 
i animator życia kulturalnego w Rosji Eduard Bojakow, pisarz Zahar 
Priliepin i artysta malarz Aleksiej Guintowt, który jest laureatem Nagrody 
im. Wassilego Kandinskiego (najważniejszej nagrody sztuki współczesnej 
w Rosji) i zarazem ilustratorem periodyku „Klub Izborski”. 

Ikonografia tego periodyku zasługuje na osobną monografię. 
Tutaj wspomnimy, że łączy ona estetykę militarystyczną z prawosławną. 
Jest to szczególnie widoczne w futurystycznych realizacjach Aleksieja 
Guintowta, czerpiących garściami z kosmizmu radzieckiego i tradycji ikon. 
Czerwony kolor symbolizujący w jego pracach krew skontrastowany jest 
ze złotem. W ten sposób artysta tworzy współczesne, eschatologiczne 
ikony będące ilustracjami koncepcji Dugina. Guintowt jest jednym z naj-
aktywniejszych animatorów Eurazjatyckiego Związku Sztuki, założonego 
przez Dugina. Koncepcja jego dzieł odpowiada kapitalistycznemu, oli-
garchicznemu przepychowi nowobogackich elit, a zarazem prawosławnej 
eschatologii i charakterystycznemu dla kosmizmu nacjonalistycznemu 
futuryzmowi. Fakt, że Guintowt został laureatem – kojarzonej z liberal-
nym salonem Moskwy – Nagrody im. Wassilego Kandinskiego, świetnie 
pokazuje, jak sacrum staje się towarem, tak jak Bataille’owska „zasada 
zatraty”14. Pokazuje zatem, jak swoista produkcja świętości realizuje się 
we współczesnym kapitalizmie: to, na co była wydatkowana nadwyżka 
wartości pracy – jak wskazywał Karol Marks – przez „etruską arystokrację 
kapłańską i królów egipskich”15, tutaj znajduje ujście w twórczości jednego 
z najlepiej sprzedających się artystów Rosji. Sama ceremonia wręczenia 

13 Tamże.
14 G. Bataille, Pojęcie wydatkowania, przeł. K. Matuszewski, „Nowa 

Krytyka” 1995, nr 6, s. 193–212, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/
Nowa_Krytyka/Nowa_Krytyka‑r1995‑t6/Nowa_Krytyka‑r1995‑t6‑s193‑212/
Nowa_Krytyka‑r1995‑t6‑s193‑212.pdf [dostęp: 10.08.2021].

15 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski,  
Warszawa 1986, s. 337.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nowa_Krytyka/Nowa_Krytyka-r1995-t6/Nowa_Krytyka-r1995-t6-s193-212/Nowa_Krytyka-r1995-t6-s193-212.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nowa_Krytyka/Nowa_Krytyka-r1995-t6/Nowa_Krytyka-r1995-t6-s193-212/Nowa_Krytyka-r1995-t6-s193-212.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nowa_Krytyka/Nowa_Krytyka-r1995-t6/Nowa_Krytyka-r1995-t6-s193-212/Nowa_Krytyka-r1995-t6-s193-212.pdf
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nagrody była – jak wskazują komentatorzy16 – rytuałem ustanowienia 
nowego, religijnego wymiaru rosyjskiej kultury i polityki, celebracją rosyj-
skiej dumy narodowej. Zaproszenie na galę rozdania nagród syberyjskiego 
duetu Blue Noses – określanego mianem „najbardziej wyklętych artystów 
Rosji”, którzy otrzymali rolę konferansjerów i wypowiadali otwarcie swój 
sprzeciw wobec pacyfikowania sztuki metodami państwa policyjnego – 
wygląda na żart ze strony organizatorów. Bunt okazał się jedynie suple-
mentem konstytuującym manifestowany przez Guintowta oraz elity Rosji 
zwrot ku mistyce i eschatologii. 

FANTAZMATYCZNY „SILNIK ONTOLOGICZNY”: 
TRADYCJONALIZM INTEGRALNY
Jaki „silnik ontologiczny” stoi za tak przeprowadzanymi działaniami 

Dugina? Jak u samego źródła kształtowało się jego rozumienie rzeczywi-
stości? Aby odpowiedzieć na te zagadnienia, zarysować musimy choćby 
szkicowo źródła jego fascynacji. 

Jak wskazuje Marlene Laruelle, filozoficzne podstawy myśli rosyj-
skiego geopolityka kształtowały się w moskiewskim podziemiu artystycz-
nym w latach 80. Już w bardzo młodym wieku Dugin znajdował się w polu 
oddziaływania tzw. koła jużyńskiego17, które w czasach istnienia ZSRR 
(od lat 60.) poszukiwało idei poza oficjalnym dyskursem Rosji Sowieckiej, 
głównie w tradycjach zachodniej metafizyki, okultyzmie i doktrynach 
tradycjonalistycznych. W pewnym sensie koło jużyńskie było kontynuacją 
pokantowskich poszukiwań słowianofilów, panslawistów i anarchistów XIX 
wieku. Dodatkowym komponentem, który wzbogacał jego działalność, był 
radziecki kosmizm. Wspominaliśmy już o nim przy okazji Gumilowa. 

W czasie odwilży lat 50., kiedy zwolniono z więzień i łagrów prawie 
pięć milionów ludzi, doszło do ogromnego przetasowania tkanki społecz-
nej rosyjskiego społeczeństwa. Tajne koła i stowarzyszenia otworzyły się 
na szersze grono uczestników. Ideologiczne spektrum, w jakim funk-
cjonowały, rozpościerało się między dwoma antagonistycznymi polami: 
liberałów, anarchistów i wszystkich innych wypatrujących integracji Rosji 
z Zachodem, prawami człowieka i demokracją, a monarchistami, lenini-
stami, trockistami, tęskniącymi za Romanowami, sentymentalnymi stali-
nistami i nacjonalistami, którzy sprzeciwiali się reformom Chruszczowa. 
Na przełomie lat 50. i 60. dochodzi – jak wskazuje Mark Sedgwick – 
do odradzania się myśli eschatologicznej i mistycznego nacjonalizmu 

16 M. Seddon, Controversy in the Moscow Art World as Ultra‑nationalist Painter 
Alexei Belyaev‑Guintovt Wins the Kandinsky Prize, „Frieze” 2008, 22.12, https://
www.frieze.com/article/kandinsky‑prize [dostęp: 10.08.2021]. 

17 M. Laruelle, The Iuzhinskii Circle: Far‑Right Metaphysics in the Soviet 
Underground and Its Legacy Today, „The Russian Review” 2015, nr 74, 
s. 563–580. 

https://www.frieze.com/article/kandinsky-prize
https://www.frieze.com/article/kandinsky-prize
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wśród elit partyjnych18. We wczesnych latach 60. powstaje wiele inicjatyw 
zrzeszających ludzi, którzy nie identyfikowali się ani z prozachodnimi libe-
rałami, ani z nacjonalistami. Byli to głównie filozofowie, malarze i poeci. 

Jedna z takich grup skupiona była wokół Jurija Mamlejewa – mate-
matyka, filozofa i pisarza, pracownika Moskiewskiego Instytutu Leśnictwa. 
Początkowo członkowie grupy spotykali się w palarni Biblioteki Lenina 
w Moskwie, gdzie Mamlejew organizował publiczne odczyty swoich 
powieści i opowiadań. Później – po 1968 roku – grupa przeniosła się 
do malutkiego mieszkania Mamlejewa w Zaułku Jużyńskim (stąd nazwa). 
Początkowo koło jużyńskie prezentowało krytyczny stosunek do przy-
gnębiającej rzeczywistości sowieckiej oraz określało się jako apolityczne 
i skoncentrowane na sztuce. Pisarstwo Mamlejewa w tym okresie skupiało 
się głównie na próbach ucieczki od szarej rzeczywistości przez nacisk poło-
żony na wydobywanie jej monstrualnego, niesamowitego i potwornego 
charakteru. Bohaterowie jego opowiadań i powieści oddają się głównie 
ekstremalnej przemocy, sadomasochizmowi, praktykom okultystycznym 
i wszelkim innym transgresjom czy psychopatologiom, które w niedługim 
czasie znajdą swoje urealnienie w praktykach członków grupy. Ekstremalne 
doświadczenia opisywane w literaturze Mamlejewa mają jasno określoną 
funkcję: oferują transgresję – ucieczkę z szarej codzienności do metafizycz-
nej rzeczywistości wewnętrznych stanów ukazujących absurdalność kon-
dycji ludzkiej. Centralnymi kategoriami, jakimi posługiwał się Mamlejew 
i jego podopieczni, były niesamowitość i karnawalizacja. W tym też 
czasie członkowie grupy poszerzyli pole zainteresowań o zakazane przez 
sowiecką cenzurę lektury, takie jak pisma Georgija Gurdżijewa i Nikołaja 
Bierdiajewa. W tym kręgu – jak twierdzą badacze – pierwszy raz dochodzi 
do recepcji (z drugiej ręki) koncepcji tradycjonalistów integralnych: René 
Guénona i Juliusa Evoli, które odegrają w późniejszym czasie centralną rolę 
dla kształtowania się światopoglądu Dugina. W latach 70. Mamlejew emi-
grował do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdzie uległ fascyna-
cji duchowością New Age i buddyzmem. 

Podczas gdy Mamlejew przebywał w Stanach Zjednoczonych, cen-
tralnymi postaciami koła jużyńskiego zostali: Jewgienij Gołowin, Gejdar 
Dżemal i Władimir Stiepanow. Wieczorne spotkania członków koła nabie-
rają charakteru nie tylko salonu dyskusyjnego, ale – jak wspomina Dugin19 
– także seansów transgresyjnych, swoistych dionizyjskich inicjacji. Polegają 
one głównie na wspólnym upijaniu się wódką i orgiach seksualnych, które 
mają odbezpieczyć opisywane przez Mamlejewa „metafizyczne wymiary 
rzeczywistości”. W tym czasie grupa liczy około pięćdziesięciu osób, wśród 

18 Por. M. Sedgwick, Against the Modern World..., dz. cyt. 
19 A. Dugin, Auf, o Seele!, „Niezawisimaja gazieta”, 03.27.2003, http://www.ng.ru/

kafedra/2003- 03–27/3_essay.html [dostęp: 17.08.2021].
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których są Wiktor Jerofiejew i Wiktor Pielewin20. Wraz z przewodnictwem 
Dżemala i Gołowina koło nabiera orientacji polityczno-ideologicznej: 
ścieżki mistycyzmu prowadzą grupę do fascynacji poezją mistyczną, która 
z kolei otwiera drogę do hermetyzmu i alchemii. Poszukiwania alterna-
tywnych inspiracji kumulują w pogłębionej lekturze – odnalezionych 
w Bibliotece Lenina – prac Juliusa Evoli i René Guénona. W wydawanym 
przez Dugina piśmie „Elementy” Gołowin wskaże na doniosłą rolę Evoli 
i jego koncepcji „ras duchowych” dla kształtowania się światopoglądu koła. 
Wspomniana para autorów – Evola i Guénon – jest kluczowa nie tylko dla 
kształtowania się światopoglądu Dugina, ale także dlatego, że recepcja ich 
myśli wyznacza osobliwą trajektorię reakcji na nowoczesność na Zachodzie. 
Idea tradycjonalizmu integralnego przeżywa obecnie swój renesans, a jej 
urokowi nie oparł się na przykład brytyjski książę Karol21. Zgodnie z ideą 
tradycjonalistów świat w okresie renesansu zaczął tracić kontakt z wielo-
wiekową tradycją i osuwać się w niebyt. Zadaniem tradycjonalistów jest 
odszukanie utraconego z nią kontaktu, tzw. pratradycji. Najpierw Guénon, 
a później Evola przygotowali podwaliny dla antropologiczno-filozoficz-
nego gruntu, na którym powstawać zaczęły najróżniejszego rodzaju treści 
fantazmatyczne zakrywające to, co ukazywała w coraz większym stopniu 
nowoczesność: pustkę. Kultury i tradycje nie mogły być już rozpatrywane 
jako rdzenne, ponieważ były tworami umysłu, a nie przejawami rzeczy-w-
-sobie, jak powiedzielibyśmy za Kantem. 

W swojej fascynującej pracy22 brytyjski profesor historii Mark 
J. Sedgwick określa tradycjonalistów jako tych, którzy od początków 
nowoczesności, w alchemicznych laboratoriach renesansu, w niemiec-
kiej Naturphilosophie, w brytyjskim romantyzmie, w spalonych słońcem 
prowincjach Kairu i Damaszku, a także w ciasnych pokojach sowieckich 
komunałek – poszukiwali utraconego kontaktu z Jednością – jądrem 
świata, rzeczą-w-sobie. 

Esencja istoty ludzkiej, głęboka tożsamość człowieka i świata, z którego 
wykorzenia go nowoczesność, zmienia się w piętnowane przez tradycjo-
nalistów pragnienie przyziemnych rozkoszy, socjaldemokratyczne wygody 
i zabezpieczenia. Demokratyczny Ogród Rozkoszy Ziemskich okazuje się 
ogrodem nieskończonej nudy i beznadziei, moralnej i duchowej pustki. 

Przy okazji pozostawimy otwartym pytanie: Czy można wyobra-
zić sobie lepsze i pełniejsze spełnienie założeń „rzeźby społecznej” niż 
aktywność Dugina, który przeszedł drogę od okultystycznego performera 

20 W. Pozner, Gejdar Dżemal o siebe, „Iużinskom krużkie” i Jewgienii Gołowinie, 
10.09.2013, http://www.youtube.com/watch?v=SXxQx4K4a5U#t=1035 [dostęp: 
17.08.2021].

21 M. Sedgwick, Against the Modern World..., dz. cyt., s. 6.
22 Tamże.
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lat 90., współpracującego z takimi postaciami, jak Siergiej Kuriokin (lider 
i współzałożyciel Partii Narodowo-Bolszewickiej), Eduard Limonow i Jegor 
Lietow (lider kapeli punkrockowej), do doradcy ministrów obrony naro-
dowej i polityków mających bezpośredni wpływ na porządek społeczny, 
polityczny i gospodarczy kraju? Dodajmy, że Dugin od lat 90. pozostaje 
w pełni spójny i wierny swoim ideałom. 

ZAKOŃCZENIE
Głównym zadaniem myślicieli skupionych wokół tzw. idei rosyjskiej 

jest – jak wskazuje Michaił Agurski – integracja porządku politycznego, 
a w dalszym planie całego świata ludzkiego, z pozaludzką siłą, której agentem 
w skali globalnej pozostaje Rosja. W skali lokalnej agentami pozaludzkiej siły 
są wspomniane już jednostki pasjonarne. Tę pozaludzką siłę Dugin nazywa 
„Ciemnym Logosem”. Ów model myślenia powstał jako efekt uboczny euro-
pejskiego uniwersalizmu, w szczególności zaś zrodził się z osobliwych inter-
pretacji idealizmu niemieckiego, zwłaszcza Hegla i Schellinga. Zasadza się 
na innej organizacji logicznych opozycji – to swoista próba domknięcia dia-
lektyki jako pozytywnej wielości. „Ciemny Logos” Dugina jest – dokładnie tak 
jak u Quentina Meillassoux – ekwiwalentem „Wielkiego Zewnętrza”, z którego 
byty umieszczone tam wcześniej jako potencjalności wyłaniają się ex nihilo. 
Właśnie w tym sensie jest to projekt antyuniwersalny: człony opozycji nie 
wchodzą ze sobą w ruch, byt i podmiot nie są animowane przez wewnętrzną 
pustkę, ale zastygają w swojej faktyczności. Byt okazuje się wieczny, podmiot 
zaś jest tylko jego homeostazą. Na tym zasadza się relatywistyczny charak-
ter tego projektu: wszelka faktyczność – jako homeostaza chaotycznej siły 
generatywnej, twór boski – powinna na wieczność pozostać tym, czym jest, 
nie konfrontując się z własnym przeciwieństwem. „Konieczność przygod-
ności”23 ukazuje tutaj swoją polityczną konsekwencję w ideologii twardej 
tożsamości. Na tym zasadza się polityczna idea decentralizacji Dugina – 
multipolarność: niezmienne tożsamości pojawiły się na drodze przygodności, 
w swojej faktycznością są – niemal w neoplatońskiej manierze – emanacjami 
Wielkiego Zewnętrza / Ciemnego Logosu, który unieruchamia je i skazuje 
na wieczne bycie takimi, jakimi są. Nie mogą same siebie anihilować w swoje 
przeciwieństwo – mogą tylko na powrót rozpuścić się w Ciemnym Logosie, 
tak jak mistyk osiąga spełnienie w niemej unii z sekretem. Dlatego – jak wspo-
mnieliśmy wyżej – Dugin zaleci Rosjanom to mroczne posłuszeństwo wobec 
nakazu ich przygodnej faktyczności: „Drżyjmy więc ze szczęścia, że jesteśmy 
Rosjanami, że urodziliśmy się i umrzemy w Rosji”24.

23 Por. Q. Meillassoux, Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności, przeł. 
P. Herbich, Warszawa 2015. 

24 A. Dugin, Grani wielikoj mieczty, w: Russkaja cywilizacya i sobornost’, 
red. E. Troickij, Moskwa 1994, cyt. za: A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach 
i o Rosji, Kraków 2007, s. 332.
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Głos dobiegający z Otchłani w historii ludzkości niejednokrot-
nie utożsamiano z boskością, demonami czy Bogiem i – jak wskazuje 
Eric R. Dodds – był zawsze eksternalizowanym głosem wewnętrznym, 
fantazmatem25. Zdawał sobie z tego doskonale sprawę Platon, podejmu-
jąc wyzwanie obrachunku z konglomeratem religijnym i mitologicznym 
w wiekach greckiego oświecenia. Sami zaś starożytni nie byli tak naiwni 
jak Dugin – nie wierzyli, że fikcja mitu jest prawdą, ale zdawali sobie 
sprawę z tego, że prawdą jest realność tej fikcji, a także to, że bez niej 
sobie nie poradzą26. Moment ten odpowiada fundującemu europejską 
dialektykę momentowi rozpadu „ja” w filozofii Platona i charakterystycz-
nej dla europejskiego racjonalizmu (auto)refleksyjności27. To, co wydaje 
się zewnętrzem, jest tymczasową fikcją, która – jakkolwiek może być 
użyteczna – nigdy nie ma totalnego charakteru i tak jak może stanowić 
źródło tymczasowych wzniesień, tak może obrócić się w swoje przeci-
wieństwo i stać się nieznającym sprzeciwu nakazem upadku. 

Jak staraliśmy się pokazać, niemożliwość pogodzenia się z wewnętrz-
nie ogołoconym, niekonsystentnym, wybrakowanym charakterem rzeczy-
wistości – niezgoda na ten konieczny moment nihilizmu – jest zarówno 
skutkiem, jak i przyczyną powrotu do najciemniejszych tradycji religijnych 
i politycznych. Podobnie pozytywistyczny odwrót od religijności nie skut-
kuje tylko sekularyzacją świata, ale powoduje proces odwrotny: ureligijnie-
nie tego, co do tej pory było świeckie. Z kolei odrzucenie mitu i opowieści 
kończy się karnawalizacją rzeczywistości społecznej.

György Lukács w Młodym Heglu zauważył, że do czasów Hegla 
materialistyczni antropologowie (dzisiaj powiedzielibyśmy: wulgarni 
materialiści) uznawali, że to „człowiek stwarza sobie swego Boga”. 
Natomiast dla Hegla: „[…] wolność i samoistność demokratycznych 
społeczności greckich stwarza pogodny świat bogów olimpijskich, 
a z niegodnych i poniżających warunków ludzkiego życia w epoce póź-
norzymskiego despotyzmu powstaje pozytywna religia chrześcijaństwa 
itp. Ale jednocześnie stosunek ten ulega również odwróceniu: bogowie 
występują na arenie dziejów w charakterze aktywnych aktorów; wolność 
nie tylko tworzy olimpijskich bogów, lecz także jest ich darem dla ludz-
kości; chrześcijaństwo nie tylko rodzi się z moralnej deprawacji ludu pod 
panowaniem tyranii, lecz również sama tyrania jest następstwem, spo-
wodowanym przez chrześcijańską religię”28.

Uznając zasadność przytaczanych przez Lukácsa uwag Hegla o rela-
cji mitu, religii i porządku polityczno-społecznego, o ich wstecznie deter-

25 Por. E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, przeł. J. Partyka, Kraków 2014.
26 Tamże.
27 Por. B. Sandywell, The Beggining of European Theorizing: Reflexivity in the 

Archaic Age, New York 1996.
28 G. Lukács, Młody Hegel, przeł. M.J. Siemek, Warszawa 1980, s. 138.
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minowanym, retroaktywnym charakterze, zapytać możemy: Jak wobec 
aktualnych przemian kapitalizmu, kiedy jawi się on w swojej pozytywności 
jako bezkresny, niepodzielny i dany, możliwe będzie uratowanie pro-
jektu nowoczesnego, sekularyzmu i kantowskiego imperatywu kroczenia 
naprzód? Jeśli sam kapitalizm nabrał cech – jak powiedziałby Hegel – „reli-
gii pozytywnej”, to z jaką politycznością przyjdzie nam się zmierzyć? Jak 
możliwa będzie zmiana, jeśli do niedawna oczywisty sekularyzm Zachodu 
wywraca się na nice i to, co do tej pory świeckie, ukazuje się jako boskie? 
Jak można będzie pomyśleć świat, jeśli sam rynek stał się tym światem 
i prezentuje się jako „zbyt wielki”, aby upaść29? Jak wyplątać się z metafi-
zycznego horroru i automatyzmu immanencji bycia rzeczą-w-sobie? Jak 
uciec z tej transcendentalnej iluzji? 

Odpowiadając jednak na zadane powyżej pytania: Wyzwanie, przed 
jakim stoi dzisiaj Zachód, to wejść w tę samą czarną dziurę pustki, która 
hipnotyzuje rosyjskich ideologów, jednak nie po to, aby pokornie ulec 
jej mrocznemu urokowi, zapaść w przyjemny letarg, jaki oferują: otchłań, 
nihilizm, teleologia, transgresje, Ciemny Logos lub Wielkie Zewnętrze 
(czy to jako tożsamość narodowa, czy tożsamość natury), ale aby z jej wnę-
trza wytworzyć własną – paradoksalną – formułę mitologicznej demito-
logizacji mitu, formułę zwróconą przeciwko samej sobie, która pozwoli 
dojrzeć możliwość (i konieczność) swego zawsze skończonego charakteru. 

Tylko w horyzoncie skończoności, w otwartej konfrontacji 
z niemożliwością wieczności, w zgodzie na absolutny chłód i brak 
Opatrz ności, możliwe stanie się dostrzeżenie nowych horyzontów dla 
indywidualnej wolność i nieskończoności – dla wszystkich. 

To, co powinniśmy afirmować dzisiaj z całą stanowczością i czego 
powinniśmy pragnąć dzisiaj najbardziej, to znajdującą się za śmiercią – 
pustkę. Jako źródło życia, ożywczy suplement, który umożliwia pozo-
stawanie w ruchu. W tym sensie śmierć, skończoność i niemożliwość 
totalności są gwarancją podtrzymywania nieskończoności. Zgoda, 
to krucha nieskończoność, wszak warunkiem jej trwania jest temporalny 
horyzont jej własnego końca. Jednak tylko w tym pragnieniu możliwe 
stanie się przekroczenie marzenia o paruzji: odrzucenie zawartego w nim 
sekretu na rzecz bezwstydnego rozgłaszania tajemnicy. Wykrzyknijmy 
więc  przeciwko narodowym bolszewikom ich własne hasło: Da, Smiert! 
Tak, śmierć!

Nie pragniemy dziś Królestwa Bożego na Ziemi – pragniemy 
Królestwa Ludzi w Niebie.

29 Por. M. Olesik, Saving Planet Capital – the Logical Bailout of the Financial 
Market, „Praktyka Teoretyczna” 2020, nr 2, https://pressto.amu.edu.pl/
index.php/prt/article/view/23808/22248 [dostęp: 31.07.2021], DOI: 0.14746/
prt2020.2.8.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/23808/22248
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/23808/22248
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Abstrakt:
W humanistyce ostatniej dekady zaobserwować można ten‑
dencję do rehabilitacji pojęcia mitu oraz prób wypracowania 
nowych teorii wychodzących poza ograniczenia antropocen‑
tryczne. Cechą charakterystyczną tych fenomenów jest zwróce‑
nie się do tego, co pozaludzkie i irracjonalne. 

W artykule przedstawiam polityczne pułapki i ograniczenia 
takiego podejścia, szkicując jednocześnie alternatywę dla dia‑
lektycznego i spekulatywnego przekroczenia aporii dualistycz‑
nego ujęcia opozycji racjonalne – irracjonalne. Do tego celu 
posłuży mi krytyczna prezentacja postaci Aleksandra Du gina 
i jego wpływu na politykę Federacji Rosyjskiej.

Słowa kluczowe: 
nowoczesność, tradycjonalizm,  
eurazjatyzm, nowa prawica, dialektyka,  
psychoanaliza, idealizm niemiecki, populizm,  
mitologia, ezoteryka, faszyzm
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NIEBEZPIECZNE KRAJOBRAZY. 
AWANGARDA I OKULTYZM  
W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Na początek przypomnienie: w założycielskim Manifeście sur realizmu 
z 1924 roku André Breton ogłasza koncepcję nadrzeczywistości – prze-
strzeni na pograniczu snu i jawy, której status wyrażałby się w rekontek-
stualizacji elementów rzeczywistości, dotychczas poddanych nawykom 
logiki, teraz uniezależnionych od woli racjonalnego podmiotu. Owo 
zerwanie z przewidywalnością i automatyzmem zostaje określone 
jako „[...] coś, co okultyści nazywają niebezpiecznymi krajobrazami”1. 
Przestrzeń ta opisywana jest jako niebezpieczna dlatego właśnie, że mia-
łaby się wymykać prawom logiki oraz codziennym przyzwyczajeniom 
jednostki, a w konsekwencji zagrozić dominacji człowieka. Jak pisze dalej 
Breton, osaczony przez obiekty podmiot wyzwala w sobie lęk, który 
na poziomie codziennej egzystencji stanowi przeszkodę, lecz w isto-
cie jest bezcenny, albowiem przywraca nadzieję w „mroczną obecność” 
czy „pożądaną gwałtowność”2 obrazów.

Wszystkie te kategorie, odwołujące się pospołu do ciemnej 
strony osobowości, mocy nieświadomych i bodźców wewnętrznych lub 
zewnętrznych, wskazują na centralne dla refleksji surrealistów zagadnie-
nie cudowności – przejęte po części z pism Sigmunda Freuda, po czę-
ści wprost z literatury (od Lautréamonta do Poego). Cudowność jednak 
rozumiana jest tu jednocześnie bardzo szeroko i bardzo wąsko. Z jednej 
strony odsyła do wszystkiego, co nie poddaje się systematyzacji i uję-
ciu w karby jakichkolwiek prawideł, z drugiej zaś całkiem konkretnie 
bada arkana czarnej magii, na którą składają się wątki demonologiczne, 
alchemiczne i ezoteryczne. Surrealiści – niektórzy intuicyjnie, inni 
wyposażeni w specjalistyczną wiedzę, a nawet konfrontujący ją z prak-
tyką – oczekując rewolucji w burżuazyjnym tu i teraz, sięgają po środki 
ryzykowne, lecz oferujące atrakcyjne odpowiedzi na pytania o możliwość 
samorealizacji jednostki w przeżartym kapitalizmem i omamionym cywi-
lizacyjnym postępem świecie. 

Okultyści zostają tu przywołani nieprzypadkowo. Z jednej strony 
firmują odwrót od tyranii rozumu, który dla wielu awangardystów 
– szczególnie tych spod znaku dada i surrealizmu – uosabia miał-
kość ludzkiego istnienia, zablokowanego przez cenzurujące i kastru-
jące siły rodzinnych i publicznych powinności. Tworzą coś w rodzaju 
świeckiej wiary, zarazem mocno ideowej i tę ideowość podminowują-
cej, co czyni z nich patronów swoistego paradoksu surrealizmu, który 
można by określić jako współistnienie elementów serio i buffo w każ-
dym segmencie teorii i praktyki surrealizmu. Z drugiej strony stanowią 
niewyczerpane źródło rekwizytów, działań i rytuałów – w sposób oczy-

1 A. Breton, Manifest surrealizmu, przeł. A. Ważyk, w: Surrealizm. Teoria 
i praktyka literacka. Antologia, red. A. Ważyk, Warszawa 1973, s. 92.

2 Tamże, s. 93.
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wisty mocno symbolicznych, niejasnych dla postronnych obserwatorów 
(a więc zakładających pewien elitarny modus operandi), a przecież nasta-
wionych na rewolucjonizowanie życia codziennego każdego człowieka 
i w tym egalitaryzmie zakotwiczonych na dobre.

 Naturalnie podglebie zostało przygotowane przez wrośnięte 
w obie kultury „ciemne” tradycje. Praga słusznie kojarzy się nam z euro-
pejskim centrum okultyzmu, z którego wyewoluowały golemy i dybuki, 
a człowiek zaczął być tu odzierany z kartezjańskiego dziedzictwa i racjo-
nalną podbudowę zmienił na irracjonalne rozchwianie. Wątki te znamy 
dobrze z twórczości Gustava Meyrinka i Franza Kafki – w końcu zainte-
resowanie czarną magią w awangardzie nie wzięło się znikąd, lecz miało 
korzenie dekadencko-modernistyczne – ale przecież także Ladislava 
Klímy, a później na przykład Michala Ajvaza, którego obrazy inwazji 
jaszczurów na drobnomieszczańską Pragę łączą w sobie elementy groteski 
i odwołania do magicznych praktyk zmiany tożsamości i wstępowania 
demonów w ciała niewinnych osób. Zresztą cała tradycja powojen-
nego surrealizmu czeskiego oprze się na tej humorystyczno-onirycznej 
dychotomii. Będzie to widoczne już w dziwacznych poematach Vratislava 
Effenbergera, potem choćby u Petra Krála, a cały czas mamy okazję 
przyglądać się temu fenomenowi w działalności periodyku „Analogon”. 
No i wystarczy przypomnieć filmografię Jana Švankmajera, pełną fau-
styczno-mrocznych odniesień, a przy tym opartą na przedmiotach jako 
nośnikach znaczeń i bohaterach sensu stricto. I nie chodzi tu wyłącz-
nie o predylekcję reżysera do konwencji i technicznych detali anima-
cji poklatkowej, lecz o przekonanie, że przedmioty zamienione przez 
człowieka w fetysze uzyskują autonomię trudną do okiełznania i realizują 
swoje żądze na niczego nieświadomych (albo całkiem świadomych, lecz 
bezradnych wobec niezależności rzeczy) ludziach.

Nawet międzywojenna awangarda czeska, choć nominalnie przy-
wiązana do konstruktywizmu i poetystycznej wiary we współbrzmienie 
życia i sztuki, chwilami zdradzała inspiracje cokolwiek wykraczające poza 
ramy manifestów Karela Teigego. Choć i ten w późniejszej fazie rozwoju 
poetyzmu chętniej zaglądał pod podszewkę racjonalności, a podsu-
mowując pierwszy etap rewolucji surrealistycznej, w którą się żywo 
zaangażował, powie o „spłynięciu i utożsamieniu ze światem i ludzko-
ścią w wyższej fazie”, o „prawdziwym królestwie wolności” oraz zna-
czeniach „spod powierzchni rzeczy”3 jako jej ostatecznych celach. 
Zresztą, nie sięgając daleko, już w malarstwie Toyen (Marie Čermínová) 
w latach 20. i 30. XX wieku łatwo dostrzec wpływy materii nadprzyro-

3 K. Teige, Dziesięć lat surrealizmu, przeł. H. Marciniak, w: Głuchy brudnopis. 
Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. J. Kornhauser, 
K. Siewior, Kraków 2014, s. 152.
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dzonej. Wystarczy rzucić okiem na kanoniczne manifesty artyficjalizmu 
– czeskiego prądu awangardowego starającego się wbić klin między 
konstruktywizm i surrealizm. Jego założyciele: Jindřich Štyrský i Toyen, 
podkreślają, że to nie działania na rzeczywistości – choćby przetworzo-
nej i zrekontekstualizowanej – stanowią o sile obrazu. Gdy stwierdzają, 
że „[...] artyficjalizm wprowadza odwróconą perspektywę. Pozostawiając 
rzeczywistość w spokoju, dąży do maksimum wyobrażeniowości”4, nie 
mają na myśli jedynie odejścia od wzorców kubizmu (jakkolwiek czerpią 
z jego dekonstrukcyjnych podwalin narzędzie do rozmontowywania 
schematyzmów w myśleniu o przedmiocie). Interesuje ich wejrzenie 
w istotę nieświadomości, choć nie w surrealistycznym, silniej zaangażo-
wanym ideologicznie i nastawionym kolektywnie, stylu. Tu chodziłoby 
raczej o cykl prywatnych introspekcji prowadzących do zbudowa-
nia w sobie poczucia, że obrazy wewnętrzne roztaczają wokół siebie 
mistyczną aurę, prowokując do pracy symbolu. 

Postulowana tu „abstrakcyjna świadomość rzeczywistości” nie 
neguje istnienia świata zewnętrznego, lecz wstrzymuje się od współpra-
cowania z nim na zasadach racjonalnej kontroli. W koncepcji tej prym 
wiodą samoreplikujące się obrazy – wspomnienia i modele wewnętrzne 
– których domeną staje się „rozsadzająca system przestrzeń uniwersal-
na”5 wyrosła w miejsce przestrzeni realnych. A zatem jesteśmy już bardzo 
blisko „niebezpiecznych krajobrazów” i quasi-ezoterycznej metaforyki 
wprost z pism Bretona. Ewolucję tę będzie widać także w malarstwie 
Toyen, chętniej sięgającej po symboliczne artefakty (odwrócone postaci, 
wyodrębnione przedmioty unoszące się w opustoszałej scenerii, w końcu 
kolażowe byty o niejasnym statusie, jak w znanej Wiadomości z lasu, 
1936), których przeznaczenie nie jest jasne, a wskutek zmiany kontek-
stu rozproszeniu ulegają ich potencjalne cechy użytkowe. Tego rodzaju 
„semiofory” – by użyć terminu Krzysztofa Pomiana6 – wprawdzie zdają 
się zapełniać pustkę, lecz jednocześnie są tej pustki gwarantami. Dzika 
przestrzeń „niebezpiecznych krajobrazów” jawi się zatem jako pułapka 
bez wyjścia. W podobny sposób będzie można także interpretować wiele 
cyklów fotograficznych Štyrskiego, choć w wielu z nich tonacje mroczne 
ustąpią u niego makabreskom z pogranicza pornografii i czegoś na kształt 
surrealistycznego gonzo reportażu. 

4 J. Štyrský, Toyen, Artyficjalizm, przeł. H. Marciniak, w: Głuchy brudnopis…, 
dz. cyt., s. 79.

5 Tamże, s. 80.
6 K. Pomian określa w ten sposób „przedmioty pozbawione użyteczności”, odsy-

łające do sfery niewidzialnej, które znajdują się poza obszarem oddziaływania 
bodźców zewnętrznych, w związku z czym uzyskują specyficzne znaczenie. 
Zob. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, przeł. 
A. Pieńkos, Gdańsk 2012, s. 44.
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Najważniejszym odkryciem czeskich awangardzistów, które stanie 
u podstaw nowego świata, będzie przekonanie o płynnej – i podbitej 
magicznymi mocami – tożsamości obiektu7. Nieokreśloność to lekar-
stwo na wskazaną przez Bretona „bestię nawyku”8, której przeciwstawia 
się praktykę eksploracji owych „niebezpiecznych krajobrazów”, podczas 
której budzą się uśpione dotychczas potwory. Vítězslav Nezval, nawró-
cony z poetyzmu, wraz z koleżankami i kolegami pisze o wizji przyszłego 
wszechświata, w którym „[...] manekin krawiecki z watoliny odegra 
bardziej gwałtowną scenę w tragedii miłosnej niż aktor”, a stół „[...] raz 
przyjmuje w naszych oczach właściwości niedźwiedzia, a kiedy indziej 
właściwości bilardu śmietankowych sufletów”9. Tymczasem awangardzi-
ści rumuńscy źródeł nowego charakteru przedmiotów i upadku pod-
miotu upatrywali przede wszystkim w marzeniach sennych – „syfilisie 
podświadomości”10, jak nazywał je Geo Bogza, jeden z liderów raczkują-
cego surrealizmu bukareszteńskiego lat 30. W swoim głośnym manifeście 
Rehabilitacja snu z 1931 roku przedstawia wizję snu jako rzeczywistości 
pochłaniającej i redukującej podmiot na korzyść przeobrażonych, oży-
wionych obiektów, biorących się z „[...] odczucia nagłego przeniknięcia 
istoty świata, gdy rzeczy tracą swoje przeznaczenie”11. Metaforyka nie-
ustannych transformacji i zamiany miejsc konkuruje z pełną pasji ekspre-
sją dziwacznych stanów i zjawisk: „[...] cały świat jest pokryty galaretą”12 
– konstatuje autor – galaretą, przez którą próbują się przebić najbardziej 
niespodziewane byty, tworząc scenerię „niebezpiecznych krajobrazów”. 

Paradoks obiektów zasadza się więc na wielu sprzecznych elemen-
tach: obiekty są przedmiotami, ale i innymi bytami, które są nie-ludźmi, 
a nawet ludźmi, którzy już nie są upodmiotowieni – „[...] człowiek jest 
ucieleśnionym deszczem, inny zaś totalną histerią z młotem zamiast 
głowy”13; są pozornie martwe, ale i żywe, tylko po to, by za chwilę znów 
stać się martwe; są bytami materialnymi i zjawiskami atmosferycz-
nymi; są nieodłącznym składnikiem uniwersalnych marzeń i planów. 
W wieńczących lata 30. manifestach surrealistów czeskich ów para-
doks sprzężenia losów ludzi i przedmiotów przybiera apokaliptyczne 

7 Odwołuję się w tym akapicie do rozdziału Przedmioty. Stoły‑niedźwiedzie 
i ludzie‑lejki – obiekty środkowoeuropejskich awangard z mojej książki 
Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, Kraków 2017, s. 15–24.

8 A. Breton, Manifest surrealizmu, dz. cyt., s. 92.
9 V. Nezval i in., Surrealizm w Republice Czechosłowackiej – broszura, przeł. 

H. Marciniak, w: Głuchy brudnopis…, dz. cyt., s. 123–124.
10 G. Bogza, Rehabilitacja snu, przeł. J. Kornhauser, w: Głuchy brudnopis..., 

dz. cyt., s. 498.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 V. Nezval i in., Surrealizm w Republice Czechosłowackiej..., dz. cyt., s. 124.
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wymiary. Jindřich Štyrský snuje wizje nawet nie tyle katastroficzne, ile 
w pierwszym rzędzie po prostu absurdalne, nowych hybrydowych bytów: 
„Powstanie człowiek-litera, ogryziona kość, kropka, strzęp, ołtarz, kula, 
klatka schodowa, hak, farsz, człowiek-trumna, piszczałka, sznurówka, 
otoczak, bagaż, bryła mgły i człowiek-osad”14. Naturalnie, że z jednej 
strony Štyrský wypełnia swoją surrealistyczną misję łączenia rzeczywisto-
ści świata zewnętrznego z przestrzenią marzeń sennych i zakamarkami 
nieświadomości, ale z drugiej – dosypuje do tych klasycznie awan-
gardowych rozważań szczyptę poetyckich obrazów rozwidlających się 
w kolejne frazy: „Powstaną istoty ciekłe, z waty, z wężowych skór, upie-
rzone drzewa, w strzępkach, istoty więdnące w boku, sklejone ze słów, 
niesione wiatrem, pełne wrzodów, karmione lodem, istoty w zarysie, 
istoty puste, modelowane ze śniegu, surowego mięsa i piasku”15. 

Tym, co łączy artyficjalistyczną wiarę w moc okołomagicznych 
działań na prywatnej psychice podmiotu, okazuje się radykalna symbo-
liczność obiektu. Wszystkie przedmioty dysponują magiczną mocą, stając 
się semioforami w nowo powołanej przestrzeni. Zupełnie jak na obrazie 
Surrealista (1947) rumuńskiego malarza Victora Braunera, który używa 
motywów zaczerpniętych z kabały, tarota i czarnej magii (Święty Graal, 
nóż, ogień czy znak nieskończoności), aby zredefiniować postać twórcy-
-eksperymentatora. Nie jest on już konstruktywistycznym bricoleurem ani 
postromantycznym wieszczem, lecz zwraca się w stronę magii. Z różdżką 
w dłoni stara się przenieść leżące przed nim obiekty w przestrzeń nadrze-
czywistości, spełniając tym samym „ostatnią posługę” jako mocny pod-
miot, aby następnie rozpierzchnąć się w nicości. Demoniczna postać, która 
mu towarzyszy – scalająca cechy tożsamościowe podmiotu i przedmiotu 
– sprawia wrażenie wysłannika ze świata „niebezpiecznych krajobrazów”. 
Pilnuje wiecznego ognia pod atanorem, alchemicznym piecem, w któ-
rym wytapia się kamień filozoficzny. Tajemnicza, mroczno-jasna scene-
ria, w jakiej osadzona jest ta scena, nasuwa podobieństwa do niektórych 
płócien René Magritte’a (skądinąd podobnie jak „puste w środku” postaci 
u Toyen), wyobrażając pogranicze między jawą i snem. 

Wierność okultystycznym wątkom będzie dominantą twórczości 
Braunera na przestrzeni lat. Hieroglificzne nieomal postaci kobiet-ma-
tek, symbolizujących nieustanny pęd ku ożywianiu przestrzeni wokół 
siebie, i hybrydowych, zwierzęco-ludzkich postaci przedstawiane wraz 
z emblematami innej rzeczywistości (półksiężyce, gwiazdy i kielichy) 
sugerują podskórną obecność tajemnych mocy w praktykach codzienno-
ści. Brauner, zainteresowany czarną magią już w latach 20., wprowadzi 

14 J. Štyrský, Z wykładu na seminarium Jana Mukařovskiego w Pradze, 
przeł. H. Marciniak, w: Głuchy brudnopis..., dz. cyt., s. 163.

15 Tamże, s. 164.
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w jej świat Gherasima Lucę i Gellu Nauma, którzy staną się w kolejnych 
dekadach głównymi protagonistami surrealizmu w Rumunii. Przy czym, 
co szczególnie istotne, mówimy nie o reprodukowaniu wzorca surre-
alizmu z paryskich kawiarń, lecz o próbie zbudowania całkiem nowej 
teorii opartej w znacznej mierze na wspomnianym wyżej kolażu odnie-
sień do okultyzmu i refleksji nad emancypacją przedmiotu. Oczywiście 
wszystko to dzieje się na kanwie przemyśleń Bretona z Manifestu surre‑
alizmu i Drugiego manifestu surrealizmu, ze szczególnym uwzględnie-
niem jego esejów z lat 30., w tym choćby Kryzysu przedmiotu (1936), 
z rozważaniami na temat „stanów utajonych” przedmiotu, jego „zdolno-
ściach do transformacji” oraz wizji „najbardziej wieloznacznych związ-
ków”16 je łączących. 

Najistotniejszym rozwinięciem tego aspektu refleksji u Gellu 
Nauma, poety, prozaika i tłumacza, lidera Rumuńskiej Grupy Sur-
realistycznej w latach 40., jest teoria obiektu efialtycznego, rozwijana 
na kartach jego eseistycznej prozy poetyckiej Medium (1945)17. To właśnie 
w Medium Naum postuluje, „[…] aby obiekt został wyzuty z ogłupiają-
cych uniformów”18. Hasło wyzwolenia przedmiotu stanowi odzwiercie-
dlenie postulatów emancypacyjnych zapisanych w Bretonowskim Kryzysie 
przedmiotu. Do takiej manifestacji utajonego dotychczas życia ma dojść 
„na odwrocie rzeczywistości”19, aby przypomnieć słowa Bretona, które 
Naum zastępuje sformułowaniem „teorii drugiej strony”20. Przestrzeń 
nadrzeczywista jest, podobnie jak Pomianowska kolekcja, miejscem spo-
tkania najróżniejszych obiektów pochodzących z odmiennych kontek-
stów. Zgromadzone w jednym miejscu heterogeniczne obiekty nabierają 
nieoczekiwanych znaczeń. Naum posługuje się formułą katalogu, aby 
zunifikować statusy wszystkich elementów nadrzeczywistości: „O, 
cudowne automaty, wspaniałe roboty, niezwykłe zabawki mechaniczne, 
małpy, które skaczą, ptaki, które się poruszają, przerażająco wielkie 
pszczoły, wszystko za jednym przekręceniem klucza”21. 

 Jednocześnie w Medium uwaga skierowana zostaje na proces 
całkowitej eliminacji podmiotu. Powtarza się schemat dominacji auto-
nomicznych obiektów, które zajmują miejsce człowieka wedle założeń 
„precyzyjnej deformacji”. „Ludzie zniknęli [...]. Tu nie mieszka człowiek, 

16 A. Breton, Kryzys przedmiotu, przeł. A. Ważyk, w: Surrealizm. Teoria i prak‑
tyka…, dz. cyt., s. 166.

17 Rozwijam tu wątki nakreślone w mojej książce Całkowita rewolucja. Status 
przedmiotów w poezji surrealizmu, Kraków 2015.

18 G. Naum, Medium, Bucureşti 1945, s. 139. 
19 A. Breton, Manifest surrealizmu…, dz. cyt., s. 89.
20 Tamże, s. 86. G. Naum odnosi się tu także do oniryzmu romantycznego,  

m.in. wielokrotnie przywołując twórczość Gérarda de Nervala. 
21 Tamże, s. 148.
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tu mieszka cień”22. Nadrzeczywistość Naumowska zapełniona jest fanto-
mami, marami, manekinami i „halucynacyjnymi postaciami”, które „[...] są 
bardziej realne, bardziej żywe”23 od ludzi. Przypominają w pewien sposób 
unieruchomione postaci z obrazów Paula Delvaux czy Giorgia de Chirico, 
które kryją w sobie „wewnętrzne życie”24. Innym wyemancypowanym 
bytem włóczącym się wśród „niebezpiecznych krajobrazów” jest wampir, 
którego postać stanowi wspólne ogniwo teorii Nauma i Luki. Symbolizuje 
on w Medium demoniczny aspekt obiektów i ich dążenie do wchodzenia 
we wzajemne „krwiożercze” interakcje. Określony jako „obiekt ready‑
‑made”, nasuwa skojarzenia z jednym z typów przedmiotów surrealistycz-
nych obecnych w pismach Bretona, lecz w pierwszej kolejności wskazuje 
na okultystyczne źródła teorii Nauma, łącząc się z przekonaniem o krwio-
żerczym charakterze ożywionych przedmiotów i ich demonicznej naturze. 

Demoniczny czy wampiryczny charakter przedmiotów może wyra-
żać się w różny sposób. Naum podaje przykład noża, „[...] który oprócz 
tego, że jak zwykle kroi chleb czy befsztyk, to nietaktownie odkrawa nam 
kawałek palca”25. I dalej wymienia kolejne zjawiska z pogranicza snu i jawy, 
takie jak: „[...] halucynacyjna trwałość agresji obiektu, pożądliwy charakter 
rękawiczek, kapeluszy, krzeseł, kieliszków, wampiryzm obcasów, pieców, 
aparatów fotograficznych, które wysysają obrazy, wampiryczna likantropia 
skarbonki w kształcie zwierzęcia czy po prostu świeczniko-sowo-węża, 
latarnie, które wysysają z nas cienie wampirycznie cicho, [...] błyskotliwa 
zabawa domów, które zamykają przed nami drzwi”26.

Ożywiony i metamorficzny wymiar obiektów, które „wstępują 
w inne obiekty”, podkreślony jest „demonicznością” niepokojącego 
„obiektu efialtycznego”. Naum opisuje „efialtyzm” jako „wymienną 
hermafrodytyczną demoniczność obiektu”, spajającą w jednym bycie 
ezoteryczne postaci inkubów i sukkubów, „złośliwych demonów z kosz-
marów”27. O alchemicznych i demonologicznych aspektach twór-
czości Nauma przypomina w tym kontekście choćby Alistair Blyth28. 

22 Tamże, s. 78–79.
23 Tamże, s. 90.
24 Zwraca na to uwagę choćby O. Morar, Avatarurile suprarealismului românesc, 

Bucureşti 2003, s. 201.
25 G. Naum, Medium, dz. cyt., s. 129.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 130. Obiekt efialtyczny nawiązuje do terminu ephialtes oznaczającego 

zmorę, koszmar senny, w szczególności powiązany ze stanami lękowymi. 
Poddany takiemu koszmarowi odczuwa obecność złego ducha, bądź to inkuba 
(mężczyzny), bądź sukkuba (kobiety). Demon nawiedza śniącego, brutalnie 
uwodzi go, po czym wysysa z niego całą energię i przechwytuje jego duszę.

28 Zob. A. Blyth, Suprarealul ca infra‑real, w: G. Naum, Vasco da Gama şi alte 
poheme / Vasco da Gama and other pohems, Bucureşti 2007, s. 14.
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Co znamienne, również tutaj znajdujemy porównanie przestrzeni 
do pełnego pracy atanora; pojawia się także metaforyka „niebezpiecz-
nych krajobrazów” na określenie opustoszałych i poddanych nieustannym 
transformacjom przestrzeni29.

Istotne, że w wyniku działania zasady „precyzyjnej deformacji”, 
przedstawionej przez Nauma jako clou procesu przeobrażania statusu 
obiektów i rozumianej tutaj w kategoriach demonologicznych, pojawiają 
się ludzko-zwierzęce, ludzko-abstrakcyjne czy ludzko-przedmiotowe 
hybrydy, bo takimi są „wampiry”, „wilkołaki” i wszelkiego rodzaju inne 
obiekty efialtyczne. Funkcjonują tu – jako rudymenty – szczątki postaci 
ludzkiej przejęte i wykorzystane przez inne obiekty, ale także jako kolaże 
zbudowane z wielu heterogenicznych obiektów (tutaj umieścilibyśmy 
tego „świeczniko-sowo-węża”). Naum przedstawia zresztą własną typo-
logię obiektów efialtycznych, proponując podział ze względu na „poziom 
agresywności” przedmiotów. „Efialtyzm powściągliwy” (efialtism reţinut) 
obejmowałby takie „proste” obiekty, jak „[...] książka, która gryzie nas 
w palce albo kłuje w oczy, okno, które patrzy na inne okno, trumna, 
zamknięty guzik etc.”30. Natomiast „efialtyzm rozpasany” (efialtism exube‑
rant) charakteryzowałby przede wszystkim wymienione powyżej byty 
likantropiczne, „przypominające w mniejszym lub większym stopniu 
zwierzęta”31 i nietracące nic ze swojej „demonicznej, wampirycznej i sek-
sualnej” mocy. Można nietrudno zauważyć, że wszystkie byty efialtyczne 
są poddane animizacji lub antropomorfizacji i mają znaczący „potencjał 
metamorficzny”, rozumiany jako dążenie do wchodzenia w interakcję 
z innymi obiektami i przeobrażanie nadrzeczywistości. Naum opisuje 
efialtyzm jako „hermafrodytyczną demoniczność obiektu”, spajającą 
w jednym bycie postaci złośliwych demonów. 

Poetyckim nośnikiem teorii obiektu efialtycznego staje się w twór-
czości Nauma proces pożerania. Przybiera on postać nieskończonej orgii 
przeobrażeń, której katalizatorem są żądze. Pożądliwy charakter obiektów 
efialtycznych sprawia, że w miejsce obrazów spowszedniałych pojawiają 
się nowe, „zbijające z tropu, niepokojące, tajemnicze obrazy, które prze-
kształcają oblicze wszechświata”32. Ion Pop zwraca z kolei uwagę na fakt, 
iż nieuświadomione pragnienia ujawniają się już w procesie konstru-
owania przedmiotu, który podlega działaniu obiektywnego przypadku: 
„Gellu Naum z dużym zainteresowaniem podpatruje proces przemiany 
obiektu w przypadkowym zderzeniu z siłą pragnienia. Z jednej strony 
żądza nieustannie szuka materii, w którą mogłaby się przyoblec, z drugiej 

29 Warto przypomnieć, że tom wierszy G. Nauma z 1968 roku nosi tytuł Athanor. 
30 G. Naum, Medium, dz. cyt., s. 130.
31 Tamże, s. 131.
32 Tamże, s. 135.
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zaś to obiekt złapany w tryby przypadku poszukuje ludzkich żądz”33. 
Nawiązując do Bretonowskiej typologii przedmiotów surrealistycznych, 
Blyth trafnie porównuje człowieka do „obiektu znalezionego” w prze-
strzeni nadrzeczywistej: „W miejsce statycznego obiektu, którym rządzi 
świadomość postrzegającego podmiotu, pojawia się obiekt wyzwolony, 
aktywny, który pożera obserwatora. Człowiek tym sposobem staje się sur-
realistycznym obiektem znalezionym w mrocznym, nieorganicznym świe-
cie ożywionych demonicznie obiektów wyruszających na żer”34. Co za tym 
idzie, w poematach Nauma przedmioty przestają być pośrednikami lub 
nośnikami pragnień człowieka – są dysponentami pragnień własnych.

W przypadku Gherasima Luki, poety, prozaika, grafika i teoretyka 
surrealizmu, liczą się przede wszystkim inspiracje myślą demonologiczną 
zawarte w esejo-prozie Bierny wampir (1945)35. Książka ta uchodzi wśród 
badaczy i krytyków za najpełniejszy wyraz mocy twórczych rumuńskiego 
surrealizmu. Po pierwsze dlatego, że została pomyślana jako interdyscypli-
narne przedsięwzięcie łączące elementy manifestu, eseju programowego 
i prozy poetyckiej, a także wplatające w oniryczną ramę wątki autobio-
graficzne. Po drugie, jest świadectwem czasu, bezcennym dokumentem, 
w którym odbijają się najistotniejsze problemy istniejącej od 1940 roku 
Rumuńskiej Grupy Surrealistycznej, a za tło opowieści służy mroczny 
Bukareszt z początku lat 40. Po trzecie, i może najważniejsze, książkę Luki 
trzeba rozpatrywać – „po surrealistycznemu” – jako oryginalny koncept 
o transmedialnym charakterze, dekonstrukcję języka i struktury gatunko-
wej z dadaistyczną w duchu zgrywą, eksplodującą feerią niecodziennych 
obrazów, skojarzeń, słownych gier. 

Według Petre Răileanu, najwybitniejszego znawcy twórczości 
Gherasima Luki, edytora i komentatora jego pism, Bierny wampir jest 
w dorobku pisarza „pierwszym otwarcie i w całości surrealistycznym tek-
stem”, w którym „[...] poezja, sen i magia wrzucone zostają w świat meta-
morfoz i transmutacji. Czas biegnie nielinearnie, swobodne wędrówki 
w przyszłość i przeszłość odbywają się bez przeszkód, niczym w kosmicz-
nej próżni. To, co możliwe, zajmuje miejsce tego, co rzeczywiste”36. 
Doktryna surrealizmu, przyznająca nieuświadomionym pragnieniom 
i odruchom przewagę nad racjonalnym podmiotem, otrzymuje w Biernym 
wampirze dodatkową broń – autonomizację obiektu, przyjmującą 
w książce postać sekwencji obrazów, których bohaterami są przedmioty 

33 I. Pop, Avangarda în literatura română, Bucureşti 1990, s. 310.
34 A. Blyth, Suprarealul ca infra‑real, dz. cyt., s. 14.
35 Zajmowałem się tym problemem także choćby w tekście Pipety pełne 

mleka biernych wampirów. Gherasim Luca i świat demonicznych obiektów, 
w: Gh. Luca, Bierny wampir, przeł. J. Kornhauser, Mikołów 2018, s. 143–162.

36 P. Răileanu, Ontopoetyka albo głos transsurealizmu, przeł. N. Chwaja, 
„Literatura na Świecie” 2016, nr 1–2, s. 266.
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wyzwolone spod kontroli rozumu. W wyniku mediumicznego działania 
uzyskują nie tylko rangę fetysza, lecz przede wszystkim dostają nową, 
przeciwstawną do pierwotnej naturę. 

Tytułowy wampir, przesuwający się z obrazu do obrazu, ssie 
mleko zamiast krwi, a postaci ludzkie są poddane mocy demonicznych 
obiektów. Odwołania do okultyzmu i satanizmu, przewartościowanie 
biblijnych formuł i intertekstualne nawiązania wpisane w senną logikę 
tekstu sprawiają, że czytelnik może poczuć się schwytany w pułapkę. 
Brak jednoznacznego punktu odniesienia, wynikający pośrednio 
z zakwestionowania prymatu fikcjonalności bądź niefikcjonalności, pro-
wadzi na interpretacyjne manowce. Nie jest przecież Bierny wampir ani 
apologią rozprzężenia zmysłów, ani antyreligijnym traktatem, ani stru-
mieniem świadomości w stylu zapisu automatycznego postulowanego 
przez francuskich surrealistów. Pretendowanie tej książki do miana 
arcydzieła rumuńskiej awangardy bierze się raczej z faktu, że jest 
wszystkim tym po trochu i jednocześnie tego wszystkiego zaprzecze-
niem. Totalność przedsięwzięcia Luki, wsparta z jednej strony na inter-
medialnych założeniach, a z drugiej na zawieszeniu rozgraniczenia 
na rzeczywistość świata zewnętrznego i świata wewnętrznego, sprawia, 
że Biernego wampira można wręcz potraktować jako zapowiedź wielu 
powojennych działań neoawangardowych, eksplorujących pogranicze 
estetyki i użytkowości, autobiografii i fantazji, mocnej podmiotowości 
i antropomorfizacji przedmiotów. 

Inspiracją dla Luki był kontakt ze środowiskiem paryskich surreali-
stów w latach 1939–1940. Młody twórca, mający za sobą literackie szlify 
w anarchizującym bukareszteńskim czasopiśmie „Alge” i kilkanaście 
wierszy opublikowanych w prasie, spotkał się w Paryżu z ciepłym przy-
jęciem grupy skupionej wokół André Bretona, zasilonej przez przyjaciół 
z Bukaresztu: Gellu Nauma i Victora Braunera. To wówczas zafascy-
nował się propagowanym przez Braunera okultyzmem oraz przyswoił 
szereg pism z historii alchemii i demonizmu. Na poły magiczna figura 
wampira – istoty nieustannie przenikającej z rzeczywistości marzeń 
sennych do rzeczywistości świata zewnętrznego, krążącej między życiem 
a śmiercią, a przy tym związanej ze sferą żądz i pragnień, niemożliwej 
do spełnienia miłości i zbrodniczych instynktów – jest tego najlepszym 
dowodem. Zainteresowanie surrealistów quasi-ludzkimi obiektami (lalki, 
manekiny) i nie-w-pełni-ludźmi-choć-jednak-ludźmi (sobowtórami, 
wcieleniami, mediami, demonami, żywymi trupami) idzie wszak ręka 
w rękę z jednocześnie tanatologicznymi i erotycznymi odniesieniami 
implikowanymi przez postać wampira. 

Najistotniejszą „przedmiotową” koncepcją Gherasima Luki 
jest bez wątpienia idea „obiektu obiektywnie ofiarowanego” (OOO), 
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o którego magicznych mocach pisali Gérard Durozoi37 czy Agnieszka 
Taborska38, a przede wszystkim Gilles Deleuze i Félix Guattari39. Ovidiu 
Morar wyróżnia jeszcze koncepcję „kubomanii” oraz model określony 
jako „obiekt konstruowany na odległość przy pomocy medium”, będący 
rezultatem „erotycznego zabiegu mediumicznego” i działający niczym 
„[...] chemiczny afrodyzjak, do którego można by dodać halucynogenne 
właściwości środków odurzających”40. Koncepcje te łączy chęć przełama-
nia opozycji relacji: „zewnętrzne” versus „wewnętrzne”, i rewolucyjnego 
przezwyciężenia kompleksów uniemożliwiających człowiekowi uzyska-
nie wolności „we wszystkich jej formach”41, jak powiedziałby Breton. 
Najgłębszym kompleksem, który, według Luki, zawiera w sobie wszyst-
kie pozostałe i w sposób szczególny sprzyja zniewoleniu podmiotu, jest 
kompleks Edypa. Stąd wspólny mianownik obiektów wytworzonych i opi-
sanych przez Lukę: dialektyczny, rewolucyjny charakter „nieedypalny” 
(non‑œdipien), wyrażający się w burzeniu przyzwyczajeń i inicjowaniu 
nowych relacji międzyludzkich.

Koncepcja OOO zostaje w Biernym wampirze szeroko omówiona 
i przysposobiona do artystycznej interwencji w części prozatorskiej. 
Ta ostatnia poprzedzona jest esejem, w którym Luca szczegółowo obja-
śnia ideę konstruowania i wprowadzania w obieg tajemniczych obiek-
tów-fetyszy, przypominających obiekty tabuiczne, fetysze czy totemy. 
Formuła OOO zakłada realizację materialnie istniejących przedmiotów, 
o której wspominał w Kryzysie przedmiotu Breton, a jeszcze wcze-
śniej Salvador Dalí w koncepcji „przedmiotów o funkcjach symbolicz-
nych”, i ofiarowywanie ich wybranym osobom. Warto zwrócić uwagę 
na wyraźne w pierwszej części manifestu Luki nawiązanie do idei autora 
Nadji (i do samej Nadji – w części prozatorskiej). Rozważania i komen-
tarze z Kryzysu przedmiotu, zawarte choćby we fragmencie: „[...] kiedy 
proponowałem fabrykację i puszczanie w obieg przedmiotów, które się 
przyśniły, nadanie tym przedmiotom konkretnego bytu, mimo niezwy-
kłego wyglądu, jaki mogłyby przybrać, traktowałem to raczej jako środek 
niż jako cel [...]. Ale daleko ważniejszym niż produkcja takich obiek-
tów celem, do którego dążyłem, było uprzedmiotowienie działalności 

37 G. Durozoi, History of the Surrealist Movement, przeł. A. Anderson, Chicago 
(ILL) – London 2002, s. 446–449.

38 A. Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007, s. 24, 199–200.
39 G. Deleuze, F. Guattari, Anty‑Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, t. 1, przeł. 

T. Kaszubski, Warszawa 2007, s. 454.
40 Gh. Luca, D. Trost, Prezentacja kolorowych grafii, kubomanii i obiektów, przeł. 

J. Kornhauser, w: Głuchy brudnopis…, dz. cyt., s. 524.
41 A. Breton, Drugi manifest surrealizmu, przeł. A. Ważyk, w: Surrealizm. Teoria 

i praktyka…, dz. cyt., s. 132.
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sennej, jej przejście do rzeczywistości”42 – znajdują w koncepcji „obiektu 
obiektywnie ofiarowanego” swoje odzwierciedlenie i uzupełnienie. Jej 
charakterystyczną cechą zdaje się przeświadczenie autora o prowadzeniu 
pozarozumowego dialogu z przedmiotami, które dzięki temu są w stanie 
przezwyciężyć statyczność i uwolnić swoją oniryczną naturę, dublując 
swój status w przestrzeni świata realnego. W rezultacie obiekt uzyskuje 
autonomię i staje się samodzielnym bytem. Niejako wbrew surrealistycz-
nej doktrynie przedmiotu znalezionego decydującą rolę w procesie kon-
struowania obiektów przejmuje podmiot, niezależnie od tego, czy będzie 
to bohater (narrator) prozy poetyckiej, czy faktyczny realizator instalacji 
opisanych i sfotografowanych w tekście.

Już w pierwszym zdaniu, zawierającym wprawdzie Bretonowską 
sugestię o „przedmiotach, które się przyśniły”, mowa jest również 
o „doświadczeniu obsesyjnego i delirycznego kontaktu z niektórymi 
przedmiotami”, który dokonuje się na drodze ich spotkania lub wytwo-
rzenia. Koncepcja Luki zakłada nadanie przedmiotowi autonomii przez 
upodmiotowienie jego statusu i nadanie mu „magicznego” czy „demo-
nicznego” charakteru – mowa jest o opieraniu się cenzorskim zapędom 
rzeczywistości, „zachowywaniu widmowego wizerunku”43 czy agre-
sywnych skłonnościach fantomatycznego obiektu. Spotkanie obiektu 
(z obiektem) może zatem sugerować ontologiczną równorzędność pod-
miotu i przedmiotu. Bretonowskie „puszczenie w obieg” przedmiotów 
znajduje w ten sposób konsekwentne dopełnienie.

Pozorna w fizyce surrealizmu opozycja między wyobrażonym 
a materialnym znajduje odbicie w zakwestionowanej antynomii mię-
dzy wewnętrznym (czyli związanym z marzeniem sennym i żądzami) 
a zewnętrznym (fizykalnym). Według Luki koncepcja OOO najdoskona-
lej wypełnia postulaty Bretona. W części eseistycznej większość z anali-
zowanych przez narratora obiektów ma charakter kolaży zbudowanych 
z co najmniej dwóch elementów. Katalog obiektów nadaje im poetyc-
kiego, ekspresyjnego charakteru. W nowym kontekście zyskują drugie 
życie. Wskazują na to również tajemnicze nazwy obiektów, takie jak tytu-
łowy „bierny wampir” (będący w istocie hybrydą kilku lalek i figur o różnej 
wielkości) czy „utajone moce uznawane za możliwości” (a więc obiekt 
przypominający futerkowe zwierzątko z oczami z guzików, zamknięte 
w klatce wraz z kozim rogiem). Nawiązując do Bretonowskiej typologii 
przedmiotów surrealistycznych, wszystkie te „obiekty obiektywnie ofia-
rowane” muszą zostać uznane za „przedmioty pochodzenia onirycznego, 
będące zakrzepłymi pragnieniami”, mimo że istnieją fizycznie i są zbudo-
wane na zasadzie kolażu z przedmiotów użytkowych.

42 A. Breton, Kryzys przedmiotu…, dz. cyt., s. 164.
43 Gh. Luca, Bierny wampir…, dz. cyt., s. 15.
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W drugiej części utworu esej zastąpiony jest przez prozę poetycką, 
w której dopiero co powołane do życia obiekty pełnią funkcję tworzywa 
do budowy przestrzeni surrealistycznej w tekście. Konstruktor panujący 
dotychczas nad procesem wytwarzania przedmiotów zostaje zdegrado-
wany do roli obserwatora świata, w którym rządzą jego własne wytwory. 
Obiekty, poddane zabiegowi animizacji i antropomorfizacji, są określone 
jako „kamienie filozoficzne odkrywające, przeobrażające, oszałamiające, 
komunikujące nasze wycie”. Zagubiony pośród ożywionych przedmiotów 
narrator wyraża obawę, a może raczej wewnętrzne oczekiwanie, że będzie 
uczestniczył w grze przeobrażeń, w której banalne przedmioty zamieniają 
się w postaci ludzkie: „[...] z rozkoszą pomylę krzesło ze średniowiecznym 
rycerzem, trzewik z bladym markizem, który go wkłada, przejdę do kolej-
nej sali ramię w ramię z obiektem”44. Obiekty przeobrażają się nieprze-
rwanie, potęgując dezorientację obserwatora. Bohater, oszołomiony ich 
nową tożsamością, wyznaje: „Teraz mogę zjeść fortepian, mogę zastrzelić 
stół, mogę wessać schody. Wszystkie kończyny mojego ciała mają otwory, 
przez które wydostają się szkielety fortepianu, stołu i schodów. Po raz 
pierwszy te obiekty użytkowe, a więc nieistniejące, istnieją”45.

Musimy pamiętać, że owe oniryczne przedmioty powstają najpierw 
w podświadomości jako upostaciowienia określonych pragnień. Krytycy, 
w tym Petre Răileanu, chętnie podkreślają erotyczny wymiar Biernego 
wampira. Rzeczywiście, o ile wprowadzenie oraz większa część prozy 
poetyckiej problematyzują kategorię obiektu i sprawozdają jego nie-
kończącą się ewolucję, o tyle w ostatnich passusach proza zmienia swój 
feeryczny, momentami absurdalnie dziwaczny ton na pełną zapalczywo-
ści i wewnętrznego żaru skargę na niemożliwą do spełnienia miłość. Luca 
niespodziewanie daje pierwszeństwo – jak pisze Răileanu – „[...] miłości-
-namiętności, miłości-szaleństwu, miłości-fetyszowi, miłości eksploro-
wanej w jej najgłębszych i najbardziej sekretnych rejonach [...]. Punktem 
docelowym jest absolut miłości”46. 

Poruszając się między poetyką pełnego patosu hymnu a zaklina-
niem charakterystycznym dla czarnej magii, narrator-bohater – wcześniej 
zaangażowany w wytwarzanie przedmiotów i obserwację ich usamo-
dzielniania – traci z oczu ten fetysz na rzecz innego: żywej kobiety, która 
okazuje się jednak równie niedosiężna jak dybiące na człowieka ożywione 
przedmioty. Żądze, zaklęte wcześniej w kolażowych obiektach, próbują 
uwolnić się w procesie obdarowania i wpłynąć na uległość tajemniczej 
Déline. Jednak przekupywanie demonów zdaje się na nic. Nawet złe 
moce i lubieżna aktywność rzeczy dotychczas martwych nie są w stanie 

44 Tamże, s. 70.
45 Tamże.
46 P. Răileanu, Ontopoetyka albo głos transsurealizmu, dz. cyt., s. 267. 



NIEBEZPIECZNE KRAJOBRAZY 106
Jakub Kornhauser

uczłowieczyć obiektu pożądania. Widmowość ukochanej kobiety i pra-
gnienia, które nie mogą znaleźć ujścia, to kara, jaką ponosi się za pakto-
wanie z przedmiotami, nadawanie im totemicznych mocy. 

Nieustanne negocjowanie statusów w relacji między przedmiotami 
wyposażonymi w demoniczną moc a dysfunkcjonalnym podmiotem musi 
doprowadzić do klęski. W Biernym wampirze klęska ma wiele twarzy – 
od utracenia kontroli nad procesem twórczym, przez fizyczną degrada-
cję, po zatarg z systemem. Najważniejsza jest jednak porażka w starciu 
z własnymi żądzami, które w nowej rzeczywistości – a raczej w tym, 
co pozostało z jakiejkolwiek rzeczywistości po powrocie wypartego – 
autonomizują się i nie przynależą do jakiegokolwiek antropocentrycz-
nego porządku. W tym sensie bohater staje się ofiarą własnego podstępu: 
chcąc wkupić się w łaski tajemnych sił i zapewnić swojemu pragnieniu 
odpowiednią, by rzec za Freudem, libidinalną obsadę (przy czym Déline 
traktowana jest tu jako niedościgły wzór kobiecości) – traci możliwość 
kształtowania własnego losu. Cedując na uprzednio uniezależnione 
od siebie obiekty moc przyciągania i rozkochiwania Déline, pogrąża 
się w masturbacyjnych wizjach niczym w onirycznej nadrzeczywistości 
„niebezpiecznych krajobrazów”. 

Na koniec wróćmy do „niebezpiecznych krajobrazów” i czarnej 
magii w życiu codziennym. W słynnym, inicjującym działalność Grupy 
42, eseju Świat, w którym żyjemy, Jindřich Chalupecký dokonał niezwykle 
intrygującego zabiegu zrównania całkowitej zwykłości ludzkiej egzysten-
cji z tajemniczą sferą nieświadomości. Tylko w takiej symbiozie, twierdzi, 
może odbywać się właściwa praca twórcza. Żyć to znaczy „przywrócić 
człowieka tajemnicy, chaosowi”47 i wydać się na pastwę rzeczy, które 
są „krnąbrne, twarde i złe”48, ale dzięki funkcjonowaniu w magicznym 
i mitycznym kontekście są one w stanie ożywić wyobraźnię człowieka. 
Po raz kolejny dokonuje się tu rewolucja wiodąca ku irracjonalności, 
w której pierwszoplanową rolę grają obiekty zamieniające swoją material-
ność w potencjalność bytów demonicznych – nieprzewidywalnych i sto-
jących w sprzeczności z „bestią nawyku”. W podobnym stylu pisali też 
Geo Bogza, anonsując „wrzenie nieprzewidzianych rzeczy”49 w chaotycz-
nym kosmosie, czy rumuńscy surrealiści w wielu manifestach, choćby 
w Nocnym piasku, gdzie znajduje się opis rytuału „rozumienia przez 
nierozumienie”50. Dzięki niemu powołuje się do życia grupę „nadautoma-
tycznych przedmiotów”, w tym „kompletnie nieznanych, halucynacyjnych 

47 J. Chalupecký, Świat, w którym żyjemy, przeł. H. Marciniak, w: Głuchy 
brudnopis…, dz. cyt., s. 177.

48 Tamże, s. 178.
49 G. Bogza, Rehabilitacja snu, dz. cyt., s. 501.
50 Gh. Luca i in., Nocny piasek, przeł. J. Kornhauser, w: Głuchy brudnopis…, 

dz. cyt., s. 566.
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loków”51, ale także dysponuje się własnym ciałem jako portalem do innej, 
analogicznej do naszej, lecz istniejącej w nieświadomości, przestrzeni. 

Wszystkie te przykłady jasno nawiązują do podstaw surrealistycz-
nej doktryny, sprowadzonej w eseju Gherasima Luki i Dolfiego Trosta 
do tabelki „akceptujemy/odrzucamy”. Na czołowych pozycjach wśród 
pojęć akceptowanych widnieją „odkrycia będące skutkiem obłędu”52, 
somnambulizm, realne funkcjonowanie myśli, czarna magia czy manie. 
Nic dziwnego, skoro mediumizm – zarówno w wersji Luki, jak i Nauma 
– ma być główną formą kontaktu z nadrzeczywistością. Surrealiści 
środkowoeuropejscy wypracowali taką technikę radzenia sobie z osa-
dami racjonalizmu, która w akcie odrzucenia wszystkiego, co powiązane 
z mieszczańską nudą i przewidywalnością, przyznaje pierwszeństwo cha-
otycznej materii, próbuje przedostać się w stronę prasłowa i praobrazu aż 
do odkrycia zupełnie oczyszczonej czasoprzestrzeni. I jak pisze Štyrsky: 
„[...] będzie to epoka powolnego mieszania się powietrza, wody, ziemi 
i ognia, epoka owej wyśnionej syntezy piękna plastycznego i lirycznego. 
Zwierzęta będą się swobodnie krzyżować między sobą, bez nadzoru bio-
logów powstaną nowe jednorożce, żuki-ssaki, mityczne barany i stwory 
złożone z mieczy, igieł i sztyletów”53.

51 Tamże, s. 568.
52 Gh. Luca, D. Trost, Prezentacja kolorowych grafii…, dz. cyt., s. 521.
53 J. Štyrský, Z wykładu na seminarium…, dz. cyt., s. 163.
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Abstrakt:
Celem artykułu jest ukazanie wpływów okultyzmu na roz‑
wój środkowoeuropejskiej awangardy, szczególnie surrealizmu 
lat 30. i 40. Okultyści z jednej strony firmują odwrót od tyra‑
nii rozumu, który dla wielu awangardystów uosabia miał‑
kość ludzkiego istnienia, zablokowanego przez cenzurujące 
siły powinności rodzinnych i publicznych. Z drugiej strony 
stanowią niewyczerpane źródło rekwizytów, działań i rytu‑
ałów. Oba aspekty są niezwykle istotne zarówno dla cze‑
skich artyficjalistów (Toyen i Štyrský), jak i surrealistów (Teige, 
Nezval), szczególne znaczenie uzyskują one jednak w teoriach 
i praktyce przedstawicieli surrealizmu rumuńskiego: Victora 
Braunera, a przede wszystkim Gherasima Luki i Gellu Nauma. 
Najważniejszymi elementami myśli okultystycznej są tu tajemne 
postaci (wampiry i media) oraz obiekty uniezależnione od kon‑
troli rozumu. Przestrzenią, w której te przetworzone byty 
o nowym statusie przedostają się do świadomości, są tytułowe 
„niebezpieczne krajobrazy”, o których pisał Breton, a które stają 
się metaforą (ale czy tylko?) sojuszu prajęzyka i praobrazu.
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SZKOŁA KRYZYSU, SZKOŁA 
WYOBRAŹNI…  O SZKOLE 
WALDORFSKIEJ, PRZEŁOMIE 
DEMOKRATYCZNYM 
I EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ
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Szkoła waldorfska to w kulturze polskiej edukacyjny „inny”: alternatywa, 
rewers szkoły wpisanej w kulturę głównego nurtu, propozycja niosąca 
niekonwencjonalne metody wychowawcze. Będąc odstępstwem od normy, 
wzbudza zainteresowanie jako wyjątkowy fenomen i podlega takim 
samym procesom stereotypizacji jak wszystkie kultury mniejszościowe. 
Dzieje się tak, gdy z całości jej skomplikowanej natury wydobywa się kilka 
zjawisk, takich jak: brak ocen liczbowych albo edukacja przez sztukę, 
i prowadzi analizę porównawczą ze szkołą państwową, która mogłaby 
wiele zyskać, gdyby przejęła elementy kultury waldorfskiej. 

Szkoła waldorfska to jednak zjawisko, które domaga się wyjścia poza 
analizę pedagogiczną i zastosowania ujęcia kulturoznawczego, antropo-
logicznego, rozpoznającego ją jako propozycję nie tylko nowej szkoły, 
ale wręcz nowego świata. Aby wyjaśnić, jaką wizję nowej antropologii – 
nowego człowieka niesie szkoła waldorfska, przyjrzę się zjawiskom, które 
doprowadziły do powstania szkoły waldorfskiej w Niemczech i Polsce oraz 
ukształtowały jej charakter, a także poddam analizie kilka przykładów 
wykorzystania sztuki i twórczości jako dróg do nowego typu poznania. 

LABORATORIUM I TRZECIA DROGA
Szkoły alternatywne i społeczne powstały w Polsce w wyniku 

transformacji ustrojowej. Często traktowane są jako „laboratoria 
zmiany”, która ma przenikać przez ich perforowane granice i szkołę 
wyrosłą z PRL-u wzbogacać o nowatorskie rozwiązania. Takie ujęcie, 
choć powszechne, stawia je w służebnej roli eksperymentów edukacyj-
nych, testujących nowe rozwiązania na uczniach i informujących, które 
z nich się sprawdziły. Kultura dominująca, określająca się jako demokra-
tyczna i pluralistyczna, akceptuje istnienie „innych”, o ile będą ją zasilać 
w innowacje. To bardziej wyszukana perspektywa niż cicha akceptacja 
ruchów kontestacyjnych jako wentyla bezpieczeństwa. W PRL-u miała 
nim być kontrkultura młodzieżowa, wywracająca raz na jakiś czas świat 
na opak w karnawałowym duchu. Tamtą określano metaforą barometru 
mierzącego nastroje społeczne wobec władzy i sytuowano ją na bez-
piecznych peryferiach, aby dać upust społecznemu ciśnieniu. W demo-
kracji alternatywy mają być bardziej przydatne. Zajmują wygodne 
miejsca na marginesach głównego nurtu, by nie dopuścić do „marszu 
przez instytucje”, czyli przejęcia dominujących struktur przez dysyden-
tów. Wywiedzione z alternatywnej edukacji innowacje, jakie przenikają 
do szkół publicznych, sprowadzane są do rozwiązań metodycznych, 
a więc nieco innych dróg do osiągnięcia tych samych dążeń. 

Jednak oprócz celów edukacyjnych ruchy przemiany szkoły mają 
bardzo często także cele społeczne i dążą do przemiany społeczeństwa. 
To nie tylko laboratoria zmiany szkoły, ale również środowiska, gdzie 
kształtować się ma nowy człowiek, którego celem jest przemiana świata. 
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To nowe utopie, które – w ujęciu Jerzego Szackiego – można określić jako 
heroiczne1, a według Aldony Jawłowskiej – realizowane2. 

Szkoła waldorfska, będąca przedmiotem moich badań antropologicz-
nych od kilku lat, jest tego dobrym przykładem. Ufundowano ją na antypo-
zywistycznych fundamentach i alternatywnej racjonalności wywiedzionej 
z ruchów ezoterycznych wczesnego XX wieku3. Jej podstawą jest antro-
pozofia – filozofia ezoteryczna stworzona przez redaktora dzieł Johanna 
Wolfganga von Goethego i eksteozofa Rudolfa Steinera. Miała być nie tylko 
ścieżką inicjacyjną prowadzącą do wtajemniczenia, ale całościowym świa-
topoglądem traktującym człowieka jako istotę duchową. To jedna z „trze-
cich dróg”, proponujących nie tylko przeżywanie, ale również realizowanie 
utopii, budowanie innych instytucji społecznych. W oparciu o myśl Steinera 
zbudowana jest cała alternatywna cywilizacja antropozoficzna: szkoły, 
szpitale, banki, gospodarstwa rolne, fabryki żywności, leków i kosmety-
ków, centra kultury i sztuki itp. To ruch o charakterze globalnym, jednak 
mający wyraźne centrum – budynek Goetheanum w Dornach w Szwajcarii, 
Wolną Szkołę Wiedzy Duchowej, będący siedzibą zarządu Towarzystwa 
Antropozoficznego i centrum edukacyjno-konferencyjnym, w którym 
praktykowana jest kultura antropozoficzna i kształcone są jej kadry4. 

Aby nosić nazwę „waldorfska” (wywiedzioną od fabryki Waldorf-
-Astoria, przy której powstała pierwsza szkoła Steinera), szkoła musi 
zostać uznana przez międzynarodowy związek waldorfski. Istotą jest 
tu nie tyle działanie pojedynczej placówki, ile tworzenie światowego ruchu 
o wspólnych celach. Choć współcześnie część szkół odwołuje się bardziej 
do waldorfskiej metodyki niż do Steinerowskiej filozofii ezoterycznej, 
która niezgodna jest z rozpoznaniami zachodniej racjonalności, jedną 
z głównych zasad nadawania nazwy „szkoła waldorfska” jest zapis: „Praca 
szkoły w sposób widoczny zgodna jest z pedagogiką waldorfską i antropo-
zofią”5. Nawet więc gdy szkoła nie jest prowadzona przez antropozofów, 
to odwołuje się w programie ukrytym i kulturze szkoły do rozpoznań tej 
filozofii ezoterycznej i jej wizji człowieka jako istoty duchowej.

Do czego dążą antropozofowie? Poniekąd do wtajemniczenia, co jest 
wspólnym celem adeptów wszystkich szkół ezoterycznych. W praktyce 
realizowania utopii tu i teraz są to jednak próby przemiany świata przez 
włączenie pierwiastka duchowego w życie codzienne, przyznanie mu wagi 

1 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980.
2 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.
3 Więcej na ten temat: M. Dobiasz-Krysiak, Szkoła transformacji. O szkole 

waldorfskiej w dobie transformacji ustrojowej, Kraków 2022.
4 Zob. M. Dobiasz, Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, 

rzeczywistość, Gdańsk 2014.
5 Procedura nadawania nazwy „szkoła waldorfska”, http://zspwp.pl/images/

Procedura_nadawania_nazwy_szkoła_waldorfska_XI_2015.pdf  
[dostęp: 13.03.2018].
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i należnego miejsca, a co za tym idzie – otwarcia się na to, co pozaracjo-
nalne i przeżywane ponadzmysłowo, a co zostało zapisane oraz sklasyfiko-
wane przez Steinera (zmarłego w 1925) i kontynuowane współcześnie przez 
jego spadkobierców. To także próby budowy instytucji, w których panują 
wspólnotowe stosunki międzyludzkie i horyzontalne modele współpracy.

CHAOS, KRYZYS I SZKOŁA
Szkoła waldorfska założona w Stuttgarcie w 1919 roku wyrosła 

z powojennego kryzysu norm i wartości, który wywołał rozkwit nowych 
teorii oraz ruchów społecznych. Miało to swój wyraz nie tylko w nasila-
jących się w wielu miejscach na świecie ruchach odnowy szkoły zwanych 
nowym wychowaniem, a w Niemczech – pedagogiką reformy6. To także 
okres wielu społecznych i kulturalnych innowacji, które wzbogacały 
kulturę, ale zarazem wywracały dotychczasowy porządek normatywny, 
kwestionowały autorytety i podważały wzorce, które wcześniej uważano 
za naturalne, przezroczyste. Dotyczyło to także paradygmatów wiedzy 
i sposobów uprawiania nauki, dlatego właśnie tak atrakcyjne okazały się 
nadzieje na stworzenie antropozofii jako „wiedzy duchowej”, wykorzystu-
jącej poza intelektualne narzędzia do poznania świata dotychczas niedo-
stępnego, otwierającego zupełnie inne perspektywy poznania.

Czas taki nazywam, za Elżbietą Tarkowską, okresem „chaosu kultu-
rowego”, który autorka przeciwstawia antropologicznej kategorii kosmosu 
i porządku. Tarkowska zauważa zespół społecznych tendencji prowadzą-
cych do przemian społecznych: zawężenie czasu społecznego i orientacja 
na przeszłość, zawężenie przestrzeni społecznej, wymuszony tradycjo-
nalizm, powrót do produkcji naturalnej, rozrost myślenia magicznego 
i mitycznego (plotka, propaganda), zwrot ku sacrum i potrzebę święta7. 
To one właśnie sprzyjają rozwojowi ruchów kontestacyjnych, alternatyw-
nych, odwołujących się do zmityzowanej przeszłości, odległych tradycji, 
w których doszukują się źródeł norm społecznych stanowiących kie-
runkowskazy na przyszłość. U Steinera przeszłość ta zakorzeniona jest 
w świecie duchowym, zamieszkanym przez liczne istoty tworzące bogatą 
demonozofię. Wskazywał przez to, że kultura dominująca bez zwrotu 
ku duchowości nie jest w stanie odpowiednio rozpoznać swej przeszłości, 
a więc nie ma dostępu do źródeł wiedzy o przyszłości świata.

Chaos kulturowy – jako kategoria opisująca przełom demokratyczny 
w Polsce – okazał się kontrowersyjny ze względu na swoją niejednoznacz-
ność diagnostyczną. Sformułowanie to nacechowane jest pejoratywnie, 
mimo że rok 1989 to czas długo oczekiwanych przemian demokratycz-
nych, otwarcia granic, zniesienia cenzury itp. Sądzę jednak, że wiąże się 

6 M.S. Szymański, Niemiecka pedagogika reformy 1890–1933, Warszawa 1992.
7 E. Tarkowska, Próby – chaos kulturowy, w: Kulturowy wymiar przemian 

społecznych, red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska, Warszawa 1993, s. 34.
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to z dwuznacznym ujmowaniem – bliskiej chaosowi – kategorii kryzysu. 
Kryzys w ujęciach psychologicznych8 to nie jedynie czas zatrzymania, ale 
także moment zwrotny i twórczy. To wtedy nasilają się tendencje rozwo-
jowe, które wprawdzie niosą nowe propozycje postępu, ale trzęsą funda-
mentami świata i wprowadzają poczucie niestabilności. Nowy typ kultury 
wyłaniający się z chaosu może więc już nigdy nie być kulturą porządku, 
lecz właśnie „kulturą kryzysu”. Pojęcie to przywołuje teoretyk kultury 
Grzegorz Godlewski, który – analizując kulturalistyczną teorię Floriana 
Znanieckiego – tłumaczy, że jednym z celów kulturalizmu miało być 
„[...] adekwatne ujmowanie rzeczywistości kulturowej w tej nowej postaci 
i w konsekwencji [...] pokierowanie rozsadzającymi ją procesami rozwojo-
wymi”9. Nowy typ kultury wymaga więc nie tylko nowych jej teorii, ale też 
nowych praktyk – systemów otwartych, zdolnych do „absorpcji i prze-
kształcania się bez wywoływania kryzysów”, które mogłyby funkcjonować 
w warunkach płynności, a więc – mówiąc inaczej – w ponowoczesności. 
Godlewski dostrzega tu właśnie wielką szansę dla „nadnormalnej”, a więc 
alternatywnej szkoły, która – porzucając tekstocentryzm i stanowiąc 
„laboratoryjną przestrzeń inicjacji” – mogłaby odpowiadać na potrzebę 
tworzenia tych otwartych systemów, elastycznych i dopasowujących się 
do kryzysowych rzeczywistości10. 

WOLNA SZKOŁA WYOBRAŹNI 
Szkoła waldorfska w Polsce była niezrealizowanym projektem 

artystki Jadwigi „Wigi” Siedleckiej, jednej z animatorek przedwojennego 
ruchu antropozoficznego, przewodniczącej Koła im. Juliusza Słowackiego 
w Warszawie. Siedlecka ściśle współpracowała ze Steinerem. Wraz 
z mężem Franciszkiem Siedleckim, młodopolskim scenografem i gra-
fikiem, przebywała w trakcie I wojny światowej w Dornach. Tworzyli 
tam kolorowe, szlifowane w antropozoficzne sceny okna do pierwszego 
budynku Goetheanum, który spłonął w noc sylwestrową 1922/1923 roku. 
Po powrocie do Polski od 1921 roku Siedlecka uczyła antropozoficz-
nej sztuki tańca – eurytmii w Warszawie, kształciła się pedagogicznie 
i planowała założyć szkołę waldorfską na wsi na zakupionej przez siebie 
działce11. Nie zakończyło się to sukcesem, jednak udało się jej prowa-
dzić przez kilka lat przedszkole w willi antropozofów, państwa Schiele, 

8 Na przykład koncepcja dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego czy 
transgresji J. Kozieleckiego (Transgresja i kultura, Warszawa 2002).

9 G. Godlewski, Luneta i radar, Warszawa 2016, s. 272.
10 Tamże, s. 273.
11 Goetheanum Archiv, Dokumenty Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, 

list Jadwigi Siedleckiej do Zarządu Powszechnego Towarzystwa 
Antropozoficznego z 9 września 1926 r. (sygnatura GA A.02.008.001).
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przy al. Róż 5 w Warszawie12. Kolejna inicjatywa przedszkolna pojawiła 
się dopiero pod koniec lat 30., kiedy to protegowana Siedleckiej, Helena 
Jankowska z Bielska założyła prywatne przedszkole na ul. Kawczej 24 
na warszawskim Grochowie. Aby studiować pedagogikę waldorfską, 
Jankowska wyjechała w 1938 roku do Dornach13, gdzie wybuch wojny 
ją zatrzymał – jak się okazało – na całe życie. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym środowiska antropozoficzne zorganizowały kilka wykładów 
zagranicznych i kursów pedagogicznych w Polsce; w prasie ogólnopolskiej 
ukazało się też kilka artykułów o pedagogice waldorfskiej pedagogów 
Józefa Mirskiego14 i Ludwika Bandury15. Pojawiły się również tłumacze-
nia pism pedagogicznych Steinera16 oraz polskie głosy z wewnątrz ruchu 
antropozofów: Marii Przyborowskiej17, Bohdana Chrzanowskiego18 czy 
Karola Homolacsa19. Czas II wojny światowej i PRL-u osłabił widoczność 
ruchu, a wszelkie inicjatywy antropozoficzne były praktykowane jedynie 
w grupach prywatnych. 

Dopiero w latach 80. można w Polsce zauważyć pierwsze próby 
upubliczniania wiedzy o kulturze antropozoficznej. Od 1984 roku szkoły 
waldorfskie wkraczają do mediów głównego nurtu. W „Polityce” ukazał się 
długi artykuł Adama Krzemińskiego Wolna szkoła Waldorfa [sic!], powstały 
w wyniku podróży autora do szkół w Getyndze, Hanowerze i Sztokholmie. 
Epitet „wolna”, którym zwykło określać się szkoły waldorfskie, dobrze 
wpisywał się w kulturę polskich przemian solidarnościowych i – jako 
wyraz uwolnienia szkoły od państwowej propagandy – wzbudzał pozy-
tywne skojarzenia. Autor artykułu z zaciekawieniem podszedł do gotowości 
„zmiany świata” i przedstawił pedagogikę waldorfską jako realną i intere-
sującą alternatywę dla „autorytarnej pedagogiki” w Polsce20. Dużo więcej 

12 M. Świerczek, Vom Jahrhundertschicksal gezeichnet, www.freunde-waldorf.de/
die-freunde/buecher-und-magazine/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/polen/
[dostęp: 05.01.2022].

13 Biblioteka Narodowa, Dział Mikrofilmów, teczka 70–72.
14 J. Mirski, Nauczyciel‑wychowawca w pedagogice antropozoficznej, „Ogniwo” 

1932, nr 3, s. 85. 
15 L. Bandura, Pedagogika antropozoficzna Steinera, „Przyjaciel Szkoły” 1931,  

R. 10, nr 18, s. 649. 
16 Na przykład R. Steiner, O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy 

duchowej, przeł. F. Przeradzki, Łódź 1998.
17 M. Przyborowska, Nowy kierunek w dążeniach wychowawczych zachodu, 

„Przyjaciel Szkoły” 1929, nr 20, s. 770.
18 B. Chrzanowski, W poszukiwaniu treści do wspólnych przeżyć wychowawcy 

z wychowankiem, „Kultura i Wychowanie” 1935/1936, R. 3, s. 284.
19 K. Homolacs, O wychowawczym znaczeniu sztuki, Warszawa 1938.
20 A. Krzemiński, Wolna szkoła Waldorfa, „Polityka” 1984, nr 37, s. 3; przedruk 

jako: Wäldorfpädagogik in Polen? Man könnte grün werden von Neid, „Info 3“ 
1984, nr 12, s. 14–16.
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działo się w mediach niszowych – w New Age’owym czasopiśmie „Trzecie 
Oko. Biuletyn Psychotronika” w 1984 roku pojawiły się pierwsze artykuły 
o rolnictwie biodynamicznym i pedagogice waldorfskiej. Polski antropozof 
Jerzy Prokopiuk, próbując uchwycić specyfikę kultury schyłku XX wieku, 
zamieścił tam tekst Paradygmat wyobraźni, opisując wizję świata będącą 
syntezą „starej gnozy i młodej nauki”21. Perspektywa ta stawia zatem 
w centrum rozważań nie chaos czy kryzys, lecz zbliżoną do utopii kategorię 
wyobraźni, dającą możliwość połączenia pierwiastka duchowego i zachod-
niej racjonalności. W paradygmat ten wpisują się „szkoły wyobraźni” 
(czyli szkoły waldorfskie) z długiego artykułu religioznawcy i antropozofa 
Tadeusza Doktóra zamieszczonego w „Trzecim Oku” w 1988 roku, opisu-
jącego niemiecką waldorfską Hiberniaschule22. Szkoły te mają odpowia-
dać charakterowi nowej epoki, w której koncepcję postępu zastępuje idea 
ciągłej przemiany. Epoki in statu nascendi, która właśnie dzieje się, rozwija 
i potrzebuje edukacji osadzonej w nowym typie duchowości, kształcącej 
wolnych ludzi do niestandardowych zadań.

Nowe otwarcie szkół waldorfskich w Polsce wpisuje się w edu-
kacyjny ruch społeczny zainicjowany przemianami demokratycznymi, 
między innymi zarejestrowaniem w 1987 roku Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego. Już w 1988 roku przedszkole Pod Myszką, prowadzone 
w Warszawie przez Bognę Neumann i Barbarę Stępniewską (córki 
przedwojennych antropozofów: Janusza Bolko Neumanna i malarki 
Marii Hiszpańskiej-Neumann), zmieniło profil na waldorfski za sprawą 
szkolenia, które na zaproszenie propagatorki pedagogiki steinerowskiej, 
profesor Marii Ziemskiej, prowadziły tam przez wakacje trzy nauczy-
cielki z Hanoweru. Jednocześnie rozpoczęło działalność przedszkole 
w Krakowie (przy ul. św. Marka), a w 1990 w Bielsku-Białej. W 1991 
roku w Warszawie wznowiło działalność Towarzystwo Antropozoficzne; 
we wrześniu 1992 Towarzystwo Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera, 
składające się z rodziców i nauczycieli, założyło pierwszą szkołę waldor-
fską w Warszawie23. Stowarzyszeń i fundacji powoływano wtedy wiele, 
kształcono kadry pedagogiczne i eurytmiczne oraz nawiązywano i pod-
trzymywano kontakty międzynarodowe. Okres pionierski to czas entuzja-
zmu i wielu inicjatyw, powoływania nowych mediów przez antropozofów 
i zarażania koncepcją „wolnych szkół wyobraźni” rodziców niezwiąza-
nych uprzednio z filozofią Steinera.

21 J. Prokopiuk, Paradygmat wyobraźni, „Trzecie Oko. Biuletyn Psychotronika” 
1986, nr 3, s. 4.

22 Zob. T. Doktór, Szkoły wyobraźni, „Trzecie Oko. Biuletyn Psychotronika” 1988, 
nr 6, 7, 8.

23 Ustalenia na podstawie badań własnych.
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Szkoła waldorfska założona 
w Stuttgarcie w 1919 roku wyro-
sła z powojennego kryzysu norm 
i wartości, który wywołał rozkwit 
nowych teorii oraz ruchów społecz-
nych. Miało to swój wyraz nie tylko 
w nasilających się w wielu miej-
scach na świecie ruchach odnowy 
szkoły zwanych nowym wychowa-
niem, a w Niemczech – pedago-
giką reformy. To także okres wielu 
społecznych i kulturalnych inno-
wacji, które wzbogacały kulturę, 
ale zarazem wywracały dotychcza-
sowy porządek normatywny, kwe-
stionowały autorytety i podważały 
wzorce, które wcześniej uważano 
za naturalne, przezroczyste.
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SZTUKA JAKO EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
Szkoły waldorfskie w Polsce jedynie pomarzyć mogły o takiej infra-

strukturze jak szkoły na zachodzie Europy, ale powoływały wspólnoty ludzi 
zaangażowanych, wyznających podobny światopogląd. Ludzi krytycznie 
odnoszących się do szkoły głównego nurtu, zafascynowanych możliwo-
ściami kontaktów zagranicznych, poszukujących nowych dróg rozwoju, 
również duchowego i często przez sztukę. Uprzywilejowany status sztuki 
w szkołach waldorfskich związana jest z Schleglowską ideą Bildung, będącą 
etycznym nakazem rozwijania się i spełniania jednostki na wzór dzieła 
sztuki. Ważny jest akt kreacji, twórczość jako taka, będąca manifestacją 
wolności24. Przedwojenny teoretyk szkoły waldorfskiej Ludwik Bandura 
w artykule Czynniki wychowania estetycznego sytuuje szkoły Steinera w dłu-
giej tradycji edukacji estetycznej od Platona przez Kanta do Schillera25. 
Koncepcja artyzmu, wychowania przez sztukę, wyłożona została w Listach 
o estetycznym wychowaniu człowieka Friedricha Schillera, który uważał 
ją za narzędzie harmonizujące ducha i rozum: „Sztuka jest córką wolno-
ści i chce być posłuszna jedynie konieczności duchowej, nie zaś podą-
żać za przymusem potrzeby materialnej”26. Idea wolności, tak ważna dla 
romantyków, do których odwoływał się Steiner, pozostaje do dziś centralną 
kategorią waldorfską i zmienia swoje znaczenia w zależności od sytuacji 
społeczno-politycznej, raz odnosząc się bardziej do opozycji duch – rozum, 
innym razem opozycji człowiek – system. Godlewski tłumaczy cele edukacji 
estetycznej Schillera bardziej w duchu szkoły dla „cywilizacji przyszłości” 
i pisze, iż pozwala „[...] wykroczyć poza ramy tego, co przyjęte i dopusz-
czalne, i w tych warunkach dzięki możliwościom, jakie daje swobodna myśli 
i wyobraźnia, zmierzać ku utraconej jedności ludzkiego świata”27. Edukacja 
artystyczna przez uprzywilejowanie twórczości jako wyrazu ludzkiej wolno-
ści ma więc umożliwiać myślenie innowacyjne, poza schematami, myślenie 
przyszłości, której celem jest budowanie świata równości i jedności. Sztuka 
w szkole waldorfskiej poza celami rozwoju indywidualnego ma więc także 
cele społeczne i społecznościotwórcze.

PĘDZLEM POZA TEKST
Przełamanie tekstocentryzmu pojawia się często jako postulat 

w dziedzinach, które próbują wykroczyć poza pozytywistyczny paradygmat 
wiedzy, jak choćby badania artystyczne. Tekst rozumiany jest nie tylko jako 

24 A. Kopeć, „Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne 
vs romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia, „Filozofia Publiczna 
i Edukacja Demokratyczna” 2017, nr 1, s. 203–220.

25 L. Bandura, Czynniki wychowania estetycznego, „Przyjaciel Szkoły” 1935, nr 15.
26 F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, przeł. I. Krońska, 

J. Prokopiuk, Warszawa 1972, s. 44.
27 G. Godlewski, Luneta i radar..., dz. cyt., s. 271.
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sposób zapisu i środek przekazu, ale jako swoiste usztywnienie poznawcze, 
wpływające na styl życia. Godlewski nazywa to „tekstowym habitusem”, 
czyli zespołem „[...] sposobów postrzegania świata, form uczestnictwa 
w życiu społecznym, schematów myślenia i działania, zachowań cie-
lesnych”28. Funkcję socjalizacji oraz tworzenia społecznych dystynkcji 
przejmuje szkoła, która – jako tekstowa instytucja – przekształca uczniów 
w istoty tekstowe, przystosowane do życia w świecie teorii, który uznaje 
się za jedyny i obowiązujący. Szkoła waldorfska nie jest wolna od teksto-
centryzmu i wpisuje się poniekąd w to, co Godlewski nazywa „teksto-
wym paradygmatem kultury”29, ponieważ nie zrywa kompletnie z „nową 
nauką”. Kultura antropozoficzna, z której wyrasta szkoła waldorfska, mieni 
się jednak kulturą komplementarną, dokonującą w duchu „paradygmatu 
wyobraźni” syntezy nauki ze „starą gnozą”30. To właśnie dlatego szkoła 
ta podejmuje próby poszerzania doświadczenia uczniowskiego, uprzy-
wilejowując sposoby poznania pozaintelektualnego. Sztuka – rozumiana 
jako wolność, łączenie tego, co duchowe i materialne, wykraczanie poza 
myślowe schematy i siła łącząca ludzi – staje się tutaj adekwatną metodą 
pracy. W szkole waldorfskiej społeczność szkolna angażowana jest w twór-
czość artystyczną, ale również amatorską wytwórczość w duchu DIY czy 
twórczość rozumianą jako zaangażowanie społeczne. 

W polskich szkołach waldorfskich najbardziej popularne – przede 
wszystkim ze względów praktycznych i braków infrastrukturalnych – 
są malarstwo i rysunek. To integralna część lekcji wszystkich przedmiotów 
w szkole podstawowej. Oddzielne lekcje malarstwa pojawiają się dopiero 
później. Na niższych poziomach edukacyjnych rysunek czy akwarela 
są częścią lekcji głównej, zajmującej pierwsze dwie godziny dnia i poświę-
conej na realizację przedmiotów wymagających największego skupienia 
(polski, matematyka, przyroda itp.), realizowanych w kilkutygodniowych 
blokach (epokach). Uczniowie tworzą prace na oddzielnych kartkach oraz 
prowadzą duże zeszyty – portfolia, w których rysują i malują. Istnieją 
techniki uprzywilejowane w szkole waldorfskiej: malowanie „mokrym 
na mokrym” naturalnie wytwarzanymi farbami akwarelowymi, gdzie 
kolory rozmywają się w nieostre plamy, czy rysunek grubą kreską, do któ-
rego potrzebne są kredki blokowe z wosku pszczelego. Rysuje się też 
węglem, a nauka oddania światłocienia na papierze to ważny element 
edukacji ogólnej w VI klasie. Dzięki temu, że unika się wypełniania kolo-
rem czarnych konturów, uwaga przechodzi z odtwarzania obrazów świata 
zewnętrznego na poszukiwania w świecie wewnętrznym. Różnokolorowe 
akwarelowe plamy, nawet gdy układają się w konkretne sceny, unikają 

28 Tamże, s. 269.
29 Tamże.
30 J. Prokopiuk, Paradygmat wyobraźni, dz. cyt., s. 4.
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szczegółu na rzecz tworzenia duchowej atmosfery przenikających się barw 
i przejrzystości. Ważne są obrazy stworzone własnoręcznie naturalnymi 
barwnikami, a nie komputerowo. Rozumiane są jako element duchowej 
pracy nad sobą i wejście w głębsze relacje ze światem natury. 

Rysują i malują jednak nie tylko uczniowie, lecz wszyscy członko-
wie społeczności. Charakterystycznym elementem waldorfskiej klasy jest 
rysunek wykonywany przez nauczyciela kolorową kredą na wewnętrz-
nym bocznym skrzydle tablicy lekcyjnej. Nauczyciel pracuje nad nim 
sam przed blokiem przedmiotowym, wykonując go tak, aby nawiązywał 
do materiału, który wkrótce będzie omawiany. Jest to element edukacji 
nauczycielskiej, gdyż wielu nauczycielom trudno zdobyć się na publika-
cję swojego dzieła, które pozostaje niestarte aż do końca danego bloku, 
wpływając na atmosferę lekcji. Wykonywanie dzieł plastycznych to rów-
nież metoda pracy z rodzicami na zebraniach klasowych. Często wręczane 
są im kartki, farby czy węgiel, oraz zachęcani są do swobodnej twórczo-
ści podczas rozmów wychowawczych. Tworzenie ma nie tylko regulować 
napięcie, ale również pomagać w ekspresji emocji, jakich wielu rodzicom 
dostarczają wywiadówki. Wspólne tworzenie prac plastycznych i póź-
niejsze ich grupowe omawianie, układanie w kategorie, ciągi od najmniej 
do najbardziej przedstawiających – to metody na włączenie indywidual-
nych prac w społeczny obieg, zachęcenie do wspólnotowej refleksji nad 
własną twórczością, wsłuchanie się w głosy i interpretacje innych. Rodzice 
mają więc znaleźć miejsce dla własnej twórczości, ale również poczuć się 
częścią wspólnoty szkolnej, która tworzy wspólne dzieło – własną szkołę.

Uznanie, że malarstwo może regulująco wpływać na duszę i ciało 
człowieka, jest również podstawą jego wykorzystania w antropozoficznych 
terapiach medycznych. Człowieka leczy się wszystkimi elementami antro-
pozoficznej kultury. Podczas moich badań etnograficznych rozmawiałam 
z antropozoficzną arteterapeutką, która pokazała mi szkic wykonany przez 
jej podopiecznego chorego na raka. Była to wariacja na temat akwareli 
Steinera Wschód księżyca, jednak w zmienionej, zielonkawej kolorystyce. 
Istotą terapii była wysnuta z Goetheańskiej Farbenlehre symbolika koloru. 
Zieleń, która – wedle rozmówczyni – „[...] zawsze pozwala nam nadać 
jej określone granice”, odnosi się do świata roślin i utożsamianego z nimi 
w antropozofii ciała eterycznego. Ma więc sprzyjać terapii osoby chorej 
na raka i nie pozwalać na dalsze rozprzestrzenianie się nowotworu. 

Dialektyka otwarte – zamknięte pojawia się częściej. W mojej 
książce Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia podaję też przykład 
z broszury Goetheanum dotyczący arteterapii osób chorych na chorobę 
Crohna, czyli chroniczną biegunkę. Tworzą oni akwarelowe obrazy w tech-
nice „mokre na mokrym”, nakładając kolejne warstwy farby, z których 
powoli wyłaniają się kształty. Po wyschnięciu pracy pacjenci obryso-
wują plamy, nadając im kontury, czyli formę temu, co uprzednio było 
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płynne. Zgodnie z sympatyczną naturą antropozoficznej medycyny praca 
ta powinna być odwzorowywana przez wewnętrzne funkcje ciała i prowa-
dzić do wyleczenia31. 

Zarówno więc w szkole waldorfskiej, która ma uleczyć edukację 
z tekstocentryzmu i wykroczyć poza pozytywistyczny prymat rozumu, 
jak i w antropozoficznej medycynie wykorzystuje się sztukę, aby regulować 
chwiejne opozycje: człowieka i naturę, ducha i materię, indywidualizm 
i społeczność, płynne i stałe, otwarte i zamknięte.

TEATR I PRAWDA
O ile plastyka ma głównie regulować zanurzoną w procesie two-

rzenia jednostkę, o tyle waldorfskie spektakle mają cele społeczne. 
We wszystkich odwiedzanych przeze mnie szkołach waldorfskich, zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce, uczniowie przygotowywani są do upublicz-
niania swoich prac, czy to w formie występów scenicznych (muzycznych, 
eurytmicznych, teatralnych, recytatorskich), czy targów i wystaw ręko-
dzieła. Okazją ku temu są liczne święta szkolne o proweniencji religijnej 
bądź święta szkoły, zwane w Niemczech Monatsfeier, co sugeruje comie-
sięczną regularność. Jeśli więc w kulturze kryzysu wyrastającej z chaosu 
kulturowego obecna jest potrzeba święta i zanurzenia w czasie mitycznym, 
magicznym, aby odnowić kontakt z sacrum, to szkoła waldorfska wychodzi 
temu naprzeciw. Obliczyłam, że w badanej przeze mnie Rudolf Steiner 
Schule w Berlinie uczniowie mieli okazję występować podczas przeróż-
nych świąt aż dziesięć razy w roku. 

Jaka jest funkcja występów w szkole bez ocen liczbowych? Przede 
wszystkim regulacyjna i społecznościotwórcza. Spektakle to sposób 
na dyscyplinowanie i monitorowanie postępów przez budowanie zespołu 
współdziałających i współzależnych od siebie jednostek. To także spo-
sób na rozszerzenie grona oceniających na rodziców i innych uczniów, 
których spojrzenia tworzą coś na kształt maszyny panoptycznej. 
W szkole waldorf skiej podkreśla się raczej wspólnotowość niż rywaliza-
cję. Przedstawienia tworzone są zespołowo, jednak klasy często mil-
cząco współzawodniczą między sobą, a przede wszystkim chcą dobrze 
wypaść przed widownią. Widownia złożona jest głównie z rodziców, czyli 
członków trialektycznie zbudowanej wspólnoty: uczniowie, nauczyciele, 
rodzice. Ich obecność w szkole działa regulująco nie tylko na uczniów, ale 
i nauczycieli, którzy biorą odpowiedzialność za jakość występów. Granice 
między domem a szkołą stają się nieostre, trudniej więc o anonimowość, 

31 M. Dobiasz, Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia..., dz. cyt., s. 121.



SZKOŁA KRYZYSU, SZKOŁA WYOBRAŹNI… 122
Maja Dobiasz‑Krysiak

a w tak zorganizowanej wspólnocie – jak pisze Foucault – „sprawowanie 
władzy podlega kontroli całego społeczeństwa”32.

„Odwrócony teatr” to jedna z interesujących metafor szkoły 
publicznej w ujęciu pedagogicznym. Uczniowie, a więc widzowie spek-
taklu lekcyjnego czy też aktorzy amatorzy, oceniani są przez nauczycieli 
– aktorów profesjonalistów. Wszystko to odbywa się jednak w teatralnej 
konwencji na niby – to rodzaj gry w dzieciństwo i podwładność, która 
wzmagana jest przez szkolny pandydaktyzm i infantylizującą przestrzeń33. 
Waga, jaką przywiązują szkoły waldorfskie do występów, może sugerować 
chęć wywrócenia metafory odwróconego teatru, jaką posługują się bada-
cze szkół głównego nurtu. Wszystko to, co dzieje się w szkole waldorfskiej 
poza szkolnym teatrem, ma być prawdziwe, a nie umowne jak w innych 
szkołach. Role odgrywa się na scenie, a cała reszta doświadczenia ma być 
jak najbardziej realna: przeżywana, malowana, dotykana, szyta, rzeźbiona 
itp. Szkoła waldorfska chce używać do swojego opisu metafory szkoły jako 
rodziny albo świątyni. To miejsca, w których doświadcza się istoty czło-
wieczeństwa i jest się sobą, przeżywając prawdziwe emocje czy doświad-
czając kontaktu z sacrum.

TANIEC Z SACRUM
Eurytmia to antropozoficzna sztuka ruchu, zwana „tańcem sfer”; 

to także przedmiot charakterystyczny dla szkół waldorfskich, prowadzony 
przez nauczycieli eurytmistów. Stworzona przez Rudolfa Steinera i jego 
żonę Marię Steiner von Sievers, dzieli się na eurytmię słowną – widomą 
mowę (gdzie ruchem wyraża się słowa i głoski) oraz eurytmię muzyczną 
(gdzie ruch ilustruje nastrój akompaniującej muzyki). Eurytmia wykorzy-
stywana jest również w terapiach, a jej celem jest integracja sensoryczna, 
ćwiczenie symetrii, koncentracji i uwagi, wyczucia przestrzeni i współ-
pracy. To silnie skodyfikowana, skomplikowana i niemal matematyczna 
dziedzina sztuki. Pedagodzy waldorfscy zwykli mówić, że eurytmia jest 
oddaniem w dużej motoryce (czyli całym ciałem) rysunku geometrycz-
nego, który ćwiczą uczniowie podczas bloku rysowania form (geome-
trii) w małej motoryce (czyli samymi rękoma). Obserwowałam eurytmię 
między innymi w berlińskiej Rudolf Steiner Schule, gdzie lekcje odbywały 
się w specjalnych salach z drewnianą bądź wyłożoną wykładziną podłogą, 
miękkim oświetleniem i miejscem dla fortepianu, gdyż zawsze ćwiczono 
do muzyki granej na żywo.

Uczniowie klasy VI ćwiczyli układy eurytmiczne, oddając ruchem 
rozety – skomplikowane formy geometryczne, których punkty węzłowe 

32 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, 
Warszawa 2009, s. 202.

33 A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002, s. 49.
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zaznaczane były pomocniczo na podłodze filcowymi kółkami. Było to zada-
nie o wysokim stopniu trudności wymagające skupienia. W klasie IX ucznio-
wie ćwiczyli eurytmię słowną, opracowując własne układy do wybranych 
wierszy, a podczas święta szkoły prezentowali niemal ekwilibrystyczny 
układ ze skomplikowaną choreografią i żonglerką miedzianymi drążkami. 
Uczniowie klasy XII, mający za sobą powyższe ćwiczenia, mogli wreszcie 
przystąpić do improwizacji. Po krótkich indywidualnych etiudach siadali 
w kole i omawiali swoje doświadczenia, próbując wyciągnąć z nich wnioski 
do dalszej pracy.

Proces przejścia od precyzyjnego, akrobatycznego treningu po wła-
sną twórczą improwizację przypomina zasady pracy w grupach teatru 
alternatywnego (np. Teatru Laboratorium), gdzie po godzinach fizycz-
nego rygoru przychodzi czas na improwizację. Ryszard Cieślak (aktor 
w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego) miał przez tego typu 
ćwiczenia doświadczyć tzw. aktu całkowitego, definiowanego jako „[...] 
akt transgresji, doświadczenie bycia kimś, kto nie zamyka się w granicach 
śmiertelnego «ja»”. Co więcej, „[...] proces wiodący do aktu całkowitego 
może być postrzegany jako analogiczny do procesu rytualnego”34. Innymi 
słowy, to doświadczenie rzeczywistości transcendentnej czy też dostąpie-
nie sacrum. Eurytmia ma spełniać podobną funkcję na wielu poziomach: 
przez intensywne angażowanie ciała, dobór muzyki, poezji, stroju, światła 
itp. Dyscyplina i współpraca, jakiej wymaga eurytmia, długotrwały trening 
i niemal mistyczne skupienie, jakie im towarzyszy, to również waldorf-
skie metody dozoru i baczenia, analizy i korekcji. Droga zaawansowania 
eurytmicznych ćwiczeń jest też ilustracją koncepcji wolności uprawianej 
w szkole waldorfskiej. To wolność, do której droga prowadzić ma przez 
serię ograniczeń kształtujących umiejętności i budujących charakter.

ZAKOŃCZENIE
Szkoła waldorfska to zatem propozycja przemiany kultury przez 

edukację zakorzenioną w antypozytywistycznym paradygmacie doszuku-
jącym się źródeł poznania poza intelektem – w sferze duchowej. Szkoła 
ta pojawia się w momentach kryzysu w kulturze, który – będąc nasileniem 
tendencji rozwojowych – jest także okresem zachwiania dotychczasowych 
autorytetów i norm, co skłania do poszukiwania nowych dróg poznania. 
To stąd chętne wychodzenie poza tekst, zwrot ku sztuce i twórczości dającej 
możliwość kontaktu z sacrum oraz odnalezienia prawdy przez spojrzenie 
w głąb siebie. To także sposób na tworzenie twórczych społeczności skupio-
nych wokół wspólnego celu, jakim jest wychowanie dzieci dla przyszłości 
– niepewnej, chaotycznej i kryzysowej, jednak otwartej oraz pozwalającej 
wyobraźni na tworzenie i realizowanie utopii.

34 Akt całkowity, w: encyklopediateatru.pl/hasla/33/akt-calkowity [dostęp: 
5.01.2022].
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Abstrakt:
Artykuł poświęcony jest szkole waldorfskiej jako propozycji 
przemiany człowieka i świata wynikającej z kryzysu kultury, 
norm i autorytetów. Autorka opisuje powstanie szkół waldorf‑
skich w Niemczech i w Polsce, skupiając się przede wszystkim 
na elementach waldorfskiej edukacji przez sztukę. Rozumie ją 
jako edukację dla przyszłości, pozwalającą na kontakt z sacrum 
oraz tworzenie nowych utopii społecznych.

Słowa kluczowe:

kryzys, chaos, wyobraźnia, utopia,  
szkoła waldorfska, antropozofia, sztuka, 
przyszłość
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Hiperracjonalna potrzeba wpisania chaosu w logiczną, celową struktu-
rę, wyzwala „pozaracjonalną” paranoję (gr. para – poza; noos – rozum, 
sens). W tej sytuacji racjonalizm potrzebuje irracjonalnego spoiwa, a wiara 
w powszechny sens nabiera cech religijnego uniesienia. Podobną dynami-
kę daje się dostrzec w mnogości współczesnych teorii spiskowych. Można 
wręcz odnieść wrażenie, iż ich siłą napędową nie jest dążenie do odkrycia 
prawdy absolutnej, lecz sam akt spiskowego teoretyzowania, dostarczający 
spiskowcom czysto zmysłowej przyjemności. Ten aspekt funkcjonowania 
ludzkiej świadomości doskonale wyraża angielska fraza it makes sense, scala-
jąca w jednym słowie zarówno to, co sensowne, jak i to, co sensualne. 

Wydaje się, że myślenie spiskowe odzwierciedla w pewien sposób 
ducha naszych czasów, których istotnym problemem staje się informacyjna 
klęska urodzaju. Nadmiar niemożliwych do przyswojenia danych – podob-
nie jak ich niedostatek – rodzi interpretacyjną pustkę, a przecież kultura 
bardziej niż natura nie znosi próżni. Klęska ziemskiej utopii rodzi transcen-
dentne tęsknoty, przybrane jednak w trywialny, paranoiczny kostium – stąd 
spiskowe fantazje o tajemniczej zwierzchności kontrolującej skomplikowaną 
maszynerię rzeczywistości. Tego rodzaju próżnia domaga się wypełnienia, 
podobnie jak w wizji Karela Čapka, który w Fabryce absolutu opisał proces 
„wytrącania się” mistycznej energii w wyniku całkowitego spalania materii. 

Metafora ta budzi skojarzenia z myślą Karla R. Poppera, wyrażoną 
w pracy Droga do wiedzy: Domysły i refutacje: „Społeczna teoria spisku [...] 
jest konsekwencją braku odniesienia do Boga i wynikającego stąd pytania: 
«Kto jest na jego miejscu?»”1. Nieprzypadkowo słowa te stały się mottem jed-
nego z rozdziałów powieści Wahadło Foucaulta Umberta Eco, poświęconej 
demiurgicznej mocy teorii spiskowych. Na kartach książki paranoiczna struk-
tura porównana zostaje z dziełem poetyckim; wykreowany przez bohaterów 
Plan „[...] jest pełen tajemnic, gdyż pełno w nim sprzeczności”, tymczasem 
„Ludzie [...] brak spójności postrzegają jako coś pasującego do natury Boga. 
Rzecz nieprawdopodobna jest najbardziej podobna do cudu”2. W związku 
z tym realność Planu pozostaje dosłownie kwestią wiary; jak konkluduje 
jeden z jego autorów: „Skoro jednak [inni] realizują Plan, który wymyśliliśmy, 
wszystko jest tak, jakby Plan istniał, a nawet po prostu istnieje”3.

Kluczem umożliwiającym stworzenie, ale i odczytanie Planu jest 
rozumowanie asocjacyjne: „Pierwsza lepsza dana staje się ważna, jeśli tylko 
zostanie powiązana z jakąś inną. Relacja odmienia perspektywę. Skłania 
do wiary, że każdy aspekt świata, każdy głos, każde wypowiedziane lub 
zapisane słowo ma nie ten sens, który widzimy, lecz wyjawia nam Tajemnicę. 

1 U. Eco, Wahadło Foucaulta, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 2015, s. 651.
2 Tamże, s. 571.
3 Tamże, s. 653.
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Zasada jest prosta: trzeba podejrzewać, bez ustanku podejrzewać”4. W myśl 
tej zasady każdy komponent dostępnej nam rzeczywistości (a dokładniej, 
specyficzna konfiguracja tych elementów) odsyła wprost do „tajemniczej” 
sfery ukrytych sensów. „A jeśli samochód istnieje tylko jako metafora stwa-
rzania?”5 – pyta jeden z bohaterów książki Eco, interpretując mechanizm 
napędowy pojazdu jako reprezentację kabalistycznego Drzewa Sefirot. 
W innym fragmencie powieści również samo ciało ludzkie zostaje przyrów-
nane do modelu kosmologicznego, w którym funkcje biologiczne ściśle 
odpowiadają funkcjom symbolicznym, co znajduje dodatkowe uwiarygod-
nienie za sprawą numerologicznych zależności6.

Obsesyjne poszukiwanie analogii oraz wskazywanie związków mię-
dzy najodleglejszymi zjawiskami ujawnia „metafizyczny” popęd. Warto 
w tym kontekście zwrócić uwagę na etymologię słowa „religia”. Niektórzy 
interpretatorzy – wzorem Cycerona – wskazują na łaciński źródłosłów 
relegere (ponownie odczytywać), inni – w ślad za Laktancjuszem – przywo-
łują słowo religare (ponownie związywać). W tym ujęciu ponowna „lektura” 
rzeczywistości, zmierzająca do związania tego, co uległo rozluźnieniu lub 
wręcz rozpadowi, miałaby właśnie charakter religijny. 

Językowy rdzeń leg (obecny w przywołanym wcześniej lego/legere) 
odsyła do czynności zbierania, czytania, liczenia. Odnaleźć go można 
zarówno w języku łacińskim, jak i greckim, w jakich pozostaje w etymolo-
gicznym związku z Logosem, który można zinterpretować w tym duchu 
jako zbiór, mowę lub rachunek. Przyjmując szerszą wykładnię, Logos jest 
także proporcją lub prawidłowością, odzwierciedlającą racjonalny zamysł 
lub wręcz „rozum” świata, w którym ujawnia się boska siła stwórcza. 
Nie bez przyczyny Logos – przetłumaczony jako „Słowo” – pojawia się 
w pierwszym wierszu Ewangelii św. Jana jako prapoczątek wszelkiej kreacji.

Co istotne, grecki Logos oznacza także projekt lub plan. Emanacją 
niematerialnej boskiej koncepcji może być materialny model kosmo-
logiczny, przybierający formę planu w rozumieniu architektonicznym. 
Juan Eduardo Cirlot pisze: „Wszystkie budowle niosą ogólne sensy 
symboliczne; świątynie stanowią ich konkretyzacje i uszczegółowie-
nia”7. Etymologia łacińskiego terminu opisującego świątynię – templum 
– odsyła ze względu na obecność pierwiastka tem‑ (dzielić) do koncepcji 
starożytnej przestrzeni sakralnej, traktowanej jako „przestrzeń wydzie-
lona” oraz „miejsce obserwacji znaków wieszczych”. Według starożyt-
nej tradycji tym miejscem był orientacyjny punkt na ziemi, w którym 
wieszczkowie etruscy dzielili niebo dwiema prostymi liniami przecina-
jącymi się ponad ich głowami. Zdaniem Cirlota „[...] była to projekcja 

4 Tamże, s. 404.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 387–391.
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idei centrum (w punkcie przecięcia) oraz dwu kierunków na płaszczyźnie 
(linie – jedna biegnąca z północy na południe i zwana cardo; druga – 
ze wschodu na zachód – zwana decumanus). Zjawiska zachodzące w prze-
strzeni interpretowano stosowanie do ich usytuowania w tym porządku”7. 
Skonstruowany w ten sposób bazowy system współrzędnych ewokował 
ideę czwórni lub kwadratu. Według Cirlota to właśnie „[...] cztery punkty 
kardynalne nadają światu ład i stałość”8.

Zgodnie z ezoteryczną formułą Quod est superius est sicut quod infe‑
rius („Co na górze, to na dole”), która pochodzi z traktatu Tabula 
Smaragdina, procedurą metafizyczną jest nie tylko strukturyzowanie 
kosmosu, ale również geometria, a więc czynność „mierzenia ziemi” 
(gr. γεωμετρία). Działalność tę można postrzegać nie tylko jako akt umow-
nego dzielenia przestrzeni, ale również platformę aktywności filozoficznej 
o totalnym wymiarze.

Grzegorz Sztabiński – przywołując ustalenia Wilhelma Worringera 
– zwraca uwagę na wspólną genezę sztuki geometrycznej i duchowości 
religijnej. W tym ujęciu kreślone przez człowieka pierwotnego proste 
figury o symbolicznym znaczeniu kontrastowały ze zmiennością świata 
natury i jako takie zyskiwały status niepodważalnego fundamentu 
umożliwiającego łączność z absolutem9. 

Po uzupełnieniu kosmologiczno-geometrycznego schematu prze-
strzennego o oś pionową, wyznaczającą linię napięcia między „górą” 
i „dołem”, otrzymamy model zbliżony do kartezjańskiego modelu 
współrzędnych. W zgodzie z tą intuicją Cirlot ilustruje hasło Przestrzeń 

w Słowniku sym‑
boli uproszczonym 
obrazem sześcianu, 
który stanowi 
tu „schematyczne 
przedstawienie rela-
cji między dołem, 
stroną lewą a tyłem, 
i na odwrót”10. 

Kubiczną formę, odwzorowującą kartezjański model przestrzeni, 
można odczytywać również jako metaforę bliską „sześcianowi przestrzeni” 
– ezoterycznej idei spopularyzowanej przez Paula Fostera Case’a. W myśl 
koncepcji Case’a elementy składowe sześcianu – trzy osie, punkt centralny, 

7 Tamże, s. 408.
8 Tamże, s. 216.
9 Por. G. Sztabiński, Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geome‑

trycznej, Łódź 2004, s. 12–13.
10 J.E. Cirlot, Słownik symboli, dz. cyt., s. 337.
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sześć ścian i dwanaście krawędzi – miały odpowiadać dwudziestu dwóm 
literom hebrajskiego alfabetu. Zaczątków sześcianu przestrzeni można bowiem 
doszukiwać się w protokabalistycznym tekście Sefer Jecira, opisującym proces 
stworzenia świata. Zaskakująco podobną myśl wyraża Jay David Bolter 
w książce Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, w której 
definiuje topiczny (przestrzenny) charakter pisma elektronicznego przez 
porównanie alchemicznych i kabalistycznych kodów ze współczesnymi 
interfejsami komputerowymi11. 

Zdaniem Cirlota w tym kartezjańskim modelu sześciennym „[...] 
przestrzeń przedzierzgnęła się w konstrukcję logiczną”. Myśl ta korespon-
duje ze spostrzeżeniem Gérarda Genette’a, iż „[...] cały nasz język jest utkany 
z przestrzeni”12. Brian O’Doherty odnosi z kolei tę bezwzględną logikę 

do zasad funkcjonowania artystycznego 
obiegu skodyfikowanych w epoce moder-
nizmu: „Osiągnęliśmy obecnie moment, 
kiedy widzimy najpierw nie sztukę, a prze-
strzeń”13. Tą przestrzenią jest „archety-
piczny” white cube: forma „pozbawiona 
cienia, biała, czysta, sztuczna” i „oddana 
technologii estetyki”14. O’Doherty akcen-
tuje również „sakramentalną naturę” 
tego rodzaju architektury, przywołując 
analogię z dawnymi świątyniami: „Galeria 
jest konstruowana według praw równie 
rygorystycznych jak dotyczące budowy 
średniowiecznego kościoła”15.

Powtarzalność tego rozwiązania może budzić skojarzenia z inicjacyjnym 
obrzędem Odzwierciedlenia, praktykowanym w ramach zrodzonej z architek-
tury Sztuki Królewskiej. W ramach przywołanego rytuału adept tworzy rysunek 
bezpośrednio na podłodze wolnomularskiej loży – jest to pokłosie wymagań 
stawianych kamieniarzom lub muratorom, których zadaniem było wykonanie 
planu architektonicznego w naturalnej skali, w miejscu, gdzie w przyszłości 
stanąć miał budynek. We wczesnej terminologii masońskiej już sam wykreślony 
na ziemi plan określano mianem „loży” – istotą tych działań była rekonstruk-
cja mitycznej świątyni Salomona, stworzonej przez mistrza Hirama Abiffa. 

11 J.D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, przeł. 
A. Małecka, M. Tabaczyński, Kraków – Bydgoszcz 2014, s. 85.

12 G. Genette, Przestrzeń i język, przeł. A.W. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1976,  
t. 67, z. 1, s. 231.

13 B. O’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii, przeł. 
A. Szyłak, Gdańsk 2015, s. 18.

14 Tamże, s. 19. 
15 Tamże. 
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Budowla ta miała – zdaniem Filona i Józefa Flawiusza – stanowić repre-
zentację kosmosu16; na przestrzeni stuleci stanowiła także dla wielu archi-
tektów „najwyższy archetyp”, poddawany nieustannej rekonstrukcji17.

Szczególne znaczenie zyskuje w tym kontekście zarówno odzwier-
ciedlana struktura, jak i sama czynność jej replikacji. O istocie owego 
miejsca stanowi nie tylko jego substancja materialna, lecz również 
trajektoria przepływu energii między „[...] koncepcjami przestrzeni 
artykułowanymi przez dzieło sztuki i przestrzeń, jaką zajmujemy” – 
zdaniem O’Doherty’ego jest to jedna z „podstawowych i najmniej rozu-
mianych sił modernizmu”18. 

Hermetyczność (by nie rzec – hermetyzm) oraz nieprzejrzystość 
wielu procesów zachodzących w świecie sztuki z pewnością przyczyniają 
się do powstawania wokół niego aury tajemnicy, sprzyjającej teoriom 
spiskowym. Podobnie jak ezoteryczne stowarzyszenia, również artworld 
operuje własną symboliką, językiem i tradycją. André Rouillé wprost 
porównuje działanie podmiotów świata sztuki z „magiczną grupą” (nie 
tylko akceptującą, ale również praktykującą artystyczną „magię”), od której 
zależy skuteczność artysty-magika19. Modernistyczny white cube może być 
postrzegany w tym kontekście niemal jako alchemiczna retorta, umożli-
wiająca destylację rodzących się sensów. 

„Biały kubik”, potraktowany jako swoiste templum, pozostaje nie 
tylko wydzielony z przestrzeni profanum, ale również istnieje niejako poza 
czasem, w bezcielesnej „wieczności pokazu”: „Ta wieczność daje galerii 
status podobny otchłani: aby tam się dostać, musisz już być martwy”20. 
Na ów sepulkralny charakter przestrzeni sztuki zwracał uwagę amerykański 
artysta Robert Smithson, odnosząc się do rozdziału The Scattered and the 
Burried God z książki Antona Ehrezweiga The Hidden Order of Art. A Study 
in Psychology of Artistic Imagination i wskazując na wieloznaczność słowa 
„pogrzebany” (użytego przez autora w odniesieniu do bogów): „Istnieje 
interakcja między rozpraszaniem, rozrzucaniem, rozprzestrzenianiem 
i zawieraniem. W tym napięciu dzieło samo się manifestuje”21. Gest „pogrze-
bania” artystycznego obiektu pozostaje w ścisłym związku z „miejscem-
-kontenerem, które otwiera się na dzieło”; tego rodzaju kontenerem dla 
dzieła może okazać się „[...] galeria – white cube, w której zostało ono 
zawarte, złożone, będąc jednak w ciągłej relacji do tego, co na zewnątrz”22.

16 J.E. Cirlot, Słownik symboli, dz. cyt., s. 409.
17 Tamże.
18 B. O’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz..., dz. cyt., s. 47.
19 A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. 

O. Hedemann, Kraków 2007, s. 343.
20 B. O’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz..., dz. cyt., s. 20.
21 A. Jelewska, Ekotopie. Ekspansja technokultury, Poznań 2013, s. 137.
22 Tamże. 
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Emblematyczną serią prac Smithsona wizualizującą ten problem 
jest Alogon (1966), stanowiący – zgodnie z etymologią – przeciwieństwo 
greckiego logosu (do pojęcia „obrazów logicznych” – zwłaszcza w wymia-
rze topograficznym – artysta odwoływał się wcześniej za sprawą lektury 
Tractatus logico‑philosophicus L. Wittgensteina)23. Zgodnie z intencją autora 
następuje tu „zerwanie z logiką, zerwaniem z gestalt [postacią, wyglądem]”, 
a dominującym doznaniem odbiorcy może stać się „nie-rozróżnialność” 
(dedifferentiation); za pomocą sekwencji kubicznych modułów wytwarzają-
cych złudzenie ruchu artysta zmierza do wyrażenia „nieprzewidywalności 
struktur otaczających człowieka”24.

Konstruując własny „negatywny” słownik (obejmujący pojęcia Alogonu, 
„nie-rozróżnialności”, ale również „nie-miejsca”), Smithson dążył do zakwe-
stionowania uniwersalnego „planu”, konstytuującego system sztuki. Miwon 
Kwon stwierdza w książce One Place after Another: Site‑Specific Art and 
Locational Identity, iż aspiracją artystycznej formacji neoawangardowej (którą 
reprezentował Smithson) było wyjście poza ograniczenia związane zarówno 
z tradycyjnymi środkami wyrazu, jak i z instytucjonalnym obiegiem 
wystawienniczym. Kluczem do realizacji tych postulatów miała stać się 
zmiana relacji między dziełem sztuki a miejscem jego ekspozycji. Wynikająca 
stąd strategia site‑specific zmierzała do silnego powiązania z konkretnie 

zdefiniowanym 
miejscem zarówno 
obecności danego 
obiektu, jak i samej 
osoby widza. Jak  
zaznacza Kwon: 
„Epistemologiczne 
wyzwanie skupiało się 

na relokacji znaczenia, przeniesienia go z obiektu sztuki na jego możliwe 
konteksty, radykalne restrukturyzowanie podmiotu z modelu Kartezjańskiego 
w stronę fenomenologicznego doświadczenia żyjącego ciała i samoświado-
mości jako oporu wobec sił ekonomii kapitalistycznego rynku, w którym 
dzieła sztuki cyrkulują jako przenośne i wymienialne towary”25. 

Drogę wyjścia z kartezjańskiego white cube’a wskazuje praca 
Smithsona, mogąca stanowić metaforyczne zamknięcie historii artystycz-
nego modernizmu: Spiralna grobla – ikoniczna realizacja z obszaru sztuki 
ziemi, usypana w 1970 roku przy brzegu Słonego Jeziora w Utah. Kluczem 
do zrozumienia wielu aspektów Spiral Jetty jest wcześniejszy obiekt gale-
ryjny Smithsona z 1968 roku, zatytułowany Gyrostasis. Zdaniem samego 
Smithsona jest to „[...] trójwymiarowa mapa, która odnosi się do Spiral Jetty. 

23 A. Nagel, Medieval Modern. Art Out of Time, London 2012, s. 116–117.
24 A. Jelewska, Ekotopie..., dz. cyt., s. 136.
25 Za: tamże, s. 131.
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Gyrostasis jest relacyjne, nie może być odczytywane jako osobny obiekt”26. 
Jak wyjaśnił autor w krótkim eseju towarzyszącym pracy, termin „żyrostazja” 
dotyczy działu fizyki analizującego rotację ciał oraz ich tendencję do zacho-
wania równowagi. „Kiedy ją wykonywałem, odnosiłem się do procedur mapo-
wania planety Ziemi. Można powiedzieć, że jest to skrystalizowany fragment 
żyroskopowych rotacji”27. Spiralna struktura Gyrostasis – wynikająca 
z sekwencji zmniejszających się trójkątów – koresponduje również z wcze-
śniejszym o rok przedsięwzięciem Smithsona: projektem spiralnego basenu, 
możliwego do obejrzenia z samolotów lądujących na lotnisku w Dallas Fort 
Worth28. W okresie pracy nad obiema realizacjami Smithson wykonał geome-
tryczny rysunek wyjaśniający genezę tych trójkątnych modułów – jest to efekt 
rotacji kolejnych wpisanych w siebie zmniejszających się heksagonów. 
Sekwencja dwunastu sześciokątów (wykonujących stały obrót o 30 stopni, 
co daje w sumie pełną rotację o 360 stopni) tworzy – przypominający man-
dalę – wir, który stanowi zapis hipnotycznego spiralnego ruchu.

Zgodnie z tradycyjną wykładnią liczba 6 (dominująca w tym namnoże-
niu heksagonalnych form) reprezentuje niedoskonałość, która domaga się 
naturalnego dopełnienia. Tym brakującym elementem stabilizującym cały 
układ byłby iluzoryczny punkt centralny – „jądro kondensacji”, wokół 
którego konstruuje się geometryczna struktura, nieco przypominająca 

heksagonalny kryształ 
lodu. Na ten interesu-
jący aspekt zwracał 
uwagę Johannes Kepler 
w traktacie 
„Noworoczny podarek 
albo o sześciokątnych 
płatkach śniegu” (1611), 

gdzie dwuznaczny termin nix można interpretować nie tylko jako łacińskie 
słowo „śnieg”, ale także jako niemieckie słowo „nic”29. 

Agnieszka Jelewska zauważa, że Robert Smithson „[...] tak wła-
śnie rozumiał istotę materii: jako dynamiczną strukturę, która formuje się 
w ramach określonych kształtów, jednak wewnętrznie jest niezdetermino-
wana, chaotyczna. Zamrażanie rotacji, czynienie z procesu czegoś stałego, 
skrystalizowanego – to chęć pokazywania wnętrza i zewnętrza jednocze-

26 Za: tamże, s. 152.
27 Za: tamże, s. 151.
28 Zob. R. Pico, Aerial Art, the New Landscape of Robert Smithson, „Journal 

of Architecture and Urbanism” 2019, t. 43, nr 2, s. 181–191.
29 Zob. J. Kepleri, Strena, seu de Nive Sexangula, Francofurti Ad Moenum 1611, 

https://galileo.ou.edu/exhibits/snowflake-or-six-angled-crystal  
[dostęp: 1.04.2022].

https://galileo.ou.edu/exhibits/snowflake-or-six-angled-crystal
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śnie”30. Rysunek Smithsona przypomina precyzyjnie utkaną pajęczynę, pozba-
wioną jednak pajęczej Meduzy-Gorgony czającej się w środku – w jej miejsce 
pojawia się hipnotyczna pustka, która otwiera przed widzem nieskończoną 
perspektywę pochłaniającego wiru. Na dwuznaczność tego typu form zwracał 
uwagę Cirlot. Jego zdaniem pajęczyna „[...] z racji swej spiralnej formy niesie 
również pojęcie kreacji i rozwoju, koła i środka. W nim jednak czai się znisz-
czenie i agresja. […] Jest to prawdopodobnie symbol odczucia negatywnej 
strony świata, intuicji dostrzegającej zło nie tylko na obrzeżach koła przemian, 
ale w samym jego środku, tj. źródle”31. 

W innym miejscu Cirlot wskazuje również na związek wiru z kubicznym 
modelem przestrzennym: „Forma ta, utworzona przez ruch spiralny i przez 
helikoidę, wyraża również dynamikę trójwymiarowego krzyża, tzn. przestrzeni. 
Dlatego jest symbolem ewolucji wszechświata”32. Symboliczny splot spirali 
i sześcianu podważa tradycyjną wykładnię Dionizego Kartuza, wedle którego 
„[...] ciała sześcienne nie nadają się do rotacji, jak sferyczne, są więc wizerunkami 
tego, co stabilne”33. Na podobne zjawisko zwrócił uwagę w eseju z 1972 roku 
Smithson, który stwierdził, że „[...] każdy kubik kryształu soli odzwierciedla całą 
Spiral Jetty w sensie molekularnej sieci kryształu. Wzrost w krysztale postępuje 
wokół punktu dyslokacji, w formie śruby”34. Artysta odnosi się w tym miejscu 
do tzw. dyslokacji śrubowej, wynikającej z uszkodzenia struktur krystalicznych 
i skutkującej powstawaniem form ślimakowatych. Opisana tu trajektoria entropii 
koresponduje z metaforycznym ruchem wstecznym zaprojektowanym przez 
autora Spiral Jetty, który komentował to zjawisko w następujący sposób: „Pod 
względem chemicznym nasza krew ma podobny skład do kompozycji pierwot-
nych mórz. Poruszając się po spirali, powracamy niejako do naszych początków – 
do wilgotnej protoplazmy; oko dryfuje po przedpotopowym oceanie”35.

Zdaniem Jelewskiej w „psychogeologicznej” koncepcji Smithsona 
„[...] myślenie poddaje się uprzestrzennieniu, dynamizuje pozycje człowieka 
wobec otoczenia”, a umysł człowieka – wpisując się w całokształt ziemskich prze-
mian – „powraca jako fragment przestrzeni”36. W spostrzeżeniu tym wyczuwalna 
staje się hermetyczna dialektyka w duchu Kybalionu – sławnego ezoterycznego 
tekstu, który głosił między innymi, że „wszechświat ma charakter mentalny”. 
Bezpośrednio wiąże się z tym „mentalny” charakter transmutacji hermetycznej, 
której podlega – „podobnie jak metale i pierwiastki” – również umysł37.

30 A. Jelewska, Ekotopie..., dz. cyt., s. 152.
31 J.E. Cirlot, Słownik symboli, dz. cyt., s. 300.
32 Tamże, s. 452.
33 Tamże, s. 402–403.
34 Za: A. Jelewska, Ekotopie..., dz. cyt., s. 150.
35 Za: tamże, s. 151.
36 Tamże, s. 132.
37 Zob. The Kybalion. A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece, 

by Three Initiates, Chicago (ILL) 1912, https://gutenberg.org/cache/epub/14209/
pg14209.html [dostęp: 01.04.2022].
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Jeśli potraktujemy trajektorię zaprojektowaną przez Smithsona 
jako drogę wyjścia („relokację znaczenia”) z – jak to ujełał Kwon – arty-
stycznego „modelu kartezjańskiego” (symbolizowanego przez emblema-
tyczny white cube), to należałoby zadać pytanie: czy za pomocą 
analogicznych wizualnych metafor można opisać również cyrkulację „sił 
ekonomii kapitalistycznego rynku”, definiującą kształt nowoczesnego 
systemu sztuki? Podobnie jak w dziele Smithsona, metaforycznym 
obrazem-modułem może okazać się tutaj spirala, pełniąca w przypadku 
wielu ikon modernistycznej sztuki funkcję planu – nie tylko w sensie 
logicznym, ale również architektonicznym. Spośród koncepcji tego typu 
na szczególną uwagę zasługują dwa budynki-symbole: niezrealizowany 
projekt Pomnika III Międzynarodówki Władimira Tatlina z 1919 roku 
i Muzeum Guggenheima autorstwa Franka Lloyda Wrighta, oddane 
do użytku w 1959. Daty powstania tych dwóch ikon XX-wiecznej 
architektury stanowią cezury wyznaczające początek i kres ekspansji 
Wielkiej Awangardy – od rewolucyjnego okresu pionierskiego, aż po czas 
podsumowań i muzealizacji modernistycznych eksperymentów. 
Wirtualny pomnik idei komunistycznego kolektywizmu powstały 
na Wschodzie i będący kwintesencją zachodniego kapitalizmu monument 
upamiętniający prywatnego mecenasa są w gruncie rzeczy dwiema 
emanacjami tego samego pragnienia, które wyraziła z emfazą Hilla von 
Rebay, pierwsza kuratorka Muzeum Guggenheima: „Potrzebuję świątyni 
ducha, pomnika!”38. Forma obu budowli – opartych o prymarne figury 
geometryczne – jest zaskakująco zbieżna: „świątynia” Solomona 
Guggenheima stanowi w zasadzie odwrotność konstrukcji Tatlina. 
Radziecka wieża Babel spiralnym ruchem pnie się ku górze, a nowojorski 
ziggurat wedle tej samej spiralnej trajektorii zwęża się ku podstawie, 

budząc – zdaniem 
krytyków – skoja-
rzenia z architekturą 
piekielnych kręgów 
Dantego (szerokie 
„dno”, które 
w wyniku inwersji 
staje się sufitem, 
wieńczy tu heksago-

nalny, dwunastoczęściowy świetlik). Obaj architekci posługują się zresztą 
tym samym słownikiem form, sięgając po wszelkie możliwe kombinacje 
kół, kwadratów, trójkątów i spirali – wszystko po to, aby wskrzesić znaną 
z czasów rewolucji francuskiej koncepcję architecture parlante. 

38 Zob. N. Levine, The Architecture of Frank Lloyd Wright, Princeton (NJ) 1996, s. 299.
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Tatlinowski monument można odczytywać jako symbol dialektycznej 
negacji, pozostającej w kontrze do „pozytywnego” dogmatyzmu, którym – 
w pewnym sensie – emanuje Muzeum/mauzoleum Guggenheima. Negacyjny 
charakter politycznego przewrotu wyraża się w ożywczym sprzężeniu 
destruktywnej i kreatywnej energii, umożliwiającym tymczasowe otwarcie 
przestrzeni wolnego, krytycznego myślenia. To napięcie staje się źródłem 
dynamiki całego układu opartego na nieustannej cyrkulacji energii (w tym 
kapitału ekonomicznego i symbolicznego). Zarówno w aspekcie formalnym, 
jak i ideowym oba monumenty stanowią swoje przeciwieństwa nie tylko 
ze względu na odwrócenie formy spiralnej wieży oraz przeciwstawienie formy 
zamkniętej (w przypadku masywnych murów muzeum Wrighta) i otwartej 
(w przypadku ażurowej konstrukcji Tatlina), ale również z powodu obecno-
ści/nieobecności czynnika związanego z ruchem. O ile dynamika wijącej się 
rampy w statycznym Muzeum Guggenheima ma przede wszystkim charakter 
złudzenia optycznego, o tyle Pomnik III Międzynarodówki został zaprojek-
towany jako struktura ulegająca nieustannej (i jak najbardziej dosłownej) 
rotacji. Według założeń architekta nieruchomy stalowy szkielet zewnętrznego 
rusztowania miał mieścić w sobie siedzibę Kominternu, ulokowaną w obrę-
bie czterech mobilnych szklanych brył: prostopadłościanu, ostrosłupa, walca 
i półkuli. Każdy z wymienionych modułów powinien zgodnie z planem wiro-
wać wokół własnej osi w innym tempie. W ten sposób monument spełniałby 
funkcję gigantycznego urządzenia dzielącego czas na interwały, a w związku 
z tym rejestrującego „obroty sfer niebieskich”, podobnie jak w innym, rów-
nież niezrealizowanym dziele architektury mówiącej – Mauzoleum Newtona 
autorstwa Étienne’a-Louisa Boullée.

Alternatywnym – obok spiralnej wieży – symbolem pozwalającym una-
ocznić opisaną tu inwersję jest pięcioramienna gwiazda, która zależnie od kon-
tekstu może wywoływać skojarzenia zarówno z radzieckim kolektywizmem, 
jak i z kultem indywidualizmu, wyrażającym się w amerykańskim „systemie 
gwiazd”. Forma ta w sposób naturalny łączy się z pentagramem – abstrak-
cyjną emanacją złotego podziału, definiującego idealny kanon ludzkiego ciała 
(oraz powiązany z nim kanon architektoniczny), którego środkiem jest pępek. 

Wizualną reprezentację 
tej zależności stwo-
rzył już Agryppa von 
Nettesheim, który wpisał 
wizerunek człowieka 
z rozłożonymi kończy-
nami w pięcioramienną 
gwiazdę. 

O metaforyce struktur pięciodzielnych pisze Cirlot, wskazując iż 
„[...] liczba pięć symbolizuje człowieka po upadku, ale – już w ziemskim 
porządku – także zdrowie i miłość. Dlatego właśnie (a nie odwrotnie – 
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twierdzi doktryna ezoteryczna) człowiek ma pięć kończyn, liczba pięć 
zaś wpisana jest w każdą z jego dłoni i stóp”39. Gwiazda o pięciu 
ramionach wyraża również uniwersalistyczne pragnienia człowieka. 
W sensie mikrokosmicznym budzi ona skojarzenia z pięciopalczastą 
dłonią robotnika, a w sensie makrokosmicznym stanowi reprezentację 
pięciu kontynentów. Nie bez powodu kształt ów można rozpoznać 
zarówno w zielonej gwieździe esperantystów, jak i w gorejącej 
gwieździe wolnomularzy, wywiedzionej z pitagorejskiego pentagramu. 
Jeśli w swoim podstawowym położeniu forma ta staje się pozytywnie 
nacechowanym „ośrodkiem mistycznym”, to po obróceniu do góry 
nogami nabiera infernalnego charakteru.

W kontekście refleksji nad mechanizmami symbolicznej inwersji, 
a zwłaszcza – nieco paradoksalnej – ideą rewolucyjnego monumentu, 
warto zwrócić uwagę na etymologię łacińskiego terminu revolutio, 
oznaczającego „obrót”, „nawrót” lub właśnie „odwrócenie”. Pojęcia 
obrotu i odbicia (oraz związanej z nim odwrotności) mogą posłużyć 
do zdefiniowania elementarnych napięć organizujących strukturę szer-
szego pola gry, w którym funkcjonuje ów wyjątek; w istocie potwierdza 
on – choćby przez negację – konstytuujący go zbiór reguł.

Osie strukturyzujące ów system korespondencji i opozycji 
można zdefiniować jako: góra – dół (relacja niematerialnej nadbudowy 
i materialnej bazy), prawo – lewo (opozycja polityczno-ekonomicznego 
modelu konserwatywnego i progresywnego) oraz przód – tył (awan-
garda i ariergarda). Pochodną opisanego układu przestrzennego – bli-
skiego wcześniej przywołanemu modelowi kartezjańskiemu – jest także 
geograficzny podział, przeprowadzony wzdłuż osi zachód – wschód 
i północ – południe.

39 J.E. Cirlot, Słownik symboli, dz. cyt., s. 314–315.
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Jako symboliczną reprezentację struktury opartej na binarnych 
opozycjach można potraktować obecne w ezoterycznej ikonografii pod-
pory Jakin i Boaz – dwie kolumny, które według Starego Testamentu 
znajdowały się u wejścia do jerozolimskiej Świątyni Salomona. Jakin 
(„Jahwe utwierdził”, po prawej stronie) wiąże się z patriarchatem, sym-
bolizowanym przez Słońce, a Boaz („w Nim moc”, po lewej stronie) – 
z matriarchatem, pozostającym w sferze oddziaływania Księżyca. Nieco 
upraszczając, Jakin stanowi w tym układzie element wyrażający statyczną 
pozytywność, a Boaz – dynamiczną negatywność. Umieszczone między 
dwoma kolumnami kręte schody (obecne w ikonografii wolnomularskiej) 
można potraktować jako falującą „drabinę teologiczną” lub „ścieżkę 
oświecenia”, która umożliwia odnalezienie właściwego balansu między 
sferami oddziaływania sprzecznych sił.

Warto przywołać w tym kontekście analogiczne wyobrażenie 
odnoszące się do obszaru nauk ścisłych – jest nim projekt pamiątkowego 
medalionu (lub monety) autorstwa Georga Wilhelma Leibniza, w któ-
rym operacje z wykorzystaniem systemu binarnego zostały przyrównane 
do demiurgicznego aktu kreacji. Fakt, iż wszystkie liczby są pochodnymi 
zera i jedynki, znajduje analogię w „stworzeniu wszystkiego z niczego” 
przez wszechmocną istotę boską. Zgodnie z pitagorejską doktryną gło-
szącą, że „wszystko jest liczbą”, Leibniz interpretował proces genezyjski 
w kategoriach matematycznych: jeśli zerem jest nicość, to jedynką – a wła-

ściwie Jedynym – pozostaje sam 
Bóg, będący źródłem wszechrzeczy. 
Korespondująca z tymi koncepcjami 
ikonografia projektu Leibniza wywo-
łuje równocześnie skojarzenia z ezo-
teryczną symboliką dwóch kolumn, 
wyrażających opozycję zasady pozy-
tywnej (słońce) i negatywnej (księżyc).
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Przestrzeń transcendentna znajduje również analogie w pewnych 
koordynatach geograficznych. Otóż w dawnej ikonografii dwie kolumny 
Jakin i Boaz kojarzono również z metaforycznym wyobrażeniem Słupów 
Herkulesa (znajdujących się po obu stronach Cieśniny Gibraltarskiej), 
stanowiących bramę do Nowego Świata i uzupełnianych łacińską sentencją 
plus ultra (wciąż dalej). Popularne przedstawienie kolumn uzupełniano 

często parą umieszczonych pośrodku 
nakładających się okręgów, 
reprezentujących wschodnią 
i zachodnią część globu. Zarówno 
kapitele kolumn, jak i uproszczoną 
mapę wieńczyła symboliczna korona 
wyrażająca ideę ziemskiej władzy 
o światowym zasięgu.

W epoce nowożytnej motyw Słupów Herkulesa powracał wielokrot-
nie jako swoisty refren w ikonografii numizmatycznej (ewokującej kapitał 
ekonomiczny) i heraldycznej (wyrażającej kapitał symboliczny). Dolary 
krążące w transatlantyckiej strefie wpływów monarchii hiszpańskiej 
zdobiono często obrazem słupów przeplecionych wijącą się wstęgą 
z inskrypcją. Na przestrzeni stuleci forma ta uległa znacznemu uproszcze-
niu, powoli ewoluując w symbol przypominający znany z dzisiejszych bank-
notów i monet typograficzny znak: literę S przedzieloną jedną lub dwiema 
pionowymi liniami. W przypadku przedstawień herbowych związany 

ze słupami binarny podział na prawą 
i lewą stronę nabierał dwuznacznego 
charakteru w związku z faktem, iż 
w heraldyce terminy „lewy” 
(łac. sinister) i „prawy” (łac. dexter) 
należy wyjaśniać, przyjmując nie 
punkt widzenia obserwatora, lecz 
zawsze nosiciela tarczy.

Słupy Herkulesa tworzyły również symboliczną „bramę zachodzą-
cego słońca”, powiązaną z solarną trajektorią, wiodącą ze Wschodu 
na Zachód. Metaforyczna droga do Nowej Atlantydy (którą opisywał 
Francis Bacon) wskazuje także trajektorię podróży artystycznych 

emigrantów, którzy w pierwszej 
połowie XX wieku opuścili Europę, 
przyczyniając się do przebiegunowa-
nia światowego artworldu na korzyść 
Ameryki. Wśród nich znaleźli się tak 
znaczący twórcy, jak Marcel 
Duchamp czy Markus Rothkowitz 
(Mark Rothko).
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W tym ujęciu Ocean otwierający się między Słupami Herkulesa staje się 
przestrzenią tranzytową, symbolizującą „dynamiczną grę sił”40 i spajającą 
dwie współistniejące rzeczywistości – podobną funkcję symboliczną pełni 
szachownicowa posadzka umieszczana między masońskimi kolumnami Jakin 
i Boaz. Podłoga wolnomularskiej loży, złożona z czarno-białych kwadrato-
wych modułów, wyraża dualistyczne przeciwstawienie dwóch porządków: 
materii i ducha. W przypadku heraldycznej szachownicy rombowej dynamika 
ta ulega dodatkowemu spotęgowaniu.

Z kolei w kontekście sztuki awangardowej motyw ten wywołuje sko-
jarzenia także z postawą Marcela Duchampa, który (przynajmniej na pozio-
mie deklaratywnym) w pewnym momencie porzucił twórczość artystyczną 
na rzecz kariery szachisty. Duchampowska szachownica reprezentuje zatem 

pole gry, jakie otwiera się między 
nieprzystającymi do siebie obsza-
rami aktywności. To w gruncie rzeczy 
przestrzeń negocjacji i eksperymentu, 
w której kartezjański porządek „białego 
sześcianu” ulega transformacji za sprawą 
niekontrolowanych rzutów kością, 
wprowadzających w ten układ aleato-
ryczną (łac. alea – kostka) dynamikę.

Cirlot wiąże sens szachownicy 
(symbolizującej idee kombinacji i przypadku) z „wysiłkiem zapanowania 
nad tym, co nierozumne, i wtłoczenia go w ramy określonej struktury” 
i dostrzega występowanie analogicznych napięć w przypadku symboliki 
związanej z oktagonem: „Wszelka forma ośmiokątna jest zawsze symbolem 
rozumu i intelektu, ale nie ducha, ponieważ ten jest par excellence treścią, 
podczas gdy rozum to tylko system postrzegania rzeczy, tj. sposób intelek-
tualnego uchwytywania i organizowania, a więc naczynie”41.

Zgodnie z tą wykładnią ośmiokąt wyraża archaiczne przeciwstawienie 
dwóch kosmicznych figur: kwadratu i koła. Pierwsza z tych form kojarzona 

jest z materialną sferą ziemską, druga – 
z metafizycznie pojmowanym niebem. 
Oktagonalna synteza obu geometrycz-
nych figur budzi skojarzenia z archa-
iczną koncepcją kwadratury koła (lub 
kołowania kwadratu), w ramach której 
dochodzi do uniwersalnego połączenia 
obu przeciwieństw. Warto przypo-
mnieć, iż tradycyjna wykładnia wiąże 
liczbę 8 z ideą doskonałości. 

40 Tamże, s. 279.
41 Tamże, s. 399–400.



TEMPLUM. EZOTERYKA BIAŁEGO SZEŚCIANU 144
Jakub Woynarowski

Kwadraturę koła jako metaforyczną strukturę opisującą cyrkula-
cję żywiołów znajdziemy zarówno w alchemicznym traktacie Michaela 
Maiera De Circulo Physico, Quadrato (1616)42, jak i w naukowym dziele 
Dissertatio de Arte Combinatoria (1666) Gottfrieda Wilhelma Leibniza, 
w których dochodzi do kombinatorycznego sprzężenia przeciwieństw: 
ziemi (terra) i powietrza (aer), ognia (ignis) i wody (aqua), ciepła (caliditas) 
i zimna (frigititas), suchości (siccitas) i wilgoci (humiditas)43.

Tę symboliczną, oktagonalną siatkę napięć odnaleźć można w pla-
nie architektonicznym jednej z najważniejszych ikon sztuki XX wieku – 
bezwyznaniowej kaplicy University of St. Thomas w Houston, mieszczącej 
dzieła Marka Rothki. W tym przypadku ośmiokątne założenie budynku 
ulega rozwinięciu w sakralną formę krzyża. Oktagonalna struktura obecna 
jest także w konstrukcji nowoczesnego świetlika, umieszczonego w cen-
tralnej części sufitu44. Przyjmuje on formę piramidy podzielonej na 33 
„szczeble” (wliczając w to również wierzchołek ostrosłupa). Podstawą jest 
tu nieforemny ośmiokąt (lub kwadrat o ściętych narożnikach), którego 
powierzchnię podzielono na 12 trójkątów. 

42 M. Maier, De Circulo Physico, Quadrato: Hoc est, de Auro ejusque virtute medici‑
nali, sub duro cortice instar nuclei latente, an et qualis inde petenda sit tractatus 
haut inutilis, Oppenheim 1616, https://openlibrary.org/books/OL24489573M/
De_circulo_physico_quadrato_hoc_est_auro [dostęp: 1.04.2022].

43 G.W. Leibniz, Dissertatio de Arte Combinatoria, in Qua, Ex Arithmeticae 
Fundamentis, Leipzig 1666, https://archive.org/details/ita-bnc-
-mag-00000844-001 [dostęp: 1.04.2022].

44 G.F. Shapiro, Restoring the Rothko Chapel Skylight to Achieve the Artist’s Vision, 
“Architect” 2021, 25.05, https://www.architectmagazine.com/technology/
architectural-detail/restoring-the-rothko-chapel-skylight-to-achieve-the-
-artists-vision_o [dostęp: 1.04.2022].

https://openlibrary.org/books/OL24489573M/De_circulo_physico_quadrato_hoc_est_auro
https://openlibrary.org/books/OL24489573M/De_circulo_physico_quadrato_hoc_est_auro
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Połączenie struktury czterodzielnej z trzydziestotrzystopniową 
może budzić skojarzenia ze słynną pracą Johna Cage’a 4’33’’, której 
tytuł – na mocy teorii spiskowych – uznawano za homofon, oznaczający 
mistyczną dedykację „dla 33”.
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Kaplica Rothki dosłownie realizuje sakralne aspiracje moderni-
zmu, ustanawiając ponadczasową, ekumeniczną przestrzeń kontemplacji. 
Następuje tu – jak się zdaje – synteza, a zarazem zniesienie napięć konsty-
tuujących awangardowy plan rewolucji w świecie sztuki. Oficjalne credo 
opiekunów kaplicy podkreśla ten aspekt: „Kaplica Rothki to przestrzeń 
duchowa, forum światowych przywódców, miejsce samotności i spotkań. 
To epicentrum dla obrońców praw obywatelskich, zakłócenie porządku 
pełne ciszy [a quiet disruption], bezruch, która się porusza”45. 

Dostrzegając analogie między kaplicą Rothki a baptysterium, 
można uznać ją za swoisty punkt zwrotny, nowy początek wskazu-
jący ścieżkę alternatywną wobec wcześniej przyjętych koordynatów. 
Mocą paradoksu ruch do przodu może także okazać się ruchem wstecz. 
Zwracał na to uwagę Alexander Nagel, który w książce Medieval Modern 
wskazywał na „głębszą zasadę organizacyjną”46, zbliżającą do siebie dzia-
łalność XX-wiecznych artystów i „przednowoczesną sztukę site‑specific”. 
Szczególną rolę w procesie budowania tego transhistorycznego pomostu 
Nagel przypisuje fundacji Dia Art, założonej w 1974 roku i stanowiącej 
„jedną z najbardziej innowacyjnych i udanych odpowiedzi na nowe roz-
wiązania”47, wynikające z zakwestionowania tradycyjnych, muzealnych 
form ekspozycji oraz zwyczajowych sposobów kupowania i kolekcjo-
nowania sztuki. Twórca fundacji, Heiner Friedrich, „[...] przywołał śre-
dniowieczną kaplicę jako wzór nowego rodzaju systemu patronackiego 
i wystawienniczego, jakiego domagała się nowoczesna sztuka”48. Jako 
dwa istotne przykłady dzieł site‑specific, stanowiące punkty odniesienia 
dla Friedricha, Nagel wskazuje właśnie kaplicę Rothki w Houston oraz 
udekorowaną przez Giotta kaplicę Scrovegnich w Padwie49.

Starając się zdefiniować znaczenie średniowiecznej formy kaplicy dla 
XX-wiecznych artystów, Nagel zwraca uwagę na aspekt radykalnej ingeren-
cji we „współrzędne przestrzenno-czasowe przeżywanego doświadczenia”, 
stanowiącej „pierwszy krok w wielopoziomowej (alegorycznej, tropolo-
gicznej, anagogicznej) lekturze tekstu sakralnego”. W tym ujęciu kaplice 
były przestrzeniami eksperymentu, a uczestnictwo w nim mogło stanowić 
duchowe wyzwanie. Dostrzeżenie tej zależności może pomóc – jak pisze 
Nagel – w „defamiliaryzacji” zarówno średniowiecznych, jak i współcze-
snych realizacji tego rodzaju50.

45 Rothko Chapel, http://rothkochapel.org/learn/about [dostęp: 1.04.2022].
46 A. Nagel, Medieval Modern..., dz. cyt., s. 155.
47 Tamże, s. 97.
48 Tamże, s. 155.
49 Tamże, s. 97–98.
50 Tamże, s. 98–100.
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Językowy rdzeń leg (obecny 
w przywołanym wcześniej lego/
legere) odsyła do czynności zbiera-
nia, czytania, liczenia. Odnaleźć 
go można zarówno w języku łaciń-
skim, jak i greckim, w jakich pozo-
staje w etymologicznym związku 
z Logosem, który można zinter-
pretować w tym duchu jako zbiór, 
mowę lub rachunek. Przyjmując 
szerszą wykładnię, Logos jest 
także proporcją lub prawidłowo-
ścią, odzwierciedlającą racjonalny 
zamysł lub wręcz „rozum” świata, 
w którym ujawnia się boska siła 
stwórcza. Nie bez przyczyny Logos 
– przetłumaczony jako „Słowo” – 
pojawia się w pierwszym wierszu 
Ewangelii św. Jana jako prapoczą-
tek wszelkiej kreacji.
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Do analogii ze średniowieczną sztuką sakralną odwołuje się Nagel 
również w przypadku koncepcji ready‑made: „Przed sztuką burżuazyjną, jak 
powiedział Duchamp, sztuka «była literacka lub religijna: wszystko to służyło 
umysłowi». Relikwie są rzeczami fizycznymi, ale są też obiektami pojęcio-
wymi. Ich status jest jednocześnie niższy i wyższy niż w przypadku malar-
stwa. […] Zarówno w przypadku ready‑made, jak i relikwii zwykły przedmiot, 
nie do odróżnienia od wielu podobnych, zostaje wyeksponowany jako coś 
niezwykłego. […] Relikwii w ogóle nie konsekrowano, lecz raczej je rozpo-
znawano; źródłem ich mocy były powiązane z nimi historie”51. 

Odniesienie do formuły relikwiarza oraz do kaplic jako przestrzeni 
mieszczących relikwie (by wspomnieć choćby rzymską bazylikę Świętego 
Krzyża z Jerozolimy, mieszczącą próbki gruntu z Ziemi Świętej) pojawia 
się jako istotny punkt odniesienia również w przypadku teorii nie-miejsc 
Roberta Smithsona. Zasadniczą procedurą jest tu „destabilizacja topo-
graficzna”52, będąca nieodłącznym elementem praktyki średniowiecznej. 
Jak pisze Nagel, „[...] modelem strukturalnym dla Nie‑miejsc mógł równie 
dobrze być topograficzny relikwiarz świętego miejsca”, natomiast w przy-
padku braku sakralnych odniesień owe archaiczne formy sztuki religijnej 
spełniały funkcje „modeli logicznych”53.

Wywód na temat średniowieczności awangardowej sztuki, który 
konstruuje Nagel, pozwala na usytuowanie w jednej linii rozwojowej takich 
twórców, jak: Rothko, Duchamp i Smithson. Co istotne, strategie fundato-
rów XX-wiecznej sztuki korespondują – w sposób świadomy lub nieuświa-
domiony – ze wzorcami obecnymi w głębokiej przeszłości. Dzięki temu 
można dostrzec, że opisana wyżej logiczna struktura ma charakter odwra-
calny, a rozpięte między opozycyjnymi biegunami linie napięć wyznaczają 
dwukierunkowe trajektorie przepływów energii. 

Warto przytoczyć tu konstatację Grzegorza Sztabińskiego, który – 
odnosząc się do problemu duchowości w sztuce współczesnej – wskazywał 
na niemożność ponownego otwarcia „drogi wstecznej” ku całościowym sys-
temom. Równocześnie jednak podkreślał, iż „[...] historyczne odnośniki oka-
zują się przydatne, ale nie jako całościowe systemy, które da się tylko przyjąć 
lub odrzucić, a jako «las symboli», które rozważamy, biorąc pod uwagę, jak 
jego składniki oddziałują na naszą wrażliwość. W podobny sposób można 
podchodzić do natury, biorąc pod uwagę nie publicznie dostępne sfery jej 
znaczenia, a poszukując ugruntowania wybranych zjawisk w indywidualnej 
artykulacji ich sensu”54. 

51 Tamże, s. 236–238.
52 Tamże, s. 132.
53 Tamże, s. 129–130.
54 G. Sztabiński, Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej, 

„Sacrum et Decorum. Materiały i Studia z Historii Sztuki Sakralnej” 2009, 
nr 2, s. 129. 
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Istotą tej diagramatycznej konstrukcji jest proces nieustannej 
cyrkulacji, który czyni ją podobną do żywego organizmu – jego system 
naczyniowy wypełnia archetypiczna magma metafor, podobna do opi-
sanej przez Smithsona „krwi” o składzie przypominającym kompozycję 
pierwotnych mórz. Biologiczna analogia pozwala zauważyć, że opisany 
Plan wyraża nie tylko opozycje, ale również związki między jego punk-
tami węzłowymi. Jak mówi przywołana wcześniej ezoteryczna maksyma: 
„Co na górze, to na dole”. W ten sposób dopełnia się hierogamia – 
mityczne zaślubiny nieba i ziemi.
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Abstrakt:
Artykuł sytuuje ikoniczne dzieła sztuki awangardowej oraz 
typowe dla niej mity założycielskie (takie jak galeryjny white 
cube) w kontekście symboliki ezoterycznej, prezentując dzie‑
dzictwo sztuki XX wieku jako bezpośrednią kontynuację znacz‑
nie wcześniejszych zjawisk kulturowych. Łącząc w integralną 
całość komponenty tekstowe i wizualne, autor wykorzystuje 
w praktyce niekonwencjonalne metody produkcji wiedzy 
obecne w polu sztuki współczesnej.

Słowa kluczowe: 

artistic research, awangarda, ezoteryka,  
geometria, teorie spiskowe, white cube
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1
Dzieje antropozofii nierozerwalnie związane są z charyzmatyczną osobo-
wością Rudolfa Steinera (1861–1925), który w historii oraz opracowaniach 
encyklopedycznych utrwalił się przede wszystkim jako jej twórca2. Z licz-
nych dokumentów wyłania się portret człowieka o niezwykłej osobowo-
ści. Działalność Steinera jako wolnomularza (od 1904 r. miał najwyższy, 
96. stopień wtajemniczenia), filozofa, lektora, badacza i wydawcy spuści-
zny Johanna Wolfganga Goethego, budowniczego Wolnej Wyższej Szkoły 
Wiedzy Duchowej (tzw. Goetheanum) w Dornach koło Bazylei, autora dra-
matów misteryjnych3, twórcy eurytmii4, antropozoficznej medycyny, nowej 
pedagogiki, biodynamicznego rolnictwa itp. uzupełnia jedynie jego obraz 
jako człowieka. Niezwykłe oddziaływanie Steinera, jednego z najwięk-
szych mistyków XX wieku, uwidoczniło się w okresie jego przynależności 
do Towarzystwa Teozoficznego, w którym od 1902 roku – jako założyciel 
i generalny sekretarz sekcji niemieckiej (od 1904 r.) – skupiał wokół siebie 
ogromną liczbę zwolenników. Jego liczne wykłady (w sumie wygłosił ich 
ponad sześć tysięcy), z którymi jeździł po całej Europie (Niemcy, Francja, 
Holandia, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Szwecja, Polska), przyciągały 
wielu słuchaczy różnych narodowości, także Polaków5. Mając imponującą 

1 Niniejszy referat jest wynikiem badań, które prowadziłam w ramach programu 
MNiSW „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: 
„Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939”, 
nr 0186/NPRH4/H2b/83/2016. O projekcie i wynikach badań zob. http://www.
tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl [dostęp: 5.12.2021]. 

2 Por. hasła: Steiner Rudolf, w: J. Brosse, Wielcy mistrzowie duchowi świata, przeł. 
I. Kania, Łódź 1995, s. 199; Steiner Rudolf, w: Nowa encyklopedia powszechna 
PWN, t. 6: S–Z, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1996, s. 43.

3 Premiera pierwszego dramatu misteryjnego R. Steinera Die Pforte der 
Einweihung („Wrota wtajemniczenia”) odbyła się w 1912 r. w Monachium. Trzy 
jego kolejne dramaty misteryjne: Die Prüfung der Seele, Der Hüter der Schwelle 
oraz Der Seelen Erwachen, zostały wystawione w 1913 r. 

4 Eurytmia (gr. eurythmia – ład, takt, harmonia) to oryginalna dziedzina sztuki 
zainicjowana przez R. Steinera, a następnie rozwinięta przez jego żonę Marię 
von Sivers, której zawdzięcza także swoją nazwę. Eurytmia jest sztuką ruchu, 
której zadaniem jest wyrażenie życia wewnętrznego człowieka i jego stosunku 
do wszechświata. Przez Steinera określana była jako „widzialny śpiew” 
i ufizycznienie tego, co wewnętrzne. Ruch potrafi często wyrazić więcej, niż 
ujmują słowa, H. Depta, Pedagogika R. Steinera – teoria i praktyka, „Kwartalnik 
Pedagogiczny” 1992, nr 3–4, s. 23–50.

5 Działalność wykładowcza R. Steinera poświęcona była m.in. religii, sztuce, 
okultyzmowi i inicjacji. Do jego najważniejszych wykładów należą m.in.: 
Goethe als Theosoph, Mathematik und Okkultismus, Theosophie an Hand der 
Apokalypse, Theosophie des Rosenkreuzers. Na temat działalności R. Steinera zob. 
np. M. Rzeczycka, Młodopolska antropozofia (Kraków i okolice), w: Wokół wizji 
i fascynacji Srebrnego Wieku, red. F. Apanowicz, M. Rzeczycka, Gdańsk 2008, 
s. 106–122; M. Rzeczycka, K. Arciszewska-Tomczak, Z dziejów polskiej antro‑
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liczbę słuchaczy i uczniów, Steiner organizował tzw. autorskie loże. Z nich 
właśnie na generalnym zjeździe teozofów6 – Wszechświatowym Kongresie 
Teozoficznym w Sztokholmie – w lutym 1913 roku powstało Powszechne 
Towarzystwo Antropozoficzne, na czele ze Steinerem, który, co ciekawe, 
nigdy nie został jego członkiem. 

Dużą rolę w działalności Powszechnego Towarzystwa Antropo-
zoficznego odgrywały formalne i nieformalne oddziały zakładane przez 
emisariuszy Steinera w wielu miastach Europy. Przepływ informa-
cji odbywał się różnymi kanałami. Podstawą były wyjazdowe cykle 
wykładów Steinera. Bardzo ważną funkcję spełniali uczniowie Steinera, 
powracający z Dornach na stałe lub chwilowo tylko przybywający 
do rodzimego kraju z „dobrą nowiną” antropozofii. Wśród człon-
ków Towarzystwa nieustannie krążyła korespondencja. Przepisywano 
i rozsyłano wykłady, streszczano i komentowano wystąpienia, dyskuto-
wano o nowych projektach. Na wyobraźnię oddziaływała niewątpliwie 
legenda Steinera, na którą składała się jego rozległa wiedza, wyjątkowa 
osobowość (mówiono nawet o niezwykłej świetlistej aurze otaczającej 
go w czasie wykładów), a także konsekwentna polityka przyjmowa-
nia nowych członków wyłącznie na podstawie osobistej rekomendacji 
ze strony najbardziej zaufanych uczniów. Dzięki temu przynależność 
do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego była pożądana 
i warta zachodu. Jego członkowie, a zwłaszcza wewnętrznej, nielicznej 

pozofii, w: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939, t. 1: Teozofia i antropozofia, 
red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Gdańsk 2019, s. 131–210; E. Biernat, Symboliści 
rosyjscy i Rudolf Steiner, w: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze 
rosyjskiej początku XX wieku, t. 2, red. E. Biernat, M. Rzeczycka, Gdańsk 
2006, s. 50–69; taż, „Doktor i Dornach”. Wspomnienia o Rudolfie Steinerze, 
w: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, red. J. Sałajczyk, L. Kalita, 
Gdańsk 2005, s. 97–108; M. Rzeczycka, Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza 
rosyjska końca XIX – początku XX wieku, Gdańsk 2010.

6 Podczas tego wydarzenia K. Stabrowski, teozof i ówczesny dyrektor Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie, urządził wystawę swych kilkudziesięciu 
okultystycznych kompozycji malarskich, znanych jedynie z tytułów, m.in. : 
Promienisty, Larwy, Na granicy niewidzialnego, W astralu. Wszystkie obrazy 
z tej wystawy zaginęły; dwadzieścia wypożyczonych przez R. Steinera 
przepadło w Niemczech. Zob. na ten temat: K. Kalinowski, K. Stabrowski. 
Sylwetka malarza‑poety, Poznań 1927, s. 5–6. Stabrowski był autorem wielu 
prac o tematyce mistycznej (odbieranych zresztą niekiedy jako wizje jasnowidza 
i proroka). Do najwybitniejszych jego obrazów tego rodzaju należą Skarga 
Duszy oraz Rycerz Świętego Graala. W cyklu Pochód burzy (namalowanym 
w 1912) zaprezentował proroczą wizję powszechnej pożogi wojennej i w jej 
rezultacie odrodzenia Polski. Stabrowski wciągał w wir spirytyzmu swoich zna-
jomych i uczniów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, organizując na uczelni 
prelekcje o okultyzmie, co zapewne wpłynęło na utratę piastowanego przezeń 
stanowiska dyrektora tej instytucji.
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grupy wtajemniczonych Esoterische Stunde (ES), czuli się współczesnymi 
apostołami – wybrańcami, przed którymi stoi wyjątkowe zadanie trans-
formacji świata7. Szczególne zainteresowanie wśród europejskich elit 
twórczych budziły omawiane przez Steinera podczas prelekcji odważne 
koncepcje artystyczne, propozycje nowych rozwiązań formalnych, słu-
żących duchowemu pobudzeniu adeptów antropozofii i wyrażaniu treści 
ezoterycznych, które w tradycyjnych formach sztuki nie mogły zostać 
wyrażone. Wielu twórców (także polskich) zafascynowanych było wizjo-
nerskimi projektami Steinera, które obejmowały: architekturę, wzor-
nictwo przemysłowe, rzeźbę, witrażownictwo, grawerowanie szkła czy 
wspomniane nowe formy sceniczne (eurytmia).

Popularność antropozofii, jak uzasadnia to coraz liczniejsza rzesza 
steinerologów, podyktowana było potrzebą chwili. Przypada bowiem 
na początek XX wieku – okres, w którym nastąpił zwrot ku egzotycz-
nym prastarym kulturom Wschodu oraz ku zainteresowaniu różnymi 
mistycznymi systemami przeszłości (w tym gnozą, kabałą, magią, spiry-
tyzmem i parapsychologią), czyli jednocześnie nastąpił zwrot ku metafi-
zyce. Powodów tych fascynacji dopatrywano się w uciążliwościach, które 
niosła za sobą cywilizacja zdominowana rozwojem techniki, przemy-
słu, urbanizacji, preferowaniem uciech zewnętrznych nad rozwojem 
wewnętrznym. Zadaniem antropozofii było odwrócenie tego para-
dygmatu: skoncentrowanie się na istocie człowieka oraz wartościach 
nie tylko związanych ze sferą jego physis, ale przede wszystkim na war-
tościach związanych ze sferą ducha, stanowiących swoistego rodzaju 
esencje (esencjały), między innymi wartości psychicznych, społecznych, 
estetycznych i kulturowych. Realizacja idei Steinerowskich miała się 
odbywać w różnych dziedzinach życia, począwszy od filozofii i socjologii, 
przez pedagogikę i medycynę, rolnictwo i ekonomię, a na sztukach pięk-
nych i architekturze skończywszy. I tak też się stało.

Zgodnie z etymologią antropozofia (gr. anthropos – człowiek; 
sophia – mądrość, wiedza) ma być „wiedzą (mądrością) o człowieku”. 
Samo określenie „antropozofia” nie pochodzi od Steinera, jak zwykły 
to utrzymywać liczne opracowania encyklopedyczne. Pojawiło się ono 
znacznie wcześniej i niezależnie od koncepcji Steinera; co więcej, posłu-
giwano się nim w nieco odmiennym znaczeniu. Po raz pierwszy użyto 
tego pojęcia w wydanym anonimowo w 1575 roku w Bazylei dziele Arbatel 
de magia veterum8. Tu antropozofia określana była jako jedność nauk 
o naturze oraz nauk o człowieku. W 1650 roku znajdujemy to pojęcie 

7 M. Rzeczycka, Młodopolska antropozofia (Kraków i okolice), dz. cyt., s. 106–122.
8 W. Schad, Die geschichtliche Voraussetzung der Anthroposophie in der Neuzeit, 

w: Zivilisation der Zukunft. Arbeitsfelder der Anthroposophie, red. H. Rieche, 
W. Schuchhardt, Stuttgart 1981, s. 21.
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u Anglika, różokrzyżowca T. Vaughama, jako określenie antropocentrycz-
nie zorientowanej filozofii, później u F.W.J. Schellinga (1804), szwajcar-
skiego filozofa I.P.V. Troxlera (1828) i duńskiego pedagoga P. Hjorta (1832), 
w Antropologii J.H. Fichtego (1856), a w 1882 roku u doskonale znanego 
Steinerowi wiedeńskiego filozofa R. Zimmermana, który wykład na temat 
antropozofii – ujętej jako określony system – przedstawił w dziele 
Antropozofia w zarysie. Szkice systemu idealnego oglądu świata na podsta‑
wach monistycznych9. Celem tej pracy było stworzenie podstaw filozofii 
antropologii jako dziedziny obecnie zwanej antropologią filozoficzną. 

Niektórzy zwykli sądzić, że „[...] antropozofia jest prawie tak stara 
jak ludzkość”10. Stąd zasięg tego pojęcia bywa pojmowany dość sze-
roko. Sam Steiner rozumiał i definiował to pojęcie dość enigmatycznie: 
„[...] jako wiedzę ludzką lub głębiej, jako wiedzę o duchu (pojmowanym 
jako istota, byt inaczej człowiek potencjalny), przeciwstawiając ją w ten 
sposób antropologii jako nauce o człowieku aktualnym”, ale także jako 
„poznanie człowieka” lub „świadomość specyfiki człowieczeństwa”11.

Antropozofia nie jest ani religią, ani gotowym systemem świa-
topoglądowym. Jest – jak określa to Jerzy Prokopiuk – przede wszyst-
kim „[...] systemem przemiany i rozwoju człowieka, dopiero w drugiej 
kolejności doktryną i propozycją cywilizacji alternatywnej (wielością 
inspiracji zmierzających do stworzenia nowego chrześcijaństwa, nowej 
sztuki, nowych form nauki, np. pedagogiki, medycyny czy rolnictwa)”12. 
Dlatego centralnym zagadnieniem antropozofii w ujęciu Steinera jest 
pytanie o istotę człowieka, wsparte troską o jego rozwój wewnętrzny, oraz 
poszukiwanie dróg, inaczej mówiąc, metod (system ćwiczeń i medytację) 
prowadzących do wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. 

Aby udowodnić, że antropozofia nie jest czystą teorią, Steiner 
zaprojektował i zbudował w Dornach Goetheanum: Wolną Wyższą Szkołę 
Wiedzy Duchowej, symbol kultury przyszłości, miłości i braterstwa wszyst-
kich narodów13. Goetheanum pierwotnie miało spełniać funkcję teatru 

9 Tamże. Współcześnie w ujęciach encyklopedycznych pojęcie antropozofii 
utożsamiane jest prawie wyłącznie z tym zaproponowanym przez R. Steinera. 

10 K. Maurin, Antropozofia stara jak ludzkość, https://www.gnosis.art.pl/numery/
gn04_maurin_wywiad.htm [dostęp: 10.12.2021].

11 J. Prokopiuk, Od filozofii do antropozofii, „Studia Filozoficzne” 1983,  
nr 5–6, s. 129.

12 Tenże, Pech czy reguła? O pewnym haśle w „Encyklopedii katolickiej”, „Gnosis” 
2021, nr 2, s. 55,  https://www.gnosis.art.pl/numery/gn02_prokopiuk_pieszcz_
ost.htm [dostęp: 15.12.2021].

13 Kres nadziei na zbudowanie podstaw nowego, wielokulturowego europejskiego 
społeczeństwa, złożonego z różnych nacji, lecz – dzięki wcieleniu w życie 
koncepcji Steinera – pokojowo współistniejącego kładzie wybuch wojny 
w 1939 r.

https://www.gnosis.art.pl/numery/gn04_maurin_wywiad.htm
https://www.gnosis.art.pl/numery/gn04_maurin_wywiad.htm
https://www.gnosis.art.pl/numery/gn02_prokopiuk_pieszcz_ost.htm
https://www.gnosis.art.pl/numery/gn02_prokopiuk_pieszcz_ost.htm
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oraz siedziby Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego, o charakte-
rze międzynarodowym i ekumenicznym, którego sekretarzem generalnym 
Steiner pozostał aż do śmierci w 1925 roku. Gmach – będący „ucieleśnie-
niem tajemnic wszechświata, zespoleniem świątyni i życia” – nawiązywał 
do Goetheańskiej (stąd nazwa) teorii barw i metamorfozy. Stanowił przy-
kład dzieła całościowego, integracji sztuk, antropozoficznej architektury 
przyszłości, ochraniającej duszę człowieka przed szkodliwymi wpływami 
otoczenia. Pierwsze Goetheanum, drewniane, wzniesione w latach 1914–
1921, zostało całkowicie zniszczone w pożarze w noc sylwestrową z 1922 
na 1923 rok. Steiner natychmiast zaprojektował model drugiej, żelbeto-
nowej świątyni (istniejącej do dzisiaj), której budowę rozpoczęto w 1924, 
a zakończono w 1928 roku. 

Wśród uczniów Steinera biorących czynny udział w budowie 
Goetheanum na przedmieściach Bazylei, a więc bardzo blisko granicy 
niemiecko-szwajcarsko-francuskiej, najwięcej było Niemców i Szwajcarów. 
Stosunkowo dużą i barwną grupę budowniczych-artystów stanowili 
Rosjanie (np. A. Turgieniewa, M. Sabasznikowa, A. Bieły, M. Wołoszyn). 
Ze względu na obowiązujący w Dornach język niemiecki wśród antropo-
zofów było też całkiem sporo poddanych monarchii austro-węgierskiej, 
w tym mieszkańców Galicji (a więc Krakowa i Lwowa).

Wspominając artystów polskich związanych z antropozo-
fią (bądź ogólnie z kolonią w Dornach) w okresie I wojny światowej 
i II Rzeczypospolitej, zwykle wymienia się zaledwie dwa–trzy nazwiska. 
Okazuje się jednak, że antropozofów oraz sympatyków tego ruchu 
w okresie 1907–1939 na ziemiach polskich było znacznie więcej. Świadczy 
o tym największy dostępny zbiór dokumentów związanych ze wspo-
mnianym ruchem, który zachował się w głównej siedzibie Powszechnego 
Towarzystwa Antropozoficznego w Dornach14. W Rudolf Steiner Archiv 
znajdują się prywatne listy Polaków do Rudolfa Steinera oraz jego żony, 
fotografie polskich antropozofów oraz niektóre ich prace artystyczne 
lub ich kopie. W zbiorach znajdują się także dokumenty związane 
z powstaniem polskich grup antropozoficznych tuż przed odzyska-
niem niepodległości w 1918 roku oraz pierwszą rejestracją Polskiego 
Towarzystwa Antropozoficznego już w niepodległej Polsce15.

Ciekawym źródłem wiedzy o polskich antropozofach jest książka 
Haliny Ostrowskiej-Grabskiej Bric à brac 1848–1939 z 1978 roku16. 
Wspomnienia tej aktorki, tancerki, córki wybitnych przedstawicieli kra-
kowskiej bohemy poetki Bronisławy Ostrowskiej i rzeźbiarza Stanisława 
Ostrowskiego (oboje byli także antropozofami), mogą stanowić punkt 

14 M. Rzeczycka, K. Arciszewska-Tomczak, Z dziejów polskiej antropozofii, 
dz. cyt., s. 131–210. 

15 Tamże.
16 H. Ostrowska-Grabska, Bric à brac 1848–1939, Warszawa 1978. 
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wyjścia do badań nad dziejami ruchu antropozoficznego w Polsce. 
Opowiadając o losach rodziny i przyjaciół, autorka wielokrotnie wspo-
mina o Polskim Towarzystwie Antropozoficznym i jego członkach. Warto 
sięgnąć do tego źródła, tym bardziej że jest to w naszym kraju prawdopo-
dobnie jedyna relacja o przedwojennym ruchu antropozoficznym. 

Wśród sympatyków Steinera najczęściej wspominanych przez 
Ostrowską-Grabską znalazł się malarz, grafik i scenograf teatralny 
Franciszek Siedlecki oraz jego żona, Wiga Siedlecka, którzy od 1914 roku 
uczestniczyli w budowie Goetheanum17. Wielką entuzjastką Steinera była 
zwłaszcza Wiga. Podczas pobytu w Monachium w 1907 roku zetknęła się 
z ezoterycznymi koncepcjami, na którego wykłady w sekcji niemieckiej 
Towarzystwa Teozoficznego – popularne w środowisku malarzy monachij-
czyków – zaczęła wówczas uczęszczać18. 9 września 1911 roku Siedlecka 
została członkinią sekcji niemieckiej Towarzystwa Teozoficznego, a kilka 
miesięcy później, już w 1912 roku, rozpoczęła organizację koła jego 
zwolenników w Warszawie. Dzięki jej staraniom do stolicy z wykładami 
o tematyce antropozoficznej dwukrotnie przyjeżdżał Carl Alphonse 
Walleen-Bornemann19. W 1913 roku wraz ze Steinerem i większo-
ścią członków sekcji niemieckiej Siedlecka wystąpiła z Towarzystwa 
Teozoficznego, aby wejść w szeregi Powszechnego Towarzystwa 
Antropozoficznego. W tym czasie uczestniczyła w licznych wykładach 
Steinera, które odbywały się w Niemczech i innych krajach Europy. 
W 1913 roku malarka założyła koło antropozoficzne „Juliusz Słowacki”, 
zarejestrowane w Dornach. Jego siedziba mieściła się w Warszawie przy 
ul. Czystej 6, czyli w mieszkaniu Siedleckich20. 

W kwietniu 1914 roku wraz z Franciszkiem Siedleckim (członkiem 
Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego w latach 1913–1919) oraz 
przyjaciółką, holenderską malarką Jeanne Marie (Sanne) Bruinier, Wiga 
Siedlecka przybyła do Szwajcarii, aby w międzynarodowym gronie wolon-
tariuszy budować antropozoficzne centrum w Dornach. Pod kierunkiem 

17 Na temat współpracy Siedleckich ze Steinerem zob. M. Rzeczycka, Młodopolska 
antropozofia (Kraków i okolice), dz. cyt., s. 109–114; List W. Siedleckiej 
do S. Markowskiego z 5 IX 1013, Zbiory Specjalne IS PAN, nr inw. 1311, k. 16. 

18 Zob. http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/624 [dostęp: 10.12.2021].
19 Carl Alphonse Walleen-Bornemann (1863–1941) był fińsko-duńskim żołnierzem, 

pisarzem i tłumaczem. Studiował na uniwersytecie w Lund. W latach 1901–1902 
był porucznikiem w Wolnym Państwie Konga. Następnie wrócił do Danii, 
gdzie pracował jako tłumacz. Interesował się okultyzmem, a zwłaszcza 
ruchem R. Steinera; wielokrotnie prowadził wykłady w Finlandii. Odbył kilka 
podróży, m.in. do Szwajcarii, Anglii, Turcji, Niemiec, Ameryki i Francji.

20 Koło prowadzone przez W. Siedlecką było formacją niezależną od innych kół 
polskich, funkcjonujących od 1923 r. w strukturach Polskiego Towarzystwa 
Antropozoficznego.

http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/700
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http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/696
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/624
https://fi.wikipedia.org/wiki/1863
https://fi.wikipedia.org/wiki/1941
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lundin_yliopisto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kongon_vapaavaltio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Okkultismi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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młodopolskiego malarza Tadeusza Rychtera21 Siedleccy opracowywali 
wówczas technikę „snycerskiej” obróbki barwnych szkieł, z których 
wykonywano okna głównej budowli, tzw. Johannesbau (od 1917 r. 
Goetheanum)22. Nowa technologia (niezwiązana z witrażownictwem) 
łączyła poszczególne monochromatyczne okna z pojedynczych, dużych 
tafli szkła, a efekt rysunku uzyskiwano przy pomocy rycia i szlifowania 
powierzchni na różnej głębokości. W 1915 roku kierownictwo pracowni 
szkła objął Franciszek Siedlecki. W skład zespołu oprócz Polaków wcho-
dzili Szwajcarzy: bracia Hans i Walo von May oraz malarka Anna von 
May (przyszła żona Rychtera), a ponadto Niemka Emma Stolle, Rosjanin 
Konstantin Ligski oraz jego przyszła żona Gertrud von Orth, a także 
Rosjanki Asja Turgieniewa i jej siostra Natalia Turgieniewa-Pozzo. Oprócz 
prac nad wielkoformatowymi szklanymi płytami Siedlecka zajmowała się 
eurytmią – nową dyscypliną sztuki scenicznej, której zręby powstawały 
właśnie w tym czasie. W 1920 roku antropozofka powróciła do Polski, 
gdzie zajęła się działalnością popularyzatorską: organizowała pracę koła, 
pośredniczyła w przyjmowaniu nowych członków Polskiego Towarzystwa 
Antropozoficznego, prowadziła wykłady oraz lekcje eurytmii, organizo-
wała pokazy eurytmiczne. Dzięki kontaktom artystycznym Siedleckiej 
i jej męża polscy twórcy teatralni (np. Mieczysław Limanowski i Juliusz 
Osterwa23 – założyciele teatru Reduta) czerpali inspiracje z antropozofii. 

Co ciekawe, w archiwum Powszechnego Towarzystwa 
Antropozoficznego na liście członków figuruje tylko Wiga Siedlecka24, 
bez męża. Na stronie internetowej Goetheanum Siedlecka ma odrębne, 
dość bogate dossier z fotografiami. Takie wyróżnienie zarezerwowane 
jest wyłącznie dla najważniejszych członków Towarzystwa. 

21 T. Rychter był zwolennikiem R. Steinera. O jego fascynacji naukami Steinera 
świadczą wspomnienia wielu twórców przybywających do Dornach. Był wśród 
nich A. Bieły, który określił Rychtera mianem jednego z najważniejszych i naj-
sympatyczniejszych postaci pełniących rolę posłańca Steinera. Polski artysta 
podczas budowy gmachu kierował najpierw pracownią stolarską, a później 
(do jesieni 1915) pracownią szkła, M. Rzeczycka, K. Arciszewska-Tomczak, 
Z dziejów polskiej antropozofii, dz. cyt., s. 162–167.

22 W sylwestrową noc z 1922 na 1923 r. drewniana budowla Goetheanum 
spłonęła wraz z kolorowymi oknami rzeźbionymi przez Siedleckich (ich replikę 
dla nowego budynku Goetheanum wykonała A. Turgieniewa). 

23 Juliusz Osterwa wybierał się do Dornach, by obejrzeć misteria wystawiane 
przez antropozofów. Wśród aktorów teatru słynnej Reduty J. Osterwy wymie-
nić należy Ewę Kuninę – eurytmistkę i antropozofkę, której mąż, rzeźbiarz 
Henryk Kuna należał do kręgu przyjaciół Siedleckich i Ostrowskich. 

24 Powołane w 1924 r. Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne wydało 
Siedleckiej kartę nr 12 z adnotacją (I), poświadczającą posiadanie przez nią tzw. 
karty niebieskiej klasy pierwszej, jako uczestniczki Wolnej Wszechnicy Wiedzy 
Duchowej – szkoły ezoterycznej założonej przez Steinera w tym samym roku.

http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/607
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/215
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Pod wpływem fascynacji antropozofią Franciszek Siedlecki stwo-
rzył akwafortę Medytacja (1922), o której z wielkim uznaniem wyrażał 
się Steiner. Kompozycja nawiązuje do procesu inicjacji według Doktora 
(Steinera), który twierdził, że w końcowym stopniu poznania zdobywa 
się wiedzę o wyrastaniu człowieka z Kosmosu, przez odpowiednią 
zaś medytację można przenieść się w Kosmos duchowy aż do całko-
witego zrośnięcia się z nim. Siedlecki był także autorem ekslibrisu 
doktora Józefa Drzewieckiego – członka Londyńskiego Towarzystwa 
Teozoficznego. Projekt artysty został opublikowany w „Chimerze” 
w 1905 roku z następującym komentarzem: „[...] artysta w symbolicznej 
kompozycji zawarł aluzję do najbogatszego w księgozbiorze i najbardziej 
umiłowanego przez właściciela działu wiedzy tajemnej (alchemii, magii, 
kabały, filozofii indyjskiej, gnozy i mistyki). W głębi czystą światłością 
promienieją, strzeżone przez uskrzydlone sfinksy, wrota memfickie, 
na zasłonie których zarysowuje się imię Najwyższego (jod‑sze‑wan‑he) 
oraz zawarta w kole gwiazda pentagramu”25. 

Do licznych adeptów nauki Steinera zaliczyć należy także prze-
bywającego od 1911 roku w Monachium malarza Stanisława Stückgolda 
– wybitną osobowość w międzynarodowym środowisku intelektual-
nym Paryża i Monachium. Jako jedyny Polak znalazł się w kręgu Neue 
Künstler Vereinigung, a później, dzięki Franzowi Marcowi, nawiązał kon-
takt z grupą Der Blaue Reiter. Stückgold brał udział w najbardziej pre-
stiżowych wystawach w Niemczech, na przykład w I Salonie Jesiennym, 
urządzonym przez berlińską galerię Der Sturm w 1913 roku. Fascynująca 
osobowość Stückgolda łączyła nowatorskie poglądy na sztukę z głębokim 
zainteresowaniem filozofią, w tym żydowską kabałą, Majmonidesem czy 
Spinozą, ale także chrześcijaństwem, ostatecznie wiodąc go do okulty-
zmu i związków z Towarzystwem Teozoficznym, a później Powszechnym 
Towarzystwem Antropozoficznym w Dornach. W kręgu jego znajomych 
znalazł się rosyjski historyk sztuki Trifon Trapeznikow, współpracownik 
Steinera, a także jego następca Albert Steffen. 

Do propagatorów antropozofii wśród artystów krakowskich zali-
czali się również współzałożyciele słynnych Warsztatów Krakowskich: 
Henryk Kunzek i Karol Homolacs, który tłumaczył prace i wykłady 
Steinera. Obydwaj figurowali na liście członków Polskiego Towarzystwa 
Antropozoficznego. Kunzek – jak wspomina Ostrowska-Grabska – 
„[...] bardzo wiele studiował. Filozofię, historię sztuki, potem antropozofię 
Steinera, którego kilka dzieł przetłumaczył na polski pod koniec życia”26. 
Niestety, nieliczne maszynopisy, które przekazywano sobie z rąk do rąk 
w zaufanym gronie, nie przetrwały II wojny światowej. Koncepcje steine-

25 „Chimera” 1905, t. 9, z. 25, s. 138.
26 H. Ostrowska-Grabska, Bric à brac 1848–1939, dz. cyt., s. 61.
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rowskiej pedagogiki gorliwie rozpowszechniał Karol Homolacs. Tłumaczył 
prace i wykłady (Mistyka w zaraniu nowoczesnego życia duchowego oraz 
jej stosunek do dzisiejszego poglądu na świat, Duchowe hierarchie oraz ich 
odzwierciedlenie w ciele fizycznym), w których sam brał udział. Zachował 
się wykład Homolacsa Wychowawcze znaczenie sztuki, wygłoszony przez 
niego w Warszawie 2 maja 1938 roku. Jest to tekst otwarcie odwołujący 
się do działalności antropozofów. Na trzydziestu sześciu stronach autor 
prezentuje nowy (tzn. antropozoficzny) model wychowania, który polega 
na wspieraniu spontanicznej twórczości dziecka, sprzyjając jego ducho-
wemu rozwojowi. Przy tej okazji Homolacs krótko prezentuje sylwetkę 
Steinera i jego koncepcję ewolucji cywilizacji, szkicuje podstawowe cele 
antropozofii i zachęca do głębszej lektury dzieł Steinera.

Wśród młodopolskich adeptów nauki Steinera z Galicji wyjątkowe 
miejsce zajmowały wybitne lwowskie rzeźbiarki: Luna Drexler oraz zafa-
scynowana jej działalnością Zofia Baltarowicz-Dzielińska. 

Luna Drexler, podobnie jak Siedleccy, brała udział w budowie 
Goetheanum, a od 1923 roku przewodniczyła Polskiemu Towarzystwu 
Antropozoficznemu27. Artystka była osobą niezwykle zaangażowaną spo-
łecznie. Ukończyła europejskie uczelnie artystyczne we Lwowie, Paryżu, 
Rzymie, Monachium i Lipsku. Z danych archiwum Goetheanum wynika, 
że z ideami Doktora zetknęła się dzięki Eduardowi Schure, który nale-
żał do najbliższych uczniów Steinera. Drexler była w stałym kontakcie 
z Dornach; jako członkini Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego 
podróżowała z wykładami, organizowała prelekcje i kursy pedago-
giczne (m.in. w Kartuzach w 1931 r.); była inicjatorką nowych oddziałów 
Towarzystwa. Dzięki jej staraniom 18 października 1929 roku Polskie 
Towarzystwo Antropozoficzne zostało oficjalnie zarejestrowane. W twór-
czości Drexler znaleźć można wiele wątków religijnych o wyraźnie gno-
styckich korzeniach. Tytuły prac (zarówno rzeźb, jak i obrazów) to swego 
rodzaju przegląd tematów i motywów powtarzających się w wykładach 
Steinera. Najbardziej znanym przykładem jest płaskorzeźba Anioł w locie 
trzymający krzyż z siedmioma różami, którą zobaczyć można na nagrobku 
artystki na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Krzyż w wieńcu z sied‑
miu róż widniejący na pierwszym planie należy do symboliki Zakonu Róży 
i Krzyża, którą Steiner wykorzystywał między innymi w medytacjach prze‑
znaczonych dla uczniów.

Pod wielkim wpływem działalności Luny Drexler znajdowała się 
wspomniana już Zofia Baltarowicz‑Dzielińska. Rzeźbiarka – pierwsza 
studentka w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, hospitantka w pra-
cowni Konstantego Laszczki – utorowała drogę do studiowania kolejnym 

27 M. Rzeczycka, Młodopolska antropozofia (Kraków i okolice), dz. cyt., s. 116–118.
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kobietom28. Artystka uczęszczała także na lekcje malarstwa do Drexler 
(w 1917 r.) i pod jej wpływem była przez wiele lat, o czym świadczy jej 
decyzja o przystąpieniu do Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego 
w styczniu 1924 roku29. Baltarowicz-Dzielińska w obszernych dziennikach 
szczegółowo opisała jego działalność30, pisząc między innymi o uczestnic-
twie w zajęciach eurytmii w latach 1928–1932 czy udziale w uroczystym 
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, który zorganizowano 
w Warszawie w dniach 23–27 października 1929 roku. Artystka uczest-
niczyła w wykładach otwartych i zamkniętych (przeznaczonych wyłącz-
nie dla członków towarzystwa), a w 1930 roku wygłosiła swój pierwszy 
(z dwóch) wykład antropozoficzny w lwowskim kole antropozofii. 

W Archiwum ASP w Krakowie znajduje się obszerna dokumenta-
cja obejmująca ten okres życia Baltarowicz. Prawie całe dwa zapisane 
przez nią zeszyty dotyczą antropozofii. Rzeźbiarka przytacza w orygi-
nale wykłady Steinera; szczegółowo opisuje także działalność Polskiego 
Towarzystwa Antropozoficznego i relacje (niełatwe) z Luną Drexler31. 
Znajduje się tam także jedyna zachowana legitymacja członka Polskiego 
Towarzystwa Antropozoficznego. W 1921 roku Baltarowicz zapisała 
się na kurs eurytmii prowadzony przez malarkę, antropozofkę i euryt-
mistkę Elżbietę Dziubaniuk, która na zaproszenie Drexler przyjechała 
do Lwowa ze Szwajcarii. Zajęcia odbywały się w małej sali Polskiego 
Towarzystwa Muzycznego. Dzienniki Baltarowicz potwierdzają, że była 
zafascynowana eurytmią i uwielbiała ją ćwiczyć. Uczęszczała na wiele 
płatnych kursów (także prowadzonych przez Drexler), a potem sama 
prowadziła bezpłatne zajęcia dla swoich koleżanek przy ul. Halickiej 19. 

28 Z. Baltarowicz-Dzielińska, Pierwsza studentka na Akademii Sztuk Pięknych, 
„Życie Literackie” 1970, nr 40; I. Demko, Zofia Baltarowicz‑Dzielińska. 
Pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2018; też, 
Zofia Baltarowicz‑Dzielińska, „Wiadomości ASP. Akademia Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie” 2017, s. 112–117; też, Walka kobiet o prawo 
studiowania w Akademii w latach 1895–1919, „Wiadomości ASP. Akademia 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” 2018, s. 39–48; M. Rzeczycka, 
K. Arciszewska, Z dziejów polskiej antropozofii, dz. cyt. 

29 Podpis na różowej karcie złożyła w mieszkaniu L. Drexler przy ul. Puławskiego 14 
we Lwowie.

30 Z. Baltarowicz-Dzielińska, Mój życiorys [b.d., rkps], Dokumenty Zofii 
Baltarowicz-Dzielińskiej, Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

31 L. Drexler polecała jej książki R. Steinera, a także manuskrypty przeznaczone 
tylko dla członków Towarzystwa. W 1921 r. Z. Baltarowicz-Dzielińska otrzy-
mała od Drexler ćwiczenia, które miała wykonywać codziennie. Było to sześć 
ćwiczeń: kontrola myśli, kontrola woli, ćwiczenie spokoju i poddanie się woli 
Bożej, ćwiczenie pozytywności, Hubefangenheit oraz ćwiczenie „mantryczne”.

http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/643
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Artystka – jak podaje w dziennikach – w latach 1928–1932 ćwiczyła 
eurytmię od jednej do trzech godzin dziennie. 

Baltarowicz wzięła udział w uroczystym Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Antropozoficznego, który zorganizowano w Warszawie 
w dniach 23–27 października 1929 roku. Mimo że uczestniczyła 
w wykładach otwartych i zamkniętych, to nie brała udziału w lek-
cjach ezoterycznych prowadzonych przez Marię Steiner von Sivers. 
Były one bowiem zarezerwowane wyłącznie dla słuchaczy Wolnej 
Wszechnicy Wiedzy Duchowej, założonej przez Rudolfa Steinera w 1924 
roku, a Baltarowicz członkiem tej wewnętrznej ezoterycznej formacji 
Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego nie była. W roku 1932 
wyjechała do Paryża, gdzie uczęszczała na wykłady i eurytmię do szkoły 
steinerowskiej przy ul. Campagne Première 6, prowadzonej przez 
Elżbietę Dziubaniuk i Tatianę Kisieliewą. Na przełomie 1932 i 1933 roku 
Baltarowicz straciła kontakt z Towarzystwem, nie uważała się za jego 
członkinię, jednak formalnie cały czas do niego należała. 26 stycznia 1938 
artystka wysłała do Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego we Lwowie 
rezygnację zaadresowaną do Józefy Chudzikowskiej. W liście pisała, że 
od roku 1932/1933 nie chodziła na spotkania Towarzystwa i od tego czasu 
przestała czuć się jego członkinią, dlatego zwraca się z prośbą o skreślenie.

Analiza twórczości artystycznej Baltarowicz-Dzielińskiej odwołują-
cej się do nauk Steinera jest możliwia jedynie na podstawie dokumentacji 
fotograficznej. Na jednym ze zdjęć z około 1932 roku, przechowywanym 
w Archiwum ASP w Krakowie, rzeźbiarka uwieczniona została w swo-
jej pracowni przy ul. Kurkowej 3 we Lwowie. Wokół artystki na ścianach 
prezentują się obrazy wyraźnie wskazujące fascynację naukami Steinera: 
anioły, świetliste promienie i dwugłowe postacie. Chociaż ze względu 
na czarno-białą fotografię nie można przeprowadzić analizy kolorystycz-
nej prezentowanych tutaj dzieł, to należy wspomnieć, że Steiner, a za nim 
także jego adepci, największą wagę przywiązywali do barw i treści obrazu. 
Płótna artystki pozbawione zostały typowej renesansowej perspektywy, 
ponieważ Steiner negował malowanie przestrzenne. Uważał, że w malar-
stwie to, co istnieje jako barwa w naturze, staje się elementem kształ-
tującym ludzką duszę. Należy zatem zrezygnować z trzeciego wymiaru, 
uduchowić go, zastąpić żywą harmonią kolorów, wykroczyć poza płaszczy-
znę nie materialnie, ale duchowo. Kolor jest czymś duchowym, ponieważ 
pochodzi ze świata ducha. Barwa to żywa pamięć zamierzchłych czasów 
aktu kreacji. Przy takim duchowym odbiorze kolorów malarstwo nabiera 
innego charakteru: obraz jednoczy zewnętrzne z wewnętrznym32. Obraz 
jest więc związany z uczuciem, albowiem malarz – zamiast operować 

32 R. Steiner pisał na ten temat w Theosophie: Einführung in übersinnliche 
Welterkenntnis und Menschenbestimmung, I wyd. Stuttgart 1904. 
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perspektywą przestrzenną – operuje uczuciami wzbudzanymi przez kolory. 
Barwy traktowane były przez Steinera jako drzwi do poznania świata, który 
podlegał określonemu porządkowi wartości33. 

Postacie z dzieł znajdujących się na zdjęciu wokół artystki są także 
pozbawione klasycznych proporcji. Prawdziwy malarz, zdaniem Steinera, 
nie imituje, ponieważ natura zawsze będzie piękniejsza i żywsza niż jej 
obraz, więc nie potrzebuje kopii. Obiekt pozostaje zatem jedynie bodź-
cem do wzajemnego oddziaływania światła i ciemności, zyskując wartość 
artystyczną tylko wtedy, gdy odzwierciedla blask ducha. Dlatego też obok 
barw – z punktu widzenia antropozoficznej analizy obrazu – ważna jest 
jego treść. Swą wizję malarstwa zawarł Steiner w Kronice Akashy34, która 
jest pamięcią świata przypominającą o wszystkim, co się w nim dokonało. 
W traktacie tym autor na nowo uzasadnia objawienia biblijne, twier-
dząc, że wynikiem poznania duchowego jest taki obraz świata, w którym 
Chrystus jako władca w królestwie Słońca35 (stąd promienie na jednym 
z obrazów artystki) zajmuje miejsce centralne. W ten sposób świadectwa 
biblijne zostają udowodnione i wyjaśnione. Trzy obrazy z prezentowanych 
w pracowni Baltarowicz-Dzielińskiej przedstawiają postacie ze skrzy-
dłami. Znamienne, że Steiner podczas swoich wykładów niejednokrotnie 
przywoływał czterech archaniołów (Michała, Gabriela, Uriela, Rafaela), 
zwracając uwagę na ich rolę w rozwoju cywilizacji36. Charakterystyczne 
jest w nich przedstawienie istot boskich jako androgynicznych postaci 
o pięknych twarzach. W traktacie Misja Archanioła Michała Steiner 
twierdził, że rozkwit kultury w dobie Renesansu był inspirowany ener-
gią fundamentalnych idei Odrodzenia przekazywaną przez archanioła 
Gabriela, natomiast epoką współczesną (od 1879) kieruje archanioł Słońca 
– Michał. Jego misja ma na celu zwrot ku ludzkości od materialistycz-
nego sposobu myślenia oraz konsumpcyjnego stylu życia ku duchowym 
sferom egzystencji i odnowienie pierwotnej więzi z Ziemią, czyli posta-
wom zapomnianym w poprzedniej epoce. Być może sportretowany przez 
Baltarowicz-Dzielińską anioł to sam Michał. Warto zwrócić uwagę na jego 
niespotykane w innych wizerunkach aniołów potężne skrzydła będące 
symbolem posłannictwa oraz uwolnienia od tego, co ziemskie. 

33 Steinerowska wizja sztuki, która zainspirowała wielu malarzy, nawiązywała 
do J.W. Goethego i jego kosmicznej koncepcji barw oscylujących między dwoma 
biegunami egzystencji: światłem i ciemnością.

34 R. Steiner, Kronika Akashy, [b.tłum.] [b.m.w.] [przed 1999]. 
35 R. Steiner mówił o Chrystusie jako o Wielkim Duchu Słonecznym, który od pra-

czasów towarzyszy rodowi ludzkiemu. Przez Słońce rozumiał gwiazdę układu 
planetarnego jako kosmiczną siedzibę najwyższych istot duchowych, zsyłających 
miłość na świat. 

36 W 1908 r. R. Steiner wygłosił trzynaście wykładów na temat wpływu istot 
duchowych na człowieka.
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Z fascynacji nauką Steinera powstawały odważne koncepcje arty-
styczne, będące formą wyrażenia doświadczeń duchowych, ale także próbą 
stworzenia nowego języka, pozwalającego na przedstawienie efektów tej 
percepcji „wyższych światów”. Ponadto antropozofia odzwierciedlała nie 
tylko dążenia epoki: syntezę sztuk, poszukiwanie wolności, pełni i jedności, 
ale pozwalała również na realizację upragnionego celu artystów: stworzenie 
nowej, odrodzonej sztuki, która – zdaniem Kandinskiego – „[...] spowo-
duje istotną zmianę kondycji człowieka w świecie i relacji między ludźmi 
[…]. Nada nowy wymiar życiu człowieka, zapewniając powszechne poro-
zumienie i zgodę […]. Na zrębach nowej twórczości powstanie duchowo-
-artystyczna jedność wszechświata”37. 

37 S. Ringbom, Art in the Epoch of the Great Spiritual, „Journal of the Warburg and 
Courtauld Institute” 1966, nr 29, s. 386.



ARTYŚCI I ANTROPOZOFIA 166
Zofia Krasnopolska‑Wesner

 Bibliografia 
 Baltarowicz-Dzielińska Z., Pierwsza studentka na Akademii Sztuk Pięknych, „Życie 

Literackie” 1970, nr 40, s. 3. 
 Baltarowicz-Dzielińska Z., Mój życiorys [b.d., rkps], Dokumenty Zofii Baltarowicz-

-Dzielińskiej, Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 
 Biernat E., „Doktor i Dornach”. Wspomnienia o Rudolfie Steinerze, w: Literatura rosyjska 

przełomu XIX i XX wieku, red. J. Sałajczyk, L. Kalita, Gdańsk 2005, s. 97–109.
 Biernat E., Symboliści rosyjscy i Rudolf Steiner, w: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne 

w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 2, red. E. Biernat, M. Rzeczycka,  
Gdańsk 2006, s. 50–70. 

 Chodkiewicz K., Anatomja ciał niewidzialnych człowieka, Wisła 1933.
 Demko I., Walka kobiet o prawo studiowania w Akademii w latach 1895–1919, 

„Wiadomości ASP. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” 2018, nr 82.
 Demko I., Zofia Baltarowicz‑Dzielińska. Pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, Kraków 2018.
 Okoń W., Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wrocław 1996.
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Abstrakt:
Jednym z czynników określających charakter sztuki początku 
XX. wieku był rozwój nauk okultystycznych, które na początku XX 
wieku znalazły się w centrum europejskiej debaty światopoglą‑
dowej. Ezoteryzm przyciągał ludzi usiłujących zrozumieć siebie 
i świat, poszukujących prawdy i sensu życia. Jedną z najbar‑
dziej inspirujących nauk ezoterycznych okazała się dla artystów 
antropozofia. Proponowane przez Rudolfa Steinera odważne 
koncepcje artystyczne budziły zainteresowanie w środowiskach 
artystycznych Warszawy, Lwowa i Krakowa. Wielu polskich 
twórców, zafascynowanych wizjonerskimi projektami Steinera 
obejmującymi architekturę, wzornictwo przemysłowe, rzeźbę, 
witrażownictwo, grawerowanie szkła czy nowe formy sceniczne 
(tzw. eurytmia), aktywnie działało w grupach antropozoficznych, 
uczestnicząc w wykładach prowadzonych przez Doktora, organi‑
zowanych w całej Europie.
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169Elementy nr 2 → Ciemne karty

„Magia istnieje, jest niezwykle skuteczna – ale tylko w swoim wymia-
rze. Aby oddziaływała na osobę, konieczne jest istnienie «psychicznego 
gruntu». Aby zaistniał, potrzebny jest zestaw oczekiwań, który pozwala 
na przekierowanie energii psychicznej w określony sposób – owszem, 
przekierowanie, ponieważ wpływy magiczne nie opierają się na potężnych 
wpływach zewnętrznych, ale na kontroli procesów wewnętrznych ofiary, 
na uruchomieniu zaistniałych mechanizmów psychicznych utworzonych 
przez kulturę, istniejących tylko w jej ramach”1. 

W ideologii ZSRR nie było miejsca na ezoterykę, a wszystkie jej 
odmiany: astrologia, alchemia czy magia, na równi z religią piętnowane 
były tym samym terminem – мракобесие (obskurantyzm)2. Niemniej 
jednak okultystyczna mentalność, tradycje i magiczne skłonności 
przetrwały i tliły się nadal – ukryte przed państwem – mimo prób 
ich zlikwidowania i racjonalizacji. Zakazane zjawiska odcisnęły piętno 
na frazeologii, legendach i historiach dotyczących tamtego okresu, 
ale funkcjonujących do dziś. Po rozpadzie ZSRR okultyzm powrócił 
ze zdwojoną siłą.

Na przełomie XIX i XX wieku ezoteryka wywarła ogromny wpływ 
na klasy wyższe i inteligenckie Imperium Rosyjskiego, które, jakby 
przeczuwając nadchodzący okres tumultu historycznego, rzuciły się 
w wir nauk tajemnych. Wszelka myśl magiczna trafiała na płodny grunt 
i szybko się rozpowszechniała. Przyciągała ludzi nie tylko sensacją wta-
jemniczenia w „zakazane nauki”, ale działała jako potężny mechanizm 
obrony psychologicznej, jako forma dająca poczucie bezpieczeństwa 
psychicznego, budowana na poczuciu przynależności do sztywnej 
struktury. Ezoteryczna hierarchia opierała się przecież na dwóch fila-
rach: mistrzu i uczniu, a jej wszechświat składał się z dość jasno okre-
ślonych wzajemnych połączeń: „Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, 
tak i na górze”3. I w systemie tym nie było miejsca na przypadek. Gdy 
adept przyjmował wyświęcenie wiedzą ukrytą, otrzymywał szansę 
na ocalenie4. Na przełomie wieków Europa znajdowała się w stanie 
niestabilności społecznej i kulturowej, a magiczne nauki proponowały 
możliwość ucieczki od politycznej rzeczywistości.

1 В. Пелевин, Зомбификация, Москва 1990, s. 12.
2 Л. Лебедева, Антирелигиозный плакат СССР, 2017, https://arthive.com/

plakaty/publications/4025 [dostęp: 22.05.2021].
3 Trzej Wtajemniczeni, Kybalion. Studium hermetycznej filozofii starożytnego 

Egiptu i Grecji, 2003, s. 8, https://uupl.files.wordpress.com/2010/10/kyba-
lion_-_studium_hermetycznej_filozofii_starozytnego_egiptu_i_grecji.pdf 
[dostęp: 28.11.2021].

4 С. Пахомов, К вопросу о демаркации понятия „эзотеризм”. 
Мистико‑эзотерические движения в теории и практике. История. 
Психология. Философия, Санкт‑Петербург 2008, s. 8–10.
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Okultyzm albo myśl ezoteryczna, jak o nim mówiono, to nowa, 
progresywna myśl, która „zrzuciła kajdany religii i nauki”, synteza dawnej 
utraconej wiedzy i nowoczesnych teorii naukowych. Taką syntezą było 
nauczanie Heleny Bławatskiej, która połączyła teorię ewolucji Karola 
Darwina ze „starożytną wschodnią wiedzą”. Kilkadziesiąt lat później Piotr 
Demianowicz Uspienski przedstawił ideę „czwartego wymiaru” i – odwie-
dzając artystyczną piwnicę Bezpański Pies w Sankt Petersburgu – zgroma-
dził wokół siebie tłumy słuchaczy, w których kręgu znajdowali się wybitni 
przedstawiciele Srebrnego Wieku5. Georgij Gurdżijew, dla którego w rewo-
lucji skumulowała się „wiedza całego świata” i można było ją wykorzystać 
do własnych celów, otworzył kilkadziesiąt szkół na całym świecie, gdzie 
wykładał swoją tajemną teorię, którą nazwał „czwartą drogą”.

The American Society for Psychical Research (Towarzystwo Badań 
Parapsychicznych)6 popularyzowało zjawiska paranormalne, takie jak: 
telepatia, spirytyzm, teleportacja, telekineza7. W każdym salonie miesz-
czańskim przeprowadzane były seanse spirytystyczne, a technice pisma 
automatycznego zawdzięcza powstanie niejedna publikacja. 

Po obaleniu caratu przedstawiciele ezoterycznych ugrupowań 
starali się nawiązać współpracę z rządem bolszewików, widząc w rewolu-
cji historyczną konieczność i szansę na spełnienie przepowiedni, a także 
rozwinięcie spirytystycznego ducha ludzkości. Służby specjalne (Czeka, 
a potem OGPU) rozważały korzystanie ze zjawisk magicznych, publicznie 
jednak każdy ich przejaw nazywając obskurantyzmem i ścigając za nie.

Wydarzenia te doprowadziły do   powstania wielu radzieckich mitów, 
których prawdziwe znaczenie zostało z czasem zapomniane, ale nadal 
wywierają one wpływ na mieszkańców całego obszaru byłego ZSRR.

MAŁŻEŃSTWO ROERICHÓW 
„Z południa i północy, ze wschodu i zachodu myślą o tym samym. 

(I ten sam proces ewolucyjny odciska się na najlepszych obrazach). 
[...] Między czterema oceanami znajduje się centrum. Świadomość Nowego 
Świata istnieje. Czas wydarzeń został ustalony, pokusa własności została 
przezwyciężona, nierówność między ludźmi została przekroczona, ogło-
szono wartość pracy. Czy podziemna istota powróci? Czy Agartis – ludzie 
podziemia – osiodłają swoje konie? Czy dzwony Biełowodja zabrzmią?”8.

5 Ю. Кружнов, „Бродячая собака”, кабаре, энциклопедический словарь/
искусство/музыка, театр/эстрада, кабаре, варьете, 2015, http://encspb.ru/
object/2804016970 [dostęp: 29.05.2021].

6 The American Society for Psychical Research, aspr.com/who.htm [dostęp: 
28.11.2021].

7 П. Носачев, Оккультизм и романтизм как две формы „секуляризованного 
эзотеризма” XIX – начала XX в., Москва 2015, s. 215.

8 Н. Рерих, Алтай Гималаи, Рига 1992, s. 281.
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Nikołaj Roerich urodził się 9 października 1874 roku w Sankt 
Petersburgu w rodzinie notariusza. W wieku ośmiu lat został wysłany 
do prywatnej szkoły w Petersburgu. Gdy miał dziesięć lat, do Izwary 
(posiadłości ojca) przybył słynny archeolog Lew Iwanowski. Naukowiec 
polubił zmyślnego ucznia i zabrał go ze sobą na wykopaliska. Nikołaj 
poważnie zainteresował się archeologią: czytał książki historyczne, 
prowadził wykopaliska w pobliżu rodzinnej posiadłości, szkicował sta-
rożytne kurhany, spisywał ludowe legendy, eposy i tradycje. Po ukoń-
czeniu gimnazjum w 1893 roku wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych 
w Petersburgu i jednocześnie, za namową ojca, na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Petersburskiego9. 

W tym czasie był już aktywnym członkiem Towarzystwa 
Archeologicznego. Podczas jednej z podróży spotkał niezwykłą dziew-
czynę, Helenę Szaposznikową. Artysta odebrał ich spotkanie jako zna-
mienne i ogłosił Helenie, że zostanie jego żoną. Z ich korespondencji 
wynika, że Roerich (jak i większość petersburskiej inteligencji) uczestni-
czył w – jak je wówczas nazywano – wróżbach ze spodka (dzisiaj znanych 
jako tablica ouija). Uczestnicy siadali do stołu, a przed nimi leżała deska, 
na której wypisywano litery alfabetu oraz wyrazy „tak” i „nie”. Wszyscy 
trzymali spodek, którego ruchami miały kierować duchy. Przesuwał się 
on do liter, z których układały się odpowiedzi na zadawane pytania. „Stół 
odpowiada: «Śpi». Pytam: «Kiedy pojadę do Petersburga?» Odpowiada: 
«W maju». «Czy pokażę swój obraz na Salonie?» Odpowiada: «Tak». «Czy 
odniesie sukces?» «Tak». «Czy zostanie sprzedany?» «Nie»”10.

Ślub odbył się 28 października 1901 roku. Roerich odnalazł 
w Helenie wierną towarzyszkę. Brała czynny udział w wielu jego dziełach 
i przedsięwzięciach społecznych. Nikołaj pisał: „Pracowaliśmy razem i nie 
bez powodu mówiło się, że prace powinny mieć dwa imiona – żeńskie 
i męskie”11.

W 1913 roku opublikował artykuł Indyjska Droga, w którym pisał 
o potrzebie dogłębnego poznania kultury Indii. W Indiach i starożytnej 
Rusi Roerich dostrzegał wspólne korzenie: widział je w detalach nakryć 
głowy, w ubiorach, rzeczach codziennego użytku, kurhanach i podsta-
wach języka12. Zaczął poważnie rozważać możliwość wyprawy do Indii 
i opracował nawet jej trasę. 

9 Николай Константинович Рерих. Краткая биография и интересные факты 
из жизни художника, 2017, https://rerih.org/er/biography [dostęp: 28.11.2021].

10 А. Андреев, Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Рерих, 
2011, s. 60, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00964027/document 
[dostęp: 28.11.2021].

11 Николай Константинович Рерих…, dz. cyt.
12 А. Первушин, Оккультные тайны НКВД и СС, Санкт‑Петербург – Москва 

1999, s. 87.
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W 1916 roku Roerich przebywał na leczeniu w Finlandii. Przez 
długi czas nie mógł powrócić z rodziną do ojczyzny z powodu rewo-
lucji bolszewickiej. Do ruchu rewolucyjnego początkowo odnosił się 
negatywnie; jego zbiory i obrazy zostały zarekwirowane już w pierw-
szych dniach po dojściu bolszewików do władzy. Z drugiej strony 
jednak traktował rewolucję jako znak determinizmu historycznego, 
nieuniknioną katastrofę światową. W efekcie starał się nawiązać współ-
pracę z rewolucjonistami. 

W 1919 roku rodzina Roerichów osiadła w Londynie i – zachowu-
jąc stare zwyczaje – często odwiedzała domy rosyjskiej inteligencji. Tam 
Roerichowie często uczestniczyli w seansach spirytycznych. Ich bliska 
przyjaciółka, Zinaida Fosdick, opisała jeden z nich: „Deszcz zapałek, 
monet, chusteczek spadał na głowy siedzących, metalowe przedmioty 
latały po pokoju, nikogo nie sięgając ani nie robiąc krzywdy; dywany 
zrywały się z miejsca i przelatywały nad głowami, stół, nietknięty, 
poruszał się sam z siebie [...]. Wszyscy siedzieli na sofie w ciemności 
i słyszeli, jak pies przechodził po pokoju, uderzając ogonem o podłogę, 
galopował koń, słoń chodził i dotykał szafki trąbą, przeszła krowa, latały 
ptaki i drapały dziobami po przedmiotach; wszystkie dźwięki były zdu-
miewająco wyraźne”13.

W tym czasie w życiu Heleny Roerich wydarzyło się coś niezwy-
kle ważnego: spotkała swojego mahatmę. Wspominała, że jej dzie-
ciństwo było pełne mistycznych doświadczeń; często miewała sny 
prorocze (na przykład o śmierci rodziców) albo o przyszłych wciele-
niach. W okresie dorastania nierzadko dostawała wskazówki, jakie decy-
zje powinna podjąć. „Oto jedna z jej […] wizji – «wizja z chłopcem», 
która miała miejsce w kwietniu 1914 roku, trzeciego dnia Wielkanocy. 
Tego dnia Helena była w cerkwi i zobaczyła «twarz Chrystusa błogosła-
wiącego dzieci». Wieczorem, kładąc się spać, doznała niesamowitego, 
błogiego spokoju. Budząc się w nocy, zobaczyła przed sobą wizerunek 
cudownego chłopca z wielkimi oczami. Napełnił ją wielką radością. 
Zastanawiała się: Czy to jej brat? – Nie, nie brat. – Czy to mąż? – Nie, 
nie mąż. Więc kto w takim razie? W końcu dowiedziała się, kto ukazał 
się jej w nocy w przebraniu «cudownego chłopca» – był to jej przyszły 
Nauczyciel, Mahatma Moria”14. 

Mahatmę Morię spotkała w Londynie w Hyde Parku. 
Zauważywszy w tłumie dwóch Hindusów w wojskowych mundu-
rach, którzy lekko się do niej uśmiechali, Helena Roerich natychmiast 
uznała, że to mahatmowie, którzy przyjechali specjalnie dla niej. Kiedy 

13 З. Фосдик, Воспоминания о Рерихах, 2013, https://Cutt.ly/OSA0CFZ  
[dostęp: 28.11.2021].

14 А. Андреев, Оккультизм и мистика в жизни и творчестве…, dz. cyt., 
s. 65–66.

https://cutt.ly/OSA0CFZ
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wróciła do domu i opowiedziała o tym, została wyśmiana, co miało 
swoje uzasadnienie. Helena Roerich dokładnie powtórzyła bowiem 
historię Heleny Bławatskiej o jej spotkaniu z mahatmami w Hyde 
Parku, która wydarzyła się kilka lat wcześniej. 

Niemniej, jak opisuje Fosdick, w domu Roerichów od tego czasu 
zaczęły się dziać dziwne rzeczy: na ścianach pojawiały się „wielkie oczy 
o głębokim spojrzeniu” i, podobnie jak u Bławatskiej, objawiała się 
obecność ciał astralnych – lekki stukot roznosił się po całym domu. „Siła 
kumulowała się wtedy tak zdumiewająco, że czasami kazano im siedzieć 
po cichu, w ciemności i nie zapalać światła, a przed nimi stół, którego 
nikt nie dotykał, poruszał się, chodził i było słychać uderzenia. Zadawali 
pytania w nocy, kiedy leżeli już w łóżkach, i odpowiadano im pukaniem. 
W taki sposób mogli prowadzić długie rozmowy”15. 

Spotkanie Heleny z mahatmami zostało w końcu potraktowane 
poważnie i zinterpretowano je jako zachętę do organizacji wymarzonej 
ekspedycji do Indii. Porady, które Helena otrzymywała od Nauczyciela, 
wiązała się z ciężkimi, bolesnymi atakami, nazywanymi przez nią 
„świętymi bólami” – analogicznie do „świętej choroby”, jak starożytni 
Grecy nazywali epilepsję. Tłumaczyła je niesamowitą koncentrację 
energii w swoim ciele, eksperymentami, jakie mieli na niej prowadzić 
„kosmiczni nauczyciele”. 

Podczas „świętych cierpień” Nauczyciel wyjawił Roerichom Wielki 
Plan o stworzeniu Nowego Kraju i „zwycięstwie Szambali pod opieką 
Maitrei”. Wskazał trzy ważne daty 1928, 1931 i 1936. Pojawiły się sugestie, 
że wydarzenie, jakie będzie miało miejsce w 1928 roku, będzie wiązało 
się z rozpadem ZSRR. Rok 1931 miał być rokiem Wielkiej Bitwy Szambali 
ze złem. Zakładano, że chodzi o powstanie przeciwko brytyjskiej okupacji 
Tybetu i obalenie Dalajlamy XIII (który popierał Wielką Brytanię). W 1936 
roku Szambala miał odnieść zwycięstwo. Nowy kraj powinien powstać 
na Biełowodju. Nieraz Nauczyciel sugerował, że wejście do Szambali 
znajduje się właśnie w Biełowodje, które – podobnie jak Szambala – jest 
krajem legendarnym, gdzie realizują się marzenia o braterstwie, równo-
ści, szczęściu i sprawiedliwości. „Biełowodje to biała góra, góra, która wie, 
skąd pochodzi biała woda. Biała góra, a za nią czterdzieści szczytów. Weź 
laskę cedrową, załóż białe szaty, wejdź na białą górę, tam tajemnica jest 
objawiona, tam kamień płonie, tam Miasto stoi”16. 

W 1923 roku Roerich udał się do Indii, a stamtąd do Azji 
Środkowej. „«Nadszedł czas, aby ludy Wschodu obudziły się ze snu, 
zrzuciły łańcuchy niewolnictwa» – deklaruje. Himalajscy dostojnicy 
przekazują Roerichowi ziemię na grób Mahatmy Lenina i przesłanie 

15 Tamże, s. 71.
16 Р. Сергиенко, Николай Рерих, 1976, https://www.youtube.com/watch?v=y-

8LztOA3ReM [dostęp: 28.11.2021].
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do narodu radzieckiego”17. Utopijne marzenie Roerichów było bliskie idei 
ZSRR, więc tam, po trzech latach w Indiach, zdecydowali się szukać patro-
natu. W 1926 roku powrócili do Moskwy. „Podczas naszej długiej podróży 
dawno nie widzieliśmy oczu Rosjan i te oczy nie zawiodły, bo skrzydła 
rosną, wszystko jest możliwe i wszystko jest dostępne, a główne plagi 
życia, strach i uprzedzenie odeszły”18.

Roerich przekazał ludowemu komisarzowi spraw zagranicznych 
Gieorgijowi Cziczerinowi plan „budyjskiej rewolucji”: „Po pierwsze, 
nauki  Buddy to ruch rewolucyjny. Po drugie, Maitreja jest symbolem 
komunizmu. Po trzecie, ruch społeczności światowych może natychmiast 
przyciągnąć setki milionów buddystów. Po czwarte, prosta, podstawowa 
nauka Gautamy powinna łatwo przeniknąć do ludzi. Po piąte, opinia 
Europy będzie wstrząśnięta zjednoczeniem buddyzmu z leninizmem. 
Po szóste, Mongołowie, Kałmucy i Tybetańczycy są gotowi dopasować 
daty przepowiedni dla obecnej ewolucji. Po siódme, działania Taszi Lamy 
będą bezprecedensowym powodem do wystąpienia (przeciwko Anglii). 
Po ósme, argumenty zaprzeczające istnieniu Boga dla buddyzmu są cał-
kiem stosowne. Po dziewiąte, wymagane jest natychmiastowe działanie 
przy pełnej znajomości lokalnych warunków i proroctw”19. Cziczerin 
oraz zagraniczny oddział OGPU zdecydowali się wesprzeć Roerichów. 
Dla bolszewików istotne było zlikwidowanie nieugiętego Dalajlamy XIII, 
a Roerich nie ukrywał swojego poparcia dla Taszi Lamy: „«Duchowym 
przywódcą Tybetu nie jest wcale Dalajlama, ale Taszi Lama, o którym wia-
domo same dobre rzeczy. Tybetańczycy potępiają obecną sytuację Tybetu 
silniej od nas. Po powrocie Taszi Lamy, kiedy stanie się głową zjednoczo-
nego Tybetu, Cenna Nauka rozkwitnie wraz z nim. Znowu…» W całym 
Tybecie z klasztoru Dardżyling przekazywane jest proroctwo, że obecny 
Dalajlama XIII będzie ostatnim”20.

Cziczerin przekazuje radzieckim władzom cykl obrazów Maitreja 
o wyzwolicielce uciskanych. Otrzymując poparcie, przygotowuje ekspedy-
cję do Tybetu. „Niemniej jednak wyprawa odbyła się pod amerykańską flagą 
i między jej uczestnikami istniało porozumienie, że przez kraje buddyjskie 
będą jechać jako buddyści, w Tybecie – pod znakiem Szambali, w innych pod 
amerykańskim; radzieckiego paszportu nie wolno było pokazywać”21.

17 Tamże.
18 Tamże.
19 А. Андреев, Гималайское братство теософский мир и его творцы. 

(Документальное расследование), Санкт‑Петербург 2008, https://azbyka.ru/
otechnik/sekty/gimalajskoe-bratstvo-teosofskij-mif-i-ego-tvortsy-dokumental-
noe-rassledovanie [dostęp: 28.11.2021].

20 А. Первушин, Оккультные Тайны НКВД…, dz. cyt., s. 91–92.
21 Tamże, s. 92.
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Podczas wyprawy Roerich prowadził badania archeologiczne 
i etnograficzne, studiował rzadkie rękopisy, zbierał materiały języko-
znawcze i dzieła folklorystyczne, opisywał lokalne zwyczaje. W ciągu 
tych lat namalował około pięćset obrazów. Dla archiwizacji wszystkich 
znalezionych danych Roerichowie otworzyli instytut Ursuwati (Światło 
Porannej Gwiazdy) w Himalajach. 

„Już podczas długiej podróży do Azji Środkowej (1925–1928) 
Roerich świadomie deklaruje się jako duchowy przywódca obda-
rzony proroczym darem i mistyczną wizją. Jego trasa jest nie-
zwykła – Roerich podąża «ścieżką Buddy», [...] Kaszmir – Ladak 
– Khotan (w Xinjiang) – Ałtaj – Mongolia – Tybet. Zataczając ten 
«magiczny» krąg, wraca do punktu wyjścia podróży, do Dardżyling”22. 
Jego przemiana nastąpiła pod wpływem mistycznych przeżyć żony. 
Historyk Aleksander Andriejew zaznacza jednak, że Helena była ciężko 
chorą kobietą, która tłumaczyła swoją chorobę jako próbę. „Mamy 
do dyspozycji świadectwo lekarza rodzinnego Roericha, doktora A.F. 
Jalowenko: «Co do pani Roerich, muszę powiedzieć, że jest chora. 
Ma chorobę nerwową zwaną aurą epileptyczną. Osoby cierpiące 
na tę chorobę często słyszą głosy i widzą jakieś przedmioty. Znając 
jego [Nikołaja Konstantinowicza Roericha] głębokie uczucie […] 
do żony, […] [sądzę, że] często ulegał jej wpływom, a nawet cza-
sami wierzył w jej nadprzyrodzone zdolności. Często opowiadałem 
mu o chorobie Eleny Iwanownej, ale reagował na to zimno, szczegól-
nie jeśli chodzi o moją wiedzę w tej dziedzinie»”23. 

Roerich często mówił, że zobaczył Szambalę, chociaż nie zacho-
wały się na to żadne dowody oprócz wspomnień z jego dzienników: 
„Nie wojna, nie nienawiść, ale najlepsze, żywiołowe pomysły zostaną 
przekazane całemu światu przez posłańców Rigden Djapo, władcy 
Szambali. Przewidziane przez Buddę żelazne ptaki już lecą, spokoj-
nie przekraczając konwencjonalne granice. W pięknych, naukowych 
promieniach Agni Jogi ewolucja puka do drzwi. Posłańcy z Rigden 
Djapo spieszą się, a chwalebne odkrycia przynoszą światło i błogosła-
wieństwa dla całej ludzkości”24. 

W wyprawie Roericha brała udział jeszcze jedna osoba, która 
mogła być świadkiem Szambali: tajemniczy lama, który dołączył 
do Roericha w 1925 roku. 

22 А. Андреев, Оккультизм и мистика в жизни и творчестве…, dz. cyt., s. 93. 
23 А. Первушин, Оккультные тайны НКВД…, dz. cyt., s. 92.
24 Н. Рерих, Шамбала сияющая, 1928, http://www.bibliotekar.ru/index.files/

uuRerih.htm [dostęp: 28.11.2021].
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JAKOW BLUMKIN
„Przychodzi mongolski lama, a wraz z nim nowa fala wiadomo-

ści. To znakomity lama, który wędrował od Urgi aż do Cejlonu… Nie 
ma w nim ani krzty hipokryzji, a dla obrony wiary gotów nawet chwycić 
za broń. Szepcze: «Nic nie mów tej osobie – wszystko będzie wygady-
wać» albo: «A teraz lepiej odejdę». A w jego działaniach nie da się odczuć 
nic zbędnego. A jak łatwo z nim podróżować!”25. Tak Nikołaj Roerich 
opisał lamę, który dołączył do jego wyprawy w 1925 roku. Według nie-
których wersji lamą tym był znany terrorysta radziecki, Jakow Blumkin.

Jakow Blumkin urodził się w 1898 roku w Odessie w ubogiej 
rodzinie ukraińskich Żydów. Ukończył czteroletnią szkołę hebrajską 
i pracował jako kurier w sklepach i urzędach26. Rewolucja zastała go 
w rodzinnym mieście, gdzie brał czynny udział w kampanii agitacyj-
nej. Po przeprowadzce do Charkowa dołączył do partii Lewicowych 
Socjalistów-Rewolucjonistów, znanych jako eserowcy. 

Międzynarodowej sławy przysporzył mu udany atak terrory-
styczny na niemieckiego ambasadora, hrabiego Wilhelma von Mirbacha 
Harffa. Ten akt miał być „znakiem solidarności z niemieckim prole-
tariatem”, „przyczynić się do zerwania pokoju brzeskiego, wymusić 
od rządu poparcie w walce o międzynarodową rewolucję” oraz „wzno-
wić wojnę z Rosją bolszewicką”, którą eserowcy oskarżali o „zdradę 
rewolucji”. Blumkin zabił Mirbacha w budynku niemieckiej ambasady 
w Moskwie 6 lipca 1918 roku27.

Zgodnie z etyką eserowców sprawcy ataku terrorystycznego 
powinni pozostać na miejscu jego popełnienia i dać się aresztować. 
Blumkin jednak uciekł. Ukrywał się do kwietnia 1919 roku, aż zdecydo-
wał się poddać władzom. Chociaż zabójstwo hrabiego Mirbacha dopro-
wadziło do pogorszenia stosunków między Rosją Radziecką a Niemcami 
i było impulsem do zamachu stanu lewicowych eserowców, to Blumkin 
został ukarany zadziwiająco łagodnie. 16 maja 1919 roku Prezydium 
Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego, biorąc pod 
uwagę dobrowolne stawienie się Blumkina i szczegółowe wyjaśnienie 
przez niego okoliczności zabójstwa ambasadora, ułaskawiło go28.

We wrześniu 1920 roku Blumkin został przyjęty do Oddziału 
Wschodniego Akademii Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. Akademia 
przygotowywała studentów do służby wojskowej na wschodnich obrze-
żach ZSRR oraz pracy wojskowo-dyplomatycznej. Wykładano tam: 

25 И. Ганина, Путь к мировой революции лежал через Шамбалу, 2005, https://
www.ng.ru/ng_religii/2004-09-15/8_shambala.html [dostęp: 28.11.2021].

26 Блюмкин Яков, w: Электронная еврейская энциклопедия, 2018, https://eleven.
co.il/jews-of-russia/public-life/10666 [dostęp: 28.11.2021].

27 Tamże.
28 А. Первушин, Оккультные тайны НКВД…, dz. cyt., s. 78.
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podstawy strategii, pragmatykę służby w Sztabie Generalnym, geografię 
wojskową, strukturę Armii Czerwonej, psychologię wojskową i sześć dys-
cyplin społeczno-ekonomicznych: filozoficzne i socjologiczne podstawy 
marksizmu, podstawy polityki zagranicznej, psychologię społeczną, 
konstytucję RFSRR, teorię socjalizmu i przemysł kolejowy. Na Wydziale 
Orientalistycznym studiowano dodatkowo języki: perski, arabski, turecki, 
chiński, japoński i inne. „Warunki nauczania były bardzo trudne. Zajęcia 
trwały od 9:00 do 22:00, z godzinnymi przerwami na obiad i kolację. 
Jedzenie było marne. W klasach było niezwykle zimno. Panoszył się tyfus. 
Mimo tych trudności podczas pobytu w akademii Blumkinowi udało się 
uzyskać dobre wyszkolenie wojskowe i gruntownie przestudiować litera-
turę społeczno-polityczną”29. 

Po ukończeniu Akademii Blumkin zajął stanowisko osobi-
stego sekretarza Lwa Trockiego i został pełnoprawnym członkiem 
Czeka. Podróżował do Chin i Pamiru, do Tybetu i Mongolii, na Cejlon 
i do Afganistanu, a kiedy wracał do Moskwy, pisał wiersze, czy-
tał je publicznie w kawiarniach literackich i uczestniczył w wesołych 
ucztach z innymi pisarzami. Nikołaj Gumilow pisał o nim: „Człowiek, 
który zastrzelił cesarskiego ambasadora wśród tłumu ludzi, przy-
szedł, aby uścisnąć mi rękę i podziękować za wiersze”30, a Władimir 
Majakowski wręczył Blumkinowi książki z czułą dedykacją: „Drogiemu 
towarzyszowi Blumoczce. Wł. Majakowski”31. 

Kształtuje się wtedy jego pełen sprzeczności charakter. Był całko-
wicie oddany ideom socjalizmu i gotów poświęcić życie za jego ideały. 
„Młody kochanek rewolucji” – jak powiedziałby Trocki. Był jednak dość 
próżny, odurzony władzą, którą tak szybko zdobył. Świadczył o tym 
incydent, który wydarzył się, gdy przebywał w towarzystwie przyjaciół, 
poetów Siergieja Jesienina i Osipa Mandelsztama. Otóż, zasugerował 
im, aby wybrać się na spacer do placówki Czeka i zobaczyć, jak strzelają 
do kontrrewolucjonistów w piwnicach Łubianki: „Nie chce zeznawać – 
cynicznie mówił Blumkin – postawię go pod ścianą. W ogóle życie ludzi 
jest w moich rękach. Podpiszę papierek – za dwie godziny nie ma osoby. 
Patrzcie, wszedł poeta. Ma wielką wartość kulturową. A jeśli zechcę, 
natychmiast go aresztuję i podpiszę wyrok śmierci. Ale jeśli go potrze-
bujesz – Blumkin zwrócił się do Mandelsztama – uratuję mu życie”. 
Oczywiście, sam Blumkin nie miał takiej władzy, bo decyzje o karze 
śmierci podejmował komitet Czeka. Ale Mandelsztam nie mógł o tym 

29 Tamże, s. 79.
30 П. Романов, Яков Блюмкин – любовник революции, 2018, https://ria.

ru/20180215/1514099255.html [dostęp: 28.11.2021].
31 Блюмкин Яков Григорьевич, 2013, https://sosnrr.gov.ua/nash-kray/mistsev-radi/

item/541-bliumkn-yakov-hryhorevych [dostęp: 28.11.2021].
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wiedzieć i oburzył się na Blumkina: „Nie wtrącaj się w moje sprawy! – 
Blumkin przerwał mu szorstko. – Ośmielasz się wchodzić mi w drogę? 
– sam dostaniesz kulę”32. Jesienin nie podzielał kategorycznej postawy 
Mandelsztama wobec Blumkina – często wymieniał jego nazwisko w roz-
mowach z gośćmi kawiarń oraz chwalił się możliwością „zademonstro-
wania piwnicy Łubianki i zobaczenia, jak rozstrzeliwują”. Możliwe, że 
imponował mu wizerunek poety-terrorysty. Jedną z sześciu wersji manife-
stu imażynizmu wraz z Siergiejem Jesieninem i Anatolijem Marienhofem 
podpisał również Blumkin. 

W 1923 roku Feliks Dzierżyński, znany również jako Żelazny Feliks, 
zaproponował Blumkinowi przejście do departamentu zagranicznego 
OGPU. Jeszcze w 1920 roku w Moskwie parapsycholog Aleksandr Barczenko 
zainteresował się Szambalą i pod koniec 1925 roku zorganizował ekspedy-
cję do Afganistanu i Sinciangu w celu jej poszukiwania. Szefem ekspedycji 
miał być sam Barczenko, a komisarzem Blumkin. Blumkin dobrze pasował 
do roli komisarza wyprawy: był poliglotą i mistrzem walki wręcz; wcze-
śniej wyrobił sobie kontakty na Wschodzie. O pozwolenie na ekspedycję 
do Tybetu Barczenko zwrócił się do Cziczerina, pisząc: „Jestem całkowi-
cie przekonany, że w czasach prehistorycznych nie istniała żadna bogata 
kultura, ale wychodzę z założenia, że dodatkowa wycieczka do Lhasy może 
w niewielkim stopniu wzmocnić więzi, które tworzymy z Tybetem”33.

Kiedy jednak zbliżał się czas wyprawy, okazało się, że Barczenko 
wcale nie cieszył się zaufaniem NKWD i ze względu na jego związki z taj-
nymi towarzystwami Cziczerin odmówił mu wyjazdu. Blumkin nato-
miast w 1925 roku został głównym instruktorem Państwowej Komisji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Mongolii (odpowiednik Czeka) i został 
wysłany jako rezydent do Tybetu. 

W kręgu zainteresowań Blumkina znalazł się Nikołaj Roerich. 
„W nocy tajemniczy lama znikał, nie pojawiając się czasami nawet przez 
kilka dni”34. W międzyczasie Blumkin przedostawał się do trudno dostęp-
nych miejsc, tworzył mapy blokad drogowych, barier granicznych, wyso-
kości, stanu komunikacji i długości odcinków dróg. Skrupulatnie zbierał 
też informacje o brytyjskich garnizonach wojskowych, drogach i lokali-
zacjach mostów. Brytyjczycy zapewne wiedzieli o „młodym lamie”, a cała 
wyprawa Roericha bardzo ich musiała irytować. Blumkin znikał gdzieś 
na dzień lub dwa, po czym nagle pojawiał się zupełnie nieoczekiwanie 
na jakiejś zaśnieżonej przełęczy oraz ponownie dołączał do Roericha i jego 
towarzyszy35. Pod koniec wyprawy lama przemówił po rosyjsku, a Roerich 

32 Первушин А., Оккультные тайны НКВД…, dz. cyt., s. 76.
33 Tamże, s. 82.
34 И. Ганина, Путь к мировой революции..., dz. cyt.
35 В. Алабай, Яков Блюмкин: портрет и рама, 2006, https://lechaim.ru/

ARHIV/166/alabay.htm [dostęp: 28.11.2021].
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napisał w swoim dzienniku: „[...] nasz lama zna nawet wielu naszych przy-
jaciół”36. W swoich dziennikach Roerich zawsze pisał o napotkanym lamie 
z najwyższym szacunkiem i nie ma żadnych wzmianek o tym, że miał świa-
domość jego prawdziwej tożsamości. Nie wiadomo również, czy udało im 
się odnaleźć Szambalę. 

Droga powrotna do Moskwy, gdzie Blumkin miał złożyć raport 
po ukończeniu misji, wiodła przez Turcję. W Konstantynopolu doszło 
do zapewne całkiem przypadkowego spotkania z synem Trockiego, 
a następnie z samym Lwem Trockim. Ten poprosił o przekazanie książki 
swoim moskiewskim krewnym, a Blumkin zgodził się. 

Po przybyciu do Moskwy pod koniec 1929 roku Blumkin spotkał 
się z pracownicą Departamentu Zagranicznego Czeka, Lisą Rosenzweig, 
z którą łączyła go romantyczna więź. Powiedział jej o swoim spotka-
niu z Trockim i wątpliwościach związanych z przekazaniem książki jego 
rodzeństwu. Liza natychmiast zgłosiła to swoim przełożonym. Blumkin 
zdecydował się uciec do Azji i schronić w jednym z górskich klaszto-
rów buddyjskich. Na Dworcu Kazańskim, gdzie miał wsiąść do pociągu, 
zatrzymali go czekiści. Za kontakt z Trockim został rozstrzelany 12 
grudnia 1929 roku37. Podobno w ostatniej chwili życia zaśpiewał hymn 
proletariatu: „Wstań, klątwą naznaczony / Świat pełen wygłodzonych 
i niewolników”38. Według innej wersji wykrzyknął: „Niech żyje towarzysz 
Trocki!” albo „Po rewolucji, strzelać!”. 

PROGRESYWNY WAMPIRYZM
„Starożytna księga o Fauście szczegółowo opisuje, jak Faust wykonuje 

drobne nacięcie w lewej dłoni małym nożem i, gdy podnosi pióro, aby 
napisać swoje imię na cyrografie, krew płynąca z nacięcia tworzy słowa: 
«O człowieku, ratuj się!»”39. 

Zacznę od głównego bohatera rozdziału – Aleksandra Bogdanowa, 
rosyjskiego naukowca, rewolucjonisty, lekarza, myśliciela utopijnego, 
pisarza fantasty i znaczącej figury pośród ideologów socjalistycznych. 
Bogdanow jako pierwszy wyznaczył serię związków semantycznych: 
Mars – czerwona gwiazda – rewolucja – jasna komunistyczna przyszłość. 
Pierwotne znaczenie tego układu zostanie później utracone, ale pozosta-
nie żywe w głębi społecznej podświadomości. 

36 И. Ганина, Путь к мировой революции…, dz. cyt.
37 В. Алабай, Яков Блюмкин: портрет и рама…, dz. cyt.
38 А. Первушин, Оккультные тайны НКВД..., dz. cyt., s. 98.
39 Fragment wykładu R. Steinera z 25 października 1906 r. Blut ist ein ganz beson‑

derer Saft: Eine esoterische Betrachtung [Krew jest to likwor całkiem osobliwy: 
Rozważanie ezoteryczne], https://www.scribd.com/document/237219856/
Blut‑Ist‑Ein‑Ganz‑Besonderer‑Saft [dostęp: 30.11.2021].

https://www.scribd.com/document/237219856/Blut-Ist-Ein-Ganz-Besonderer-Saft
https://www.scribd.com/document/237219856/Blut-Ist-Ein-Ganz-Besonderer-Saft
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Bogdanow uważał, że dzięki własnemu rozwojowi człowiek może 
osiągnąć prawdziwie boskie wyżyny i zyskać moc zmiany obiektywnych 
praw wszechświata. Jednostka zbiorowa (jednocześnie podmiot i przed-
miot nowej kultury proletariackiej), która powstanie w czasach komu-
nizmu, będzie w stanie tak zorganizować swoje doświadczenie życiowe, 
aby materia dążyła do idealnej harmonii. Koncentrując się na braterstwie 
jako podstawie społeczeństwa przyszłości, Bogdanow marzył o dosłow-
nym zespoleniu ludzkości w jedną rodzinę przez transfuzję krwi40. 
W 1908 roku opublikował utopijną powieść Czerwona gwiazda, w której 
– wykorzystując spuściznę wcześniejszych utopistów – przeniósł czy-
telnika na Marsa, gdzie już zapanował komunizm – polityczny system 
przyszłości. Pełna równość płci, swobodne stosunki seksualne, brak wła-
sności prywatnej i klas społecznych. Właśnie tam, na Marsie, od dawna 
praktykowana jest „wymiana krwi” jako środek odnowy dla starych ludzi 
i „ulepszania” młodych: 

„– My poszliśmy dalej i przeprowadzamy «wymianę krwi» między 
dwiema istotami ludzkimi, każda z nich może drugiej przekazać masę 
możliwości wzbogacenia życia. Jest to, po prostu, jednoczesna transfuzja 
krwi z jednej osoby do drugiej i odwrotnie, poprzez podwójne połączenie 
ich naczyń krwionośnych z odpowiednimi urządzeniami. Przy wszystkich 
zastosowanych środkach ostrożności jest to całkowicie bezpieczne; krew 
jednej osoby nadal żyje w ciele drugiej, przeplata się tam z jego krwią – 
niesie głęboką odnowę we wszystkich jego tkankach.

– I w ten sposób można przywrócić młodość ludziom starszym, 
wlewając w ich żyły młodzieńczą krew? [...] krew to nie wszystko, co znaj-
duje się w organizmie, ale właśnie ona wszystko w nim przetwarza. 
Dlatego np. młody człowiek nie starzeje się od krwi osoby starszej: to, 
co w niej słabe, starcze, jest szybko przezwyciężane przez młody orga-
nizm, ale jednocześnie wchłania z niego wiele, czego temu organizmowi 
brakuje; wzrasta również energia i elastyczność jego funkcji życiowych.

– Ale jeśli to takie proste, to dlaczego nasza ziemska medycyna 
nadal nie używa tych środków? [...]

– Nie wiem, być może są jakieś szczególne warunki organiczne, 
które Was pozbawiają tych wartości. A może to tylko wynik panującej 
psychologii indywidualizmu, która oddziela jedną osobę od drugiej tak 
głęboko, że myśl o połączeniu ich życia dla waszych naukowców jest 
prawie niedostępna. [...] to, co odpowiada całemu naszemu systemowi: 
towarzyska wymiana życia, nie tylko ideologicznej, ale także fizjologicznej 
egzystencji”41.

40 А. Первушин, Оккультный Сталин, Москва 2006, s. 24.
41 А. Богданов, Красная звезда, Санкт‑Петербург 1908, s. 50–51.
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W tym czasie (1900–1924) austriacki filozof i mistyk Rudolf Steiner 
głosi wykłady w całej Europie. Wśród jego słuchaczy i uczniów byli przed-
stawiciele rosyjskiej inteligencji: Maria von Sivers, artystka Margarita 
Wołoszyna i jej mąż, poeta Maksymilian Wołoszyn, poetka Marina 
Cwietajewa i jej mąż Siergiej Efron, artystka i rzeźbiarka Asja Turgieniewa 
oraz jej mąż, poeta i pisarz Andriej Bieły, aktor Michaił Czechow i już 
wymieniony Aleksandr Bogdanow.

W jednej ze Steinerowskich lekcji Blut ist ein ganz besonderer 
Saft, cytowanej na początku tego rodziału, możemy dostrzec zbieżno-
ści z przedstawionym fragmentem Czerwonej gwiazdy: „Przedstawiciel 
sił zła wierzy, jest przekonany, że będzie miał szczególną władzę nad 
Faustem, jeśli tylko uda mu się zdobyć przynajmniej jedną kroplę jego 
krwi [...]. Faust musi podpisać swoje nazwisko własną krwią, ale nie dla-
tego, że diabeł jest wobec niej wrogi, ale raczej dlatego, że chce zdobyć 
nad nim władzę”42.

Krew wchłania te obrazy świata zewnętrznego, które mózg wytwo-
rzył w swoim wnętrzu, przekształca je w żywe, konstruktywne siły i za ich 
pośrednictwem buduje ludzkie ciało. Krew jest zatem materiałem, z któ-
rego ciało się składa. W krwi zachodzi proces: ze swojego kosmicznego 
środowiska krew wydziela najważniejszą substancję, jaką może otrzymać, 
czyli tlen, który ją odnawia i dostarcza jej świeżego życia. Krew zostaje 
pobudzona do otwarcia się na świat zewnętrzny.

Steiner pisał: „Należy wziąć pod uwagę, że w starożytności istniało 
niejasne jasnowidzenie, z którego pochodzą mity i legendy. Takie jasnowi-
dzenie może istnieć tylko u nosicieli blisko spokrewnionej krwi, tak jak nasza 
współczesna świadomość pojawia się poprzez zmieszanie krwi. Narodziny 
logicznego myślenia, narodziny inteligencji były związane z nadejściem 
egzogamii. [...] Dlatego każdy, kto chce zawładnąć człowiekiem, musi naj-
pierw wejść w posiadanie jego krwi. Musimy to zaakceptować w naszej świa-
domości, jeśli chcemy, aby w życiu praktycznym nastąpił jakikolwiek postęp. 
Na przykład indywidualność narodu może zostać zniszczona, jeśli – zakła-
dając kolonię – żądasz od jej krwi więcej, niż jest w stanie znieść, ponieważ 
jej «ja» wyraża się we krwi. Podobnie samo piękno i prawda posiadają czło-
wieka tylko wtedy, gdy dominują w jego krwi. Mefistofeles przejmuje krew 
Fausta, ponieważ chce panować nad jego «ja»”43.

Po rewolucji powstanie w Moskwie pierwszy na świecie Instytut 
Transfuzji Krwi. Jego dyrektorem zostanie Aleksandr Bogdanow. Kilka 
lat później, w maju 1928 roku, umrze po przetoczeniu krwi od człowieka 
chorego na malarię.

42 R. Steiner, Occult Significance of Blood, Boston (MA) 1912, s. 5–6, https://
ia800204.us.archive.org/34/items/occultsignifican00stei/occultsignifican00stei.
pdf [dostęp: 28.11.2021].

43 Tamże, s. 41, 48.

https://ia800204.us.archive.org/34/items/occultsignifican00stei/occultsignifican00stei.pdf
https://ia800204.us.archive.org/34/items/occultsignifican00stei/occultsignifican00stei.pdf
https://ia800204.us.archive.org/34/items/occultsignifican00stei/occultsignifican00stei.pdf
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Veronika Hapchenko, Jakow Blumkin, 2021  
akryl i tusz kreślarski na płótnie, 100 × 80 cm 
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Veronika Hapchenko, Progressive vampirism, 2021 
akryl i tusz kreślarski na płótnie, 100 × 80 cm
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Veronika Hapchenko, Vessels, 2021  
akryl i tusz kreślarski na płótnie, 55 × 70 cm 
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Veronika Hapchenko, Vessel, 2021  
akryl i tusz kreślarski na płótnie, 40 × 30 cm
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Veronika Hapchenko, Bielowodje, 2021  
akryl i tusz kreślarski na płótnie, 80 × 70 cm 
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Veronika Hapchenko, Łabędzie jezioro, 2021  
akryl i tusz kreślarski na płótnie, 100 × 80 cm
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JEZIORO ŁABĘDZIE
Jest to balet Piotra Iljicza Czajkowskiego w czterech aktach. Uważa 

się, że inspiracją dla Czajkowskiego była wizyta w Bawarii, gdzie kompozy-
tor zobaczył sławny Neuschwanstein – „łabędzi zamek” króla Ludwika II. 
W klasycznych przedstawieniach w scenerii Jeziora łabędziego widnieje gotycki 
zamek w górach. W 1871 roku kompozytor napisał dla swoich bliskich jed-
noaktowy balet dziecięcy Jezioro łabędzi. Natomiast pięć lat później (w 1876) 
na zlecenie Moskiewskiej Dyrekcji Teatrów Cesarskich powstała nieśmiertelna 
partytura do baletu Jezioro łabędzie. Polemika wokół ideologicznego znacze-
nia muzyki Czajkowskiego trwała aż do połowy lat 30. XX wieku. Do tego czasu 
partyjne oskarżenia o jej dekadencję i mistycyzm nigdy nie przebrzmiały cał-
kowicie, ale z drugiej strony, ocenzurowanie jej spowodowałoby konfrontację 
z rzeczywistym gustem publiczności. Musiano zweryfikować sposób odbioru 
jego twórczości. Interpretacja muzyki Czajkowskiego jako symbolu „bohater-
stwa narodowego” staje się powszechna i masowo akceptowana44.

Maja Plisiecka, rosyjska tancerka i choreografka, Bohater Pracy 
Socjalistycznej (1985), jedna z czołowych osobowości baletu XX wieku, pisała 
we wspomnieniach: „Wszystkich tych gości prowadzi się do Teatru Wielkiego. 
Na balet. I prawie zawsze na Jezioro łabędzie. Wiesza się flagi. Gra hymn. 
Zapala światła na widowni. Wszyscy wstają. Dostojnicy z centralnej, carskiej 
loży pulchnymi małymi rączkami łaskawie pozdrawiają moskwian – pokój, 
przyjaźń dobrzy ludzie. Pozłacane kandelabry gasną... i płynie łabędzia 
muzyka Piotra Iljicza. 

Czcigodnym gościom w loży zawsze towarzyszył Chruszczow. 
Napatrzył się Jeziora do obrzydzenia. Pod koniec swego panowania 
poskarżył mi się kiedyś na jednym z przyjęć:

«Jak sobie pomyślę, że wieczorem znów mam być na Jeziorze łabędzim 
to aż mdłości podchodzą mi do gardła. Balet jest wspaniały, ale ile można? 
Potem w nocy śnią mi się białe spódniczki na przemian z czołgami... »”45. 

10 listopada w ZSRR obchodzono uroczyście Dzień Milicji Radzieckiej, 
któremu w dobie telewizji towarzyszył koncert radzieckich gwiazd muzyki 
pop. Ale w 1982 roku koncert został odwołany. Zamiast tego w telewizji 
pokazano Jezioro łabędzie – w ten sposób uczczono okoliczność śmierci 
ówczesnego generalnego sekretarza Leonida Breżniewa. Pogrzebom 
jego następców również towarzyszyła muzyka z „Łabędzia” – Jurijowi 
Andropowowi i Konstantinowi Czernience46.

44 История „Лебединого озера”, 2012, https://www.culture.ru/s/lebedinoe_ozero 
[dostęp: 28.11.2021].

45 M. Plisiecka, Ja, Maja Plisecka, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, H. Broniatowska, 
Warszawa 1999, s. 155.

46 А. Азаров, Почему Лебединое озеро стало символом конца Советского 
Союза, 2012, https://rus.azattyq.org/a/balet-lebedinoe-ozero-saraphanov-
-brezhev/24588709.html [dostęp: 28.11.2021].
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Od tego momentu Jezioro łabędzie jest odbierane jako swego rodzaju 
sygnał, oznaka żałoby, objaw zachodzących poważnych wydarzeń politycz-
nych w ZSRR i niepokoju przed niewiadomym. Kulminacją tych znaczeń 
„Łabędzia” były dni puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 roku, kiedy balet 
był pokazywany na każdym kanale telewizyjnym przez trzy dni trwania 
tego wydarzenia. Balet, tak lubiany przez obywateli ZSRR, stał się jednym 
z ostatnich akordów ery sowieckiej – jego łabędzią pieśnią.

***
Zainteresowanie okultyzmem i mistycyzmem było w pewnym 

sensie dyktowane przez warunki historyczne i może właśnie dlatego 
tak mocno ujawniło się w Imperium Rosyjskim – przed jego upadkiem, 
w trakcie rewolucji i podczas formowania się nowego tworu państwo-
wego. Niestabilna sytuacja w społeczeństwie sprzyjała popularności myśli 
ezoterycznej.

Jeśli niektóre społeczności okultystyczne w ogóle przetrwały repre-
sje Stalina z lat 30., to dlatego, że funkcjonowały na emigracji lub głęboko 
w podziemiu. Powszechna niechęć władz do myślowej niezależności – 
paradoksalnie – wzmacniała atrakcyjność ezoteryki i mistycyzmu. Nauki, 
które prześladowano przez tak długi czas, zaraz po upadku ZSRR ujawniły się 
ze zdwojoną siłą. Powstał wiele szkół astrologicznych. Jednym z ich przedsta-
wicieli był Paweł Globa, który często występował w radiu i telewizji po wie-
czornych wiadomościach, przedstawiając astrologiczne prognozy na rok. 
Rzekomo miał bezpośredni związek z władzami w 1991 roku, był rodzajem 
konsultanta. Potwierdził to rosyjski dziennikarz i pisarz Michaił Zygar. 

Prezentując swoją najnowszą pracę, Zygar stwierdził:   „Jeśli zesta-
wisz tabelę retrogradacji Merkurego z okresem po upadku Związku 
Radzieckiego, wiele wydarzeń, które wcześniej nie miały logiki, zaczyna 
mieć sens według czasu, w którym się odbywały”47. Pisał, że Federalna 
Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zakładała całe wydziały 
astrologów, ekstrasensów i okultystów48. Pod kierownictwem Gieorgija 
Rogozina i Aleksandra Korżakowa opracowywano comiesięczny horoskop 
Borysa Jelcyna, pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej po upadku 
ZSRR. Te wydarzenia Zygar opisał w książce Wszyscy są wolni. Historia 
o tym, jak w Rosji w 1996 roku skończyły się wybory49.

47 Михаил Зыгарь: история не повторяется (Kuji Podcast 85), 2021,  
https://www.youtube.com/watch?v=LV1ZgGV9n5w&ab_channel=kujipodcast 
[dostęp: 29.05.2021].

48 М. Зыгарь, Все свободны. История о том, как в 1996 году в России закончились 
выборы, Москва 2021.

49 Ю. Варшавская, Это Россия за секунду до Путина: Михаил Зыгарь – о своей 
новой книге «Все свободны» о выборах 1996 года, 2020, https://www.forbes.

https://www.youtube.com/watch?v=LV1ZgGV9n5w&ab_channel=kujipodcast
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Fenomen popularności ruchów ezoterycznych można tłumaczyć 
zapotrzebowaniem na tego rodzaju doznania w momentach dziejowych 
zawirowań. Niestabilność społeczno-polityczna powoduje obawy, co stwa-
rza podatny grunt do manipulacji ze strony organów propagandowych. 
Ludzie wierzą wówczas w każdą, nawet najbardziej absurdalną informację. 

Na przykład historia Bogdanowa i transfuzji krwi oraz jej magicznych 
właściwości. W latach 90. rozpowszechniła się plotka, że mumia Lenina 
w mauzoleum w Moskwie na Placu Czerwonym jest raz na miesiąc pom-
powana krwią młodych chłopców. Przy tym chłopcy, od których tę krew 
pobierano, nie umierali. W 2020 roku w wywiadzie były kremlowski strateg 
(1996–2011) Gleb Pawłowski przyznał, że tą konfabulacją posługiwano się 
w kampanii partii demokratycznej; wspomniał również o oddziałach astro-
logów współpracujących z rządem. Dla pełniejszej ilustracji problemu warto 
wspomnieć inny incydent z ostatnich lat: historię szamana, który udał się 
do Moskwy, aby wypędzić Władimira Putina z Kremla. Otóż w marcu 2019 
roku50 szaman Aleksander Gabyszew rozpoczął podróż z Jakucka pieszo 
do Moskwy. Uzasadniał cel swojej pielgrzymki najwyższą misją – chciał 
uwolnić Kreml od demona. Tylko szaman, w jego rozumieniu, mógł tego 
dokonać. We wrześniu 2019 roku został jednak uznany za ekstremistę 
i umieszczony na liście poszukiwanych.

„O świcie 19 września na granicy Buriacji i obwodu irkuckiego kam-
pania Gabyszewa, jeśli nie skończyła się, to na długi czas została przerwana: 
jego współpracownicy donieśli, że wczesnym rankiem nieznani sprawcy 
porwali go i zabrali w nieznanym kierunku”51. Został przymusowo wysłany 
do ambulatorium psychoneurologicznego. Po uwolnieniu zdecydował się 
zawiesić swoją działalność. Według Amnesty International jest więźniem 
sumienia52. Jakucki szaman, świadomy swojej mocy, zapowiedział, że 
kolejną pielgrzymkę odbędzie w 2021 roku, tym razem na białym koniu. 
Do pielgrzymki jednak nie doszło, bo szaman został aresztowany i przymu-
sowo umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w październiku 2021 roku. 

ru/forbeslife/414439-eto-rossiya-za-sekundu-do-putina-mihail-zygar-o-svoey-
-novoy-knige-vse-svobodny-o [dostęp: 27.05.2021].

50 О. Болдырев, Насилия нельзя, даже над демоном, Как шаман из Якутии 
шел изгонять Путина и не дошел, https://www.bbc.com/russian/featu-
res-49762600 [dostęp: 30.05.2021].

51 Tamże.
52 Amnesty International, Russia: Siberian shaman on a march against Putin must 

be released, 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/russia-sibe-
rian-on-a-march-against-putin-must-be-released [dostęp: 28.11.2021].
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Abstrakt:
Tematem tekstu są zjawiska o charakterze okultystycznym 
na terytorium ZSRR przed jego powstaniem, w trakcie jego for‑
macji oraz podczas jego upadku w 1991 roku. Wyodrębniłam 
w nim cztery przypadki, które ukazują, jak ówczesna myśl ezo‑
teryczna przenikała różne środowiska. Na przełomie XIX i XX 
wieku, gdy wpływy okultyzmu sięgały apogeum, granice między 
nauką a wiedzą tajemną były zatarte. Okultyzm, który wydaje 
się tak obcy materializmowi, funkcjonował wówczas na równi 
z badaniami naukowymi.

Słowa kluczowe: 

okultyzm, ZSRR, Nikołaj Roerich,  
Jakow Blumkin, Aleksandr Bogdanow,  
Jezioro łabędzie

Veronika Hapchenko
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w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Bednarczyka 
oraz pracowni wideo i fotografii prof. Grzegorza 
Sztwiertni i prof. Zbigniewa Sałaja. W 2019 roku 
w ramach wymiany studenckiej studiowała w ASP 
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konkursu Artystyczna Podróż Hestii i konkursu 
Bielska Jesień. 
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197Elementy nr 2 → Ciemne karty

W poruszającej wiele wątków rozmowie Marii Anto z Małgorzatą 
Bocheńską, opublikowanej w 2004 roku, artystka sformułowała wypo-
wiedź na kształt swojego artystycznego credo, zawierającego kilka istot-
nych słów kluczy, które mogą ułatwiać objaśnienie jej twórczej praktyki 
i interpretację jej sztuki: „Jestem malarką, natchnioną amatorką. W tym 
świecie, w którym nie ma spokoju, poczucia bezpieczeństwa, żadnej pew-
ności, radość jest krótka, nadzieja trwa, a demony nonszalancko spacerują 
po trotuarach, w tej wędrówce malowanie jest mi niezbędne. Poezja poru-
sza moją wyobraźnię, pojedyncze kartki z ulubionymi wierszami noszę 
po kieszeniach. Głowę mam pełną wierszy”1.

Umiłowanie natchnienia, doświadczanie realnego niepokoju i odczu-
wanie nierealnej/nadrealnej rzeczywistości, poetycka materia i praca 
wyobraźni, a przede wszystkim postrzeganie sztuki jako ruchu po świe-
cie zewnętrznym i wewnętrznym – to tylko niektóre elementy mozaiki 
motywów i kategorii fundujących oniryczno-poetycką twórczość war-
szawskiej artystki. Idiomatyczność tego malarstwa, wymykającego się 
utartym schematom klasyfikacyjnym krytyki artystycznej, potwierdza 
przede wszystkim jego wczesna recepcja oraz współczesna reinterpre-
tacja. Po międzynarodowych sukcesach, które zapewne przyspieszyły 
indywidualną wystawę w Zachęcie w 1966 roku2, styl zaledwie 30-letniej 
Anto etykietowano jako: „sztukę fantastyczną”, „zaczarowaną poezję”, 
„surrealistyczny teatr”, „«zapisaną» baśń, utrwalony sen”; twierdzono, że 
to „malarstwo o dużej sile ekspresji”, obrazujące „marzenia, wspomnienia, 
lęki” i zbliżające się do estetyki „prymitywu, fantastyki i naiwnego reali-
zmu”3. Porównywano je do dzieł Celnika Rousseau, Nikifora Krynickiego, 
Maksa Ernsta, Yves’a Tanguy czy Giorgia de Chirico. Katalog historyczno-
sztucznych skojarzeń nie jest nieuzasadniony, ponieważ w twórczości Anto 
rzeczywiście można znaleźć wiele elementów wspomnianych stylistyk czy 
konkretnych estetyk, choć do dziś sztuka ta nie znajduje się w centrum 
nurtu malarstwa metaforycznego4 pośród takich twórców, jak Kazimierz 
Mikulski czy Erna Rosenstein, a tym bardziej w kręgu przedstawicieli 

1 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, w: Maria Anto, red. 
E. Olszewska, Warszawa 2004, s. 55.

2 Zob. Wystawa malarstwa Marii Anto, styczeń 1966, katalog wystawy, CBWA 
Zachęta, Warszawa 1966, https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/
pdf/57bec5d08ddb7.pdf [dostęp: 2.08.2021].

3 Zob. M. Ujma, Świat nowy i uroczy, w: Maria Anto. Malarka, katalog wystawy, 
red. M. Jachuła, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 7.11.2017–4.02.2018, 
Warszawa 2017, s. 41–57.

4 Podobnie jak niemal zupełnie dziś zapomniane, kategoryzowane jako „naiwne”, 
malarstwo Marii Korsak, która miała indywidualną wystawę w Zachęcie w tym 
samym roku co Maria Anto (1966).
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abstrakcji lirycznej, obok symbolicznej twórczości na przykład Stanisława 
Fijałkowskiego. U Anto, która – podobnie jak Rosenstein – nie identyfi-
kowała się jako malarka surrealistyczna, szczególnie widoczne są nawiąza-
nia do przed- i powojennego włoskiego malarstwa à la pittura metafisica, 
północnowłoskiego quattrocenta czy inspiracje sztuką renesansową, 
co artystka potwierdziła, jednocześnie ubolewając nad upraszczającą 
schematycznością krytycznych rozpoznań. Dzieła Anto warto również 
lokować równolegle do twórczości między innymi: Fridy Kahlo, Gertrudy 
Abercrombie, Helen Lundeberg, Rosy Rolanda, Leonory Carrington czy 
Dorothei Tanning5, którą zresztą polska malarka poznała osobiście podczas 
swojej wystawy w mediolańskiej Galleria d’Arte Cortina w 1971 roku6.

Jednak interpretacyjne tropy podsunięte przez Anto w zacytowanej 
na wstępie wypowiedzi kierują moją uwagę nie tyle na malarskie nawiąza-
nia do tradycji czy ówczesnych nurtów sztuki, ile na dwa kluczowe obszary: 
metafizykę i literaturę. W twórczości Anto interesuje mnie nie tylko trans-
fer/transformacja poezji w oniryczne wizje oraz ich wizualne realizacje, ale 
zwłaszcza relacja zwrotna między słowem i obrazem. Wywołane w odbior-
cach wrażenia tajemnicy i odrealnienia scen, magiczności, bajkowości, 
a co najważniejsze – oniryczności i liryczności – można traktować jako 
wizualną próbę przedstawienia przez artystkę rzeczywistości psychicznej, 
bardzo osobistej, kodującej intymne i realne doświadczenia oraz historie 
(np. wojenne losy, rodzinne konflikty). To sztuka instynktowna, intuicyjna, 
enigmatyczna i poetycka. Charakter obrazów, podobnie jak poezja, ewokuje 
nastrój intymności i nadrealności, a emocje i afektywne doznania pojawia-
jące się podczas kontemplacji takiej sztuki/poezji budują wrażenie dostępu 
do wyjątkowych, alternatywnych światów. 

Akt twórczy stanowi u Anto proces „ustanawiania obrazu”7, w któ-
rym artystka pełni rolę „bardzo czułego medium”8, poddającego się 
afektywnej, odruchowej, niemal na pół uświadomionej ekspresji, lecz 
przekształcanej bardzo świadomie za pomocą konkretnych środków 
stylistycznych, wizualizujących i jednocześnie kamuflujących osobiste 
treści. W tych poszukiwaniach sposobów na antymimetyczne utrwale-
nie oniryczno -poetyckich wizji przebija rekonstrukcja stosunku Marii 
Anto do świata materialnego i metafizycznego, życia i śmierci, pamięci 
i wyobraźni. Proces wyrażania staje się możliwy dzięki syntezie poetyc-

5 Zob. A. Corral, 8 Female Surrealists Who Are Not Frida Kahlo – from Meret 
Oppenheim to Dorothea Tanning, „Artsy.net” 2016, 31.05, https://www.artsy.
net/article/artsy-editorial-8-female-surrealists-who-are-not-frida-kahlo 
[dostęp: 26.07.2021].

6 W archiwum Marii Anto znajduje się jej fotografia z Dorotheą Tanning 
i 10-letnią Zuzanną Janin.

7 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, dz. cyt., s. 55.
8 Tamże.
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kich metafor, one bowiem stanowią źródło i sedno fantasmagorycznych, 
mistycznych, symbolicznych i surrealnych obrazów. 

Gdy na początku lat 60. na warszawskiej ASP panował nurt kolory-
zmu, narzucany przez Eugeniusza Eibischa i Jana Cybisa, a poza Akademią 
dominował abstrakcjonizm, popularyzowany chociażby przez Henryka 
Stażewskiego czy Edwarda Krasińskiego, Anto przeciwstawiała się obu 
modom i wykształciła styl malarstwa instynktownego. Mimo że twórczość 
Anto nie jest zaliczana do tendencji sztuki neoawangardowej, to cechy tej 
konwencji pojawiają się chociażby w dążeniu artystki do sformułowania 
własnego idiolektu, odrębnego od języka sztuki ówczesnego (nawet jeśli 
pozaakademickiego i awangardowego) mainstreamu. Gdyby przenieść 
założenia na temat pseudonimującego charakteru poezji, która stwarza 
ekwiwalenty uczuć9, do lirycznego malarstwa Anto, można by odnaleźć 
cechy wspólne skupione w dążeniu do zastąpienia nazywania/odwzoro-
wania rzeczywistości i doznań wieloznaczną peryfrazą czy wizualnym 
synonimem, tak bardzo charakterystycznych dla Peiperowskiej koncepcji 
awangardowej poezji10. Klucz pseudonimowanej intymności może być 
jednym z tych, który otwiera dostęp do odczytania struktur imaginacyj-
nych budowanych przez Anto, a porównawcza analiza prywatnych notatek 
z jej archiwum, zapisanych snów11, poetyckich prób i malarskich realizacji 
może ułatwić zrozumienie jej mechanizmów kreacyjnych. 

W jaki sposób senne obrazy i marzenia, hipnotyczne wizje, uczło-
wieczone wizerunki zwierząt albo zanimalizowane wizerunki ludzi, fanta-
styczne hybrydy, rzeczy i rośliny o przedziwnych kształtach, niepokojące 
pejzaże itp. interpretować w kontekście uwielbienia i praktykowania poezji 
oraz utrwalania konkretnych życiowych doświadczeń, wspomnień, emocji 
(klaustrofobia, lunatykowanie, obsesyjne poczucie ekstremalnego zagro-
żenia12), stanowiących źródło energicznego, ale też skłębionego tempe-
ramentu artystki13? Jak pragnienie Anto, aby w sztuce oraz życiu być sobą 
i osobną, łączy się ze strategią tworzenia jej reportaży z przeżywania oraz 
jednocześnie osłaniania podatnej na zranienie, kruchej i wrażliwej, udu-
chowionej części własnego „ja”? Warto sprawdzić, czy – nie podważając 
niezaprzeczalnej oryginalności sztuki Marii Anto – jej wyrazistą este-

9 Zob. S. Jaworski, Wstęp, w: T. Peiper, Pisma wybrane, red. S. Jaworski, Wrocław 
1979, s. III–LXXX.

10 Pisałam na ten temat w innym kontekście w rozdziale Praktyki artystyczne 
w polu autobiograficznym w monografii Matki i córki. Relacje rodzinne 
i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku, Toruń 2020, s. 155–186.

11 W archiwum Marii Anto pod opieką Zuzanny Janin znajdują się 42 zapisane sny. 
Rodzina twierdzi, że Maria także nagrywała swoje sny na taśmy magnetofo-
nowe w latach 80. i 90., ale trwają prace nad ich odnalezieniem.

12 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, dz. cyt., s. 54.
13 Tamże.
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tykę dałoby się zanalizować w kontekstach nietradycyjnych, wychodząc 
nieco poza obręb sztuk wizualnych, i odnieść się do takich zagadnień, jak: 
mistycyzm, ezoteryka, duchowość, ale przede wszystkim literatura (poezja, 
retoryka) i kultura słowa (symbole, archetypy, mity).

BESTIARIUSZ INTYMNY
„Symbole przewijają się przez moją twórczość nieustannie. Symbol 

nieskończoności, symbole siły ducha: zwierzęta. Jednorożec, muszle, klu-
cze, znaki z kart tarota, anioły”14. I jeszcze między innymi: sfinks babiloński, 
kocica w krynolinie, syreny, małpy z ludzkimi oczami, postacie o ptasich 
głowach, człekozwierzęce hybrydy, centaury, „duchy Białowieży”, geo-
metryczne leśne stwory, gigantyczne kwiatodrzewa. Wszystko to składa 
się na wizualny słownik Anto, za pomocą którego artystka komunikowała 
i jednocześnie kodowała swoją intymność. Malarstwo pełni tu rolę rytuału 
odsłaniania głębszych znaczeń, a bestiariusz staje się katalogiem plastycz-
nych metafor. Jednak poza mechaniką psychoanalitycznych interpretacji 
istotniejszy wydaje się tu kontekst kulturowo-literacki. Powielany po wie-
lokroć na obrazach sztafaż detali zasilają kulturowe figury oraz postaci 
z mitycznych, religijnych, literackich narracji. Ich proweniencja jest różna: 
od judaizmu i chrześcijaństwa, przez europejskie mitologie i wierzenia 
dalekowschodnie, aż po folklor i ezoterykę. 

Artystka deklarowała, że zwierzęta z obrazów wymyśla sama, ale 
ujawniła też, że pomaga jej w tym poezja między innymi Arthura Rimbauda, 
który często pojawia się w jej wypowiedziach i aluzjach poetyckich. 
Szczególnie stymulujące dla jej groteskowo-plastycznych wyobrażeń 
były Iluminacje, które potrafiła cytować z pamięci (przekształcając nieco 
poszczególne frazy15): „Jest w lesie ptak; jego śpiew zatrzymuje cię i przy-
prawia o rumieniec. Jest zegar, który nie bije. Jest trzęsawisko z gniazdem 
białych stworzeń. Jest katedra, która się zniża, i jezioro, które się wznosi. 
[…] O moje Dobro! Moje Piękno! Bezlitosna fanfaro, od której nie zadrżę! 
Czarodziejska sztalugo! […] To bóstwo z czarnymi oczami i żółtą sierścią, 
bez rodziców i dworu, szlachetniejsze od bajek Meksyku i Flandrii; jego 
domena – zuchwałe błękity i zielenie – rozciąga się na plażach, którym fale 
bez okrętów nadały zaciekle greckie, słowiańskie i celtyckie nazwy”16.

Zachwyt nad liryką francuskiego „poety wyklętego” z wielu powo-
dów nie wydaje się zaskakującym wyborem artystki. Jako ikona osobowo-
ści buntowniczej oraz twórczości nowoczesnej i wizyjnej, poeta-jasnowidz, 
świadomie przekraczający granice doświadczenia i poznania, był w swojej 
artystycznej postawie niczym alchemik w pracowni słowa. Intensywność 

14 Tamże, s. 90.
15 Zob. tamże.
16 A. Rimbaud, Sezon w piekle. Iluminacje, przeł. A. Międzyrzecki, Warszawa 1998, 

s. 52, 54, 62.
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jego naładowanych metaforami wierszy, pełnych dramatyzmu i ruchu 
obrazów z pewnością pociągała twórczo Anto. Nie bez znaczenia jest 
też wyjątkowe miejsce Rimbauda w francuskiej kulturze, ważnej w życiu 
i edukacji środowiska warszawskiej inteligencji o szlacheckich korze-
niach, z jakiej wywodziła się Maria Antoszkiewicz, córka Tadeusza Marii 
Czarneckiego i Józefiny Nelly z Egiersdorffów, z którą córka rozmawiała 
w domu i korespondowała w języku francuskim17. 

Bestariusz intymny Anto materializuje się nie tylko na płótnach, 
ale wyświetla się także w zapisanych przez artystkę snach i formułuje w jej 
amatorskich wierszach. W jednym ze snów pojawia się ponury obraz, 
w którym ożywa flora i przestrzeń dookoła, wywołując w bohaterach suge-
stywne, niepokojące doznania. (Według mnie opisany w śnie kwiat może 
przypominać kwiatodrzewa namalowane np. na obrazach Drzewa zielone 
z 1973 r. czy Spacer wieczorem z 1983 r.).

„Jest droga do horyzontu, puszyste krzaki dookoła, teren gładki, 
księżyc jaskrawo niebieski płonie brzeżkiem. Ja sama zostałam na tym 
odcinku drogi, nie mogę się przedostać – na środku stoi kwiat rosnący. 
Nie zagradza drogi, porusza się i nie sposób ominąć go. […] Pytam 
[Romana], czy myślisz, że można kwiat zabić czy uśpić. Kwiat jest z pęku 
liści jasnych – kremowych, wyrasta bezpośredni z połyskliwej powierzchni 
drogi – jakby dywan z okruchów ciemnego szkła. Kwiat faluje jak spokojny 
płomień, czasem tylko, gdy jestem już blisko, jednym niejasnym drgnie-
niem ukazuje mi moją niemoc”18.

Natomiast jeden ze swoich wierszy artystka poświęciła wizerunkowi 
jednorożca, tak często występującego w jej malarstwie. 

JEDNOROŻEC NAD MORZEM
Wokół drzewa był gęsty cień
Nagle bielą dotknięty
Gest doskonały
Poruszył obraz
Odchyliły się gałęzie
Dzwon w głębi ziemi dzwonił

17 W archiwum Marii Anto znajdują się listy między matką i córką pisane w całości 
lub we fragmentach w języku francuskim. W językach polskim i francuskim 
prowadziły ze sobą korespondencję również Natalia Egiersdorff z domu 
Rosińska (babka M. Anto) i Józefina Nelly Egiersdorff (matka M. Anto), co także 
potwierdzają listy zdeponowane w archiwum rodzinnym Zuzanny Janin. 
O relacji tych czterech wyjątkowych kobiet w jednej rodzinie pisałam więcej 
w szkicu Rodzina siłaczek: Natalia Rosińska, Nelly Egiersdorff, Maria Anto, 
Zuzanna Janin, „Znak” 2018, nr 761, s. 90–97.

18 Niepublikowany zapis snu M. Anto, opatrzony datą „Czwartek, 24.05.72[?]”, 
archiwum Marii Anto, dzięki uprzejmości Zuzanny Janin (pisownia oryginalna).
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Gdy na początku lat 60. na war-
szawskiej ASP panował nurt kolory-
zmu, narzucany przez Eugeniusza 
Eibischa i Jana Cybisa, a poza aka-
demią dominował abstrakcjonizm, 
popularyzowany chociażby przez 
Henryka Stażewskiego czy Edwarda 
Krasińskiego, Anto przeciwstawiała 
się obu modom i wykształciła styl 
malarstwa instynktownego. Mimo 
że twórczość Anto nie jest zaliczana 
do sztuki neoawangardowej, to cechy 
tej konwencji pojawiają się chociażby 
w dążeniu artystki do sformułowa-
nia własnego idiolektu, odrębnego 
od języka sztuki ówczesnego (nawet 
jeśli pozaakademickiego i awangar-
dowego) mainstreamu.
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Na wodzie
Znieruchomiał srebrny wzór
Tak niepojęty
Tak silny
Łagodnie klęczący
Wstaje
Brzuch – pierś jasną podnosi
Szyja – głowę
Spojrzenie wysmukłe
Nozdrza korę dotknęły
Raz
W ciszy
Wstał ciemniejszy już ponad cieniem
Światło na róg nawlekał owijał
Grzywę drżeniem uciszył
Obce lustro wody poznało go
Potwierdziło zaprzeczoną tajemnicę
Znowu zatoka srebro muzyka
A szary ptak – mały anioł
Płacze [?] i śpiewa w przystani19.

Wyłaniający się z utworu wizerunek jednorożca mógłby przypominać 
ten z obrazu o tytule Andrzejowi (1979). To zwierzę, podobnie jak anioły, 
stały się pewnego rodzaju artystyczną obsesją malarki20, co potwierdzają 
także jej wypowiedzi i prywatne notatki. Szczegółowo analizowała w nich 
źródła legend o tym niesamowitym zwierzęciu21, w ten sposób lokując 
swoje wyobrażenia i fascynacje oraz wizje z plenerów w Białowieży, utrwa-
lane na obrazach w szerszym antropologiczno -kulturowym tle. Artystka 
tłumaczyła, że zazwyczaj maluje jednorożca, „który jest na gobelinach 
w paryskim Muzeum Cluny”, uchodzącego za opiekuna domu i uosobie-
nie dobra, a który symbolizuje też doświadczenia zmysłowe (m.in. smak, 
wzrok, słuch, dotyk). Ale oprócz tego konkretnego średniowiecznego 
odniesienia, warto wskazać także na znany artystce wczesnochrześcijań-
ski tekst grecki zatytułowany Fizjolog (gr. Physiologos), stanowiący główne 
źródło chrześcijańskiej symboliki przyrodniczej, a także funkcjonujący 

19 Maria Anto, red. E. Olszewska, dz. cyt., wiersz na wewnętrznej stronie okładki 
katalogu.

20 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, dz. cyt., s. 83.
21 W Fundacji Arton w Warszawie 3 lutego 2018 r. została otwarta wystawa Maria 

Anto. Ja ulatuję, jak leżę, na której wyeksponowano wybrane zapiski snów 
malarki oraz prywatne notatki, czytane przez Zuzannę Janin. Kuratorka: Marika 
Kuźmicz, grafika: Kasia Rzepka, display: Agnieszka Lasota.
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jako podstawa do tworzenia średniowiecznych bestiariuszy (rozdział 22 
Fizjologa poświęcony jest właśnie jednorożcowi)22.

Oprócz wspomnianych istnieje jeszcze kilka innych literackich 
źródeł malarskich realizacji pasji artystki, na przykład Sonety do Orfeusza 
Rainera Marii Rilkego23, również cytowane przez nią z pamięci. Jednak 
poza tym, choć nie znajduję bezpośrednich potwierdzeń, wydaje mi się 
niemal pewne, że Maria Anto – jako wszechstronna czytelniczka, 
zafascynowana także literaturą iberoamerykańską, silnie nacechowaną 
realizmem magicznym, coraz bardziej popularną w Polsce od lat 60. 
– korzystała z utworu uwielbianego pisarza Jorge Luisa Borgesa, który 
wydano po polsku w 1967 roku pod tytułem Zoologia fantastyczna, 
a następnie wznawiano jako Księgę istot zmyślonych (zgodnie z oryginal-
nym tytułem)24. Na kartach tej niezwykle erudycyjnej książki znalazły 
się bowiem dziwne stwory pobudzające ludzką wyobraźnię od wieków, 
a pośród nich oczywiście między innymi: jednorożec, jednorożec chiń-
ski (c’i‑lin), syreny, centaur, małpa tuszowa czy anioły Swedenborga25. 
Potwierdzeniem mojej hipotezy o oczarowaniu książką Borgesa mogłaby 
być częsta i powtarzalna obecność wymienionych postaci na przykład 
na takich obrazach artystki, jak: Jednorożec i symbole (2002), Khilin – 
Jednorożec z Dalekiego Wschodu (ok. 2002), Z aniołami (1986), Anioły 
polskie II (1982), Niebieskooka (1975) czy Rocznica II (1972).

POEZJOWIZJE
„Kiedy maluję, mówię wiersze. Oczywiście nie ilustruję wier-

szy. Ich klimat, bo nawet nie treść, jest dla mnie koniecznym bodźcem. 
Mogą to być wiersze Éluarda, Rilkego, Rimbauda, Walickiego, Leśmiana, 
Miłosza, Szczepańskiego, Iwaszkiewicza, Gałczyńskiego. Powiedziałam, 
że nie maluję wierszy, ale jest wyjątek: wiersz Paula Elouarda [sic!] Sen z 12 
listopada26, który namalowałam wiele razy”27.

Zgodnie z wyznaniem artystki dla jej literackich inspiracji rze-
czywiście można znaleźć konkretne adresy bibliograficzne. W malar-
skim oeuvre Anto znajdują się nawiązania i do wspomnianych Iluminacji 

22 Zob. Fizjolog, przeł. i red. K. Jażdżewska, Warszawa 2003, s. 44.
23 Zob. R.M. Rilke, Elegie duinejskie. Sonety do Orfeusza, przeł. A. Lam, Warszawa 

2011 (chodzi o Sonety do Orfeusza, cz. II, IV).
24 Zob. J.L. Borges, Zoologia fantastyczna, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1983, 

wznowienie jako Księga istot zmyślonych, Warszawa, 2000.
25 Co ciekawe, E. Swedenborg był szwedzkim filozofem i mistykiem, który napisał 

Dziennik snów 1743–1744, przeł. i red. M. Kalinowski, posł. B. Andrzejewski, 
Poznań 1996.

26 M. Anto chodzi o wiersz P. Éluarda Sen z 12 listopada 1943, przeł. J. Kott, 
w: P. Éluard, Wiersze, red. A. Ważyk, Warszawa 1959, s. 106–107.

27 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, dz. cyt., s. 67.



205CZĘŚĆ Elementy nr 1 – Przejęzyczenie PRZYPADKICIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

Arthura Rimbauda28, i Dużego koncertu skrzypcowego z poematu Niobe 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego29, i poezji Teodora Szczepańskiego, 
na cześć którego namalowała Za rzekę, most i niebo (1970)30 oraz Portret 
Teodora Szczepańskiego (1964), i utworu Cypriana Kamila Norwida 
Do Bronisława Z., z którego artystka zaczerpnęło swoje credo31. 

Ale to nie wszystko; odnaleźć można wiele innych, mniej jawnych 
lub jedynie śladowych literackich skojarzeń. Jedno z nich wiąże się z wie-
loletnim przyjacielem Anto – dziennikarzem, pisarzem i malarzem-ama-
torem Dino Buzzattim, który związany był z mediolańską Galleria d’Arte 
Cortina, gdzie poznała go artystka. Buzzatti napisał dla Anto osobisty esej 
o jej twórczości, który – podobnie jak szkic Michała Walickiego– na długo 
narzucił interpretację jej sztuki. Jednak relacja ta mogła mieć też większą 
dynamikę – włoski twórca, choć w Polsce niepopularny i nietłumaczony, 
jest przedstawicielem literatury spod znaku szeroko pojętej fantastyki 
i realizmu magicznego. Jego najbardziej znany zbiór 60 opowiadań, zaty-
tułowany Sessanta racconti i wydany w 1958 roku, za który otrzymał pre-
stiżową włoską nagrodę Strega Prize, w atmosferze horroru i surrealizmu 
porusza tematy związane z egzystencją i metafizyką człowieka zanurzo-
nego w zmodernizowanym mieście. Stawiam hipotezę, że Anto czytała lub 
znała pisarstwo przyjaciela, które mogło stanowić dla niej twórczy impuls.

Natomiast kolejne tropy wskazuje sama Anto przez tytuły i dedyka-
cje, którymi opatrzone są jej obrazy. Pierwszy z nich – Eksplozja w kate‑
drze – namalowany w 2005 roku, nosi na odwrociu notatkę: „Maria Anto | 
DLA A.C | MNV | 1120”. Inicjały wskazują na Alejo Carpentiera, uznawanego 
za twórcę „rzeczywistości cudownej”, którego powieść o takim samym 
tytule jak tytuł obrazu stanowi ostatnią część tryptyku, obok wcześniej-
szych Królestwa z tego świata i Podróży do źródeł czasu32. Drugi, nieco 
bardziej zaszyfrowany poetycki trop nasuwa obraz o tytule Wiedział, że 
na odległych plażach złotych..., sygnowany, datowany i opisany na blejtra-
mie oraz płótnie: „Maria Anto 26.VIII | 1975 | JEGO SĄ PRZECIEŻ SKARBY 
| ZAKOPANE. ŁATWIEJ MU | BYŁO JARZMO LOSU ZNIEŚĆ. | 657”. Niełatwo 

28 Zob. Dzieciństwo, w: A. Rimbaud, Sezon w piekle. Iluminacje, dz. cyt., s. 54.
29 Zob. K.I. Gałczyński, Szarlatanów nikt nie kocha. Wiersze zebrane, t. 1, 

Warszawa 2014.
30 Tytuł obrazu jest jednocześnie tytułem wiersza T. Szczepańskiego, Wiersze, 

Kraków 1967.
31 „Zniknie i przepełźnie obfitość rozmaita, / Skarby i siły przewieją – ogóły 

całe zadrżą, / Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, / Dwie tylko: poezja 
i dobroć... i więcej nic...”, zob. Dzieła Cyprjana Norwida, red. T. Pini, Warszawa 
1934, s. 157, https://pl.wikisource.org/wiki/Dzie%C5%82a_Cyprjana_Norwida 
[dostęp: 6.08.2021]. 

32 Wszystkie trzy powieści w tłumaczeniu K. Wojciechowskiej zostały w ostatnich 
latach (2018, 2020) wznowione przez PIW.
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znaleźć odniesienie do konkretnego utworu i pisarza po tych dwóch fra-
zach ze względu na ich zniekształcenie – Anto zapewne cytowała z pamięci 
lub w nieoficjalnym tłumaczeniu. Źródłem okazał się utwór wspomnia-
nego i mocno obecnego w życiu/sztuce artystki pisarza Jorge Luisa Borgesa 
Blind Pew, którego fragment w przekładzie Krystyny Rodowskiej brzmi: 
„Wiedział, że gdzieś na brzegu jasnym /Jest zakopany skarb: ten jego, 
własny. /Łatwiej mu było jarzmo losu znieść”33. Z rozmowy z rodziną 
dowiedziałam się, że Anto mogło też chodzić o – co prawda niebezpośred-
nie – nawiązanie do bohatera Wyspy skarbów Roberta Louisa Stevensona. 
Tę wizualno-poetycką sieć skondensowanych i nawarstwiających się jak 
w palimpseście poziomów interpretacyjnych niech dopełni notatka o śnie 
z 26 czerwca (wtorek; bez daty rocznej), w którym głównymi bohaterami 
są dzieci artystki: „Wychodzimy z ogrodu z Krysią i Zuzią, szukamy śladów 
pożaru, ale nie ma także żadnego lasu. Idziemy pomiędzy paskudnymi 
budynkami, niszczejący pejzaż, peryferie, jakby okolice dworca. […] Pod 
gęstą zielenią w krzakach ukryty Edek rysuje i rzeźbi nożykiem w drze-
wie portret wielkiego żółwia. Jakaś kobieta blada i wystrojona wpatruje 
się w niego przez liście. Nie mogę jej odsunąć ani przestraszyć. Boję się 
o Edka. On mówi: Mamo, to jest Pani Serenada. Zamknięta Serenada, już 
nigdy nie zaśpiewa. Ona szpieguje? Zaczarowane jaja Wielkiego Żółwia. 
Wtedy zobaczyłam na trawie w ? ogromne piękne jaja srebrne jak księżyce. 
Należą do ukrytego żółwia i Edek nie jest w niebezpieczeństwie, tylko 
musimy oboje strzec skarbu”34.

Ze wszystkich literackich konstelacji najbardziej ciekawi mnie 
jednak czerpanie przez Anto plastycznych inspiracji z poezji Bolesława 
Leśmiana, ale nie dlatego, że miałaby być w tym prekursorką; wręcz 
odwrotnie, oryginalna twórczość autora W malinowym chruśniaku 
ma szeroką recepcję w sztukach wizualnych. Moją uwagę w relacji między 
malarstwem Anto i poezją Leśmiana zwraca kategoria freudowskiego 
Niesamowitego (das Unheimliche) oraz jej znaczenie dla literatury grozy. 
W kontekście prób i pułapek etykietowania tego unikatowego malarstwa 
interpretowanie twórczości Anto w odniesieniu do polskiego gotycyzmu 
wydaje się bowiem bardziej adekwatne niż klasyfikowanie jej wyłącznie 
w nurcie iberoamerykańskiego realizmu magicznego.

Niesamowitość po polsku, czyli słowiański gotycyzm – charak-
teryzujący się (inaczej niż w tradycji grozy niemieckiej czy angielskiej) 
fascynacją rozbuchaną przyrodą, tragiczną śmiercią, melancholią, pogra-
niczem rzeczywistości i jej baśniowością – z romantycznego paradygmatu 

33 Zob. K. Rodowska, Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamery‑
kańskich, Wrocław 2011, s. 143.

34 Niepublikowany zapis snu (pisownia oryginalna), archiwum Marii Anto, dzięki 
uprzejmości Zuzanny Janin.
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ewoluowała w nowoczesności w kierunku zainteresowania między innymi 
studiami nad nieświadomością (snem), okultyzmem, hipnozą czy katastro-
fizmem. W modernizmie jednymi z ulubionych motywów były odmienne 
stany świadomości oraz sen, które zarówno pociągały nirwanicznością 
marzeń sennych, jak i miały silny związek ze śmiercią, przechodzeniem 
do innego wymiaru, wkraczaniem w zaświaty. Dla młodopolskich moder-
nistów, których patronem był Zenon Przesmycki (Miriam), sny wiązały 
się z symbolami, a ich zgłębianie prowadziło do odkrywania intymnych 
pragnień oraz tzw. sfer bezkresnych, pociągających ówczesnych artystów 
i pisarzy35. Do nich należał między innymi Bolesław Leśmian, chłonący 
metafizyczne tezy Miriama oraz wielbiący poetykę Edgara Allana Poego, 
konsekwentnie naśladując w swojej twórczości stylistykę modernistyczną 
oraz łącząc ją z elementami filozofii metafizycznej i egzystencjalnej 
(Nietzsche, Bergson). 

Jednym z ulubionych wierszy Anto z dorobku Leśmiana był 
Pan Błyszczyński ze zbioru Napój cienisty (1936). W wierszach z tego 
tomu i z wcześniejszego zbioru Łąka (1920) dostrzec można, że 
Leśmiana-symbolistę szczególnie frapowała niesamowitość w wymia-
rze rzeczywistości psychicznej człowieka, skrywanej w podświadomości 
i wyobraźni, co przekładało się na jego zainteresowanie mediumizmem 
i spirytyzmem. Zakładam, że artystkę pociągała najbardziej Leśmianowska 
umiejętność płynnego balansowania między jawą a snem, przechodze-
nia między światem żywych i umarłych, doświadczania zjawisk nad-
przyrodzonych i zmysłowego współistnienia z naturą, a także językowe 
sformułowanie w niezwykle plastyczny sposób poszczególnych elemen-
tów światów: zewnętrznego i wewnętrznego. Na ten trop nakierowują 
nie tylko ewokujące grozę i tajemnicę przestrzenie na płótnach Anto, 
z charakterystycznym ponurym, często ognisto-krwistym zachmurzonym 
niebem (np. Wasze spotkania, 1976; Sierpień pierwszy, 1976; Duch drugi, 
1975), ale także jej próby poetyckie i zapisane sny:

Spoza ziemi burza
Pola zaczajone
Krzak szeptem powtarza
Trwogę czekaną
Ptak krzyczy
Wiatr upadł
Zanim skoczy jak bies
Każdą zieleń zszarzałą dotyka
Drzewa zmusza do lęku

35 Szerzej zob. P. Paziński, Gotycyzm cudzy i własny, w: Opowieści niesamowite 
z języka polskiego (5), red. tenże, Warszawa 2021, s. 10–35.
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Wreszcie wraca do ziemi
W sekundzie ostatniej
Kiedy niebo zgarbione
Burą piersią oparte na polu
Przyjmuje
Pierwszą
Błyskawicę36.

„Wchodzi się na górę porosłą tropikalnym lasem. Za mną idzie Mama. 
Wdrapujemy się na konary, przeskakujemy wykroty. Po lewej stronie towa-
rzyszy nam majacząca za zielenią czerwona ściana szpitalnego kompleksu, 
cegła, barierki na dachach, jakby zamczysko wciśnięte w grzbiet góry, 
zlepione z nią, wielkie jak góra. Nagle jest pień chwiejny drzewa bez gałęzi, 
tylko opleciony lianami. Trzeba się wspiąć jak po linie, rozhuśtać się sposo-
bem dzikich, pokonać ogromną wysokość. Nie mam mowy Mamo, to jest 
miejsce niemożliwe do przebycia, musisz wracać. […] Ja miałam się cofnąć, 
lecz już jestem na górze, przedzieram się grzbietem góry w gąszczu traw37. 

Idąc dalej, w kluczu po leśmianowsku transcendentnym można 
interpretować także obrazy Anto, na których artystka przedstawia zebraną 
wokół stołu rodzinę. Traktuję te zbiorowe portrety jako próbę zorganizo-
wania wyobrażonych seansów spirytystycznych, które pozwalają nie tylko 
na nawiązanie kontaktu z nieobecnymi zmarłymi czy pozaludzkimi bytami 
(anioły, zwierzęta), lecz także na komunikowanie się ze sobą najbliższej, 
często ogarniętej konfliktami rodziny. Na ten trop naprowadza mnie nie 
tylko cykl malarski z takimi przykładami obiektów, jak Przy stole (1986, 
1992), Wigilia (1969), Vive le plein‑air (1969) czy Spacer wieczorem (1983), 
ale przede wszystkim wyznanie samej Anto, która zdradza pociąg do tema-
tów mediumizmu czy wróżbiarstwa: „Chcąc kiedyś pogodzić zwaśnioną 
rodzinę, namalowałam obraz Przy stole. Wokół stołu posadziłam nieżyją-
cych już przodków, dzieci, kuzynostwo, na kolanach córek obie wnuczki, 
a między siedzącymi dwaj aniołowie. Tym sposobem wywróżyłam przy-
szłe pokolenia. Najważniejsze, że z czasem rodzina się pogodziła. Trochę 
to potrwało. Mam wielki sentyment do tego obrazu”38.

 Jednak najbardziej sugestywnym wyrazem ezoterycznych docie-
kań Anto wydaje się seria zaprojektowanych przez nią kart tarota, zwłasz-
cza grupy Wielkie Arkana (Tarot – Major Arcana. IX.1990–V.1992), które 
stanowią wizualne przedstawienie ludzkich doświadczeń jako życiowej 

36 Maria Anto, red. E. Olszewska, dz. cyt., skan wiersza na wewnętrznej stronie 
okładki katalogu.

37 Fragment niepublikowanego zapisu snu datowanego na „Piątek. 13.VII.73” 
(pisownia oryginalna), archiwum Marii Anto.

38 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, dz. cyt., s. 59.
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wędrówki za pomocą archetypowych postaci i ich ról. Zainteresowanie 
artystki tą formą wróżbiarstwa i jego ikonografią nałożyło się na jej pro-
blemy ze zdrowiem, kiedy po wylewie doznała paraliżu ciała, afazji i amne-
zji. Kwestia ludzkiego przeznaczenia i potrzeba uporządkowania własnego 
losu stały się wtedy dla Anto priorytetowe, a kryzys związany z niemoż-
nością kontynuowania twórczości malarskiej skierował jej uwagę najpierw 
na temat własnego ciała (obrazy Styczeń i Styczeń II, oba z 1992), a następ-
nie właśnie na kulturowe znaczenie i plastyczną tradycję tarota. Z pew-
nością jedno z olśnień stanowiła dla artystki wysublimowana i elegancka 
talia kart tarota zaprojektowana przez włoskiego malarza renesansowego 
Bonifacia Bembo na zamówienie rodzin Visconti i Sforza w połowie 
XV wieku. Anto podjęła wyzwanie formalne w realizacji tego projektu, 
co miało wymiar podwójnie osobisty, dotykający zarówno ambicji arty-
stycznych, jak i somatyczno-fantomowych doświadczeń: „Wymyśliłam 
sobie kolor, zbliżony do oranżu chińskiego, który okazał się sam w sobie 
magiczny. Posługiwałam się nim jak protezą”39.

Zastanawiająca w tym kontekście jest również potrzeba Anto skon-
frontowania własnego projektu kart tarota z przedstawicielami dwóch 
skrajnie różnych środowisk duchowych. Artystka kontaktowała się zarówno 
z Janem Witoldem Suligą, znanym z założenia i prowadzenia Kabalistycznej 
Szkoły Tarota40, którego książki czytała, jak i z księdzem Wiesławem 
Aleksandrem Niewęgłowskim, zaprzyjaźnionym duszpasterzem środo-
wisk twórczych41. Te nieprzypadkowe spotkania i dialogi mogą świadczyć 
o heterogeniczności duchowego życia artystki.

 
AUTOUTOPIE
W ramach podsumowania dotyczącego onirologicznego podłoża 

sztuki Anto istotne jest zwrócenie uwagi także na relację między mistyką 
(doświadczenie) a estetyką (wizualna retoryka). Zapamiętaną przestrzeń 
i fabułę snu oraz odczuwane w odniesieniu do niego emocje Anto odwzo-
rowuje drobiazgowo i plastycznie. Barwy, dźwięki czy uczucia są inten-
sywne i opisane wręcz namacalnie. Malarka wyjaśniła, że jej zwyczaj 
i proces plastycznego rejestrowania sennych wizji jest spontaniczny, 
pracuje w uniesieniu i obezwładnieniu, zanurzając się w „przychodzące 
do niej” wizje i zapisując je własnym kodem jako tematy („zielony koń 

39 Tamże, s. 88.
40 Tamże, s. 86, 88. Zob. autorską stronę J.W. Suligi: http://www.jws.net.pl/

[dostęp: 11.08.2021].
41 „Zapytałam swojego Duszpasterza Środowisk Twórczych, co on myśli o moim 

Tarocie. Wiedział, że nie jestem zaangażowana w czarną magię; nie obawiał się, 
że Tarot zagrozi mojej duszy. Moje zafascynowanie malarskim tematem zostało 
rozgrzeszone”, Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, dz. cyt., s. 88. 
M. Anto deklarowała się jako wierząca katoliczka.
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na jasnej żółtej ciszy; stół i gwiazdy latają; jasna pani kroczy w pra-
wo”42), które na powrót przyprowadzają ją do wizji. Na tym polega zatem 
mechanika autobiograficznej praktyki artystycznej Anto, oparta na relacji 
zwrotnej między obrazem i słowem, utrwalonej zarówno w formie pla-
stycznej, jak i poetyckiej.

W poetyckim malarstwie artystka personifikuje własne emocje, 
lęki i pragnienia, ale także wyraża afektywny wymiar obcowania z poezją 
(czytaną lub tworzoną), która staje się kreacyjnym bodźcem. Nie jest 
to bynajmniej tylko ilustrowanie wierszy, lecz plastyczny efekt tworzenia 
poezjowizji. Organizuje je swego rodzaju sprzężenie między ekfrazą (jako 
werbalnym przedstawieniem plastycznej reprezentacji) a hypotypozą (jako 
wariacją na temat dzieła postrzeganego jako dynamiczna materia otrzy-
mująca plastyczną formę)43, co dodatkowo nakłada się na relację między 
literaturą i sztuką oraz autorskim „ja” i odbiorczym „ty”. To jakby przeszcze-
pienie poetyckiego języka do malarskiej metafory, przyszpilenie emocjonal-
nych wrażeń w przestrzeni dzieła sztuki, antymimetyczna i nienarracyjna 
projekcja rzeczywistości wyobrażonej oraz przefiltrowanej przez kierowane 
zmysłami ciało. Nic dziwnego zatem, że Anto określała swoją artystyczną 
praktykę jako „nakładanie [obrazu] na płótno”44, jak gdyby jej ciało, umysł 
i plastyczny język pełniły właśnie funkcję medium, które jest zdolne komuni-
kować jej wewnętrzną, zaszyfrowaną i alternatywną rzeczywistość45.

W takim pojmowaniu sensu i roli sztuki Maria Anto – choć indy-
widualna, osobna i daleka od zapożyczeń – wydaje się korespondować 
z artystyczną postawą Erny Rosenstein, którą zresztą osobiście znała, 
podziwiała i i z którą nie raz wymieniała refleksje o sztuce (chociażby 
na plenerach, np. w Osiekach w 1965). Autorka obiektów-talizmanów, 
uchodząca za wizjonerkę, traktowała sztukę jako nieustające poszukiwa-
nie i odkrywanie światów zewnętrznych/wewnętrznych oraz ujawniała: 
„Nieraz jak maluję, to mam wrażenie, że ja tylko uwidaczniam to, co i tak 
płynie w powietrzu. Pilnuję tylko, żeby się dobrze odbiło na płótnie, żeby 
było prawdziwe”46. Obie artystki – choć dzieliło je tak wiele – były dalekie 
od klasyfikowania własnej sztuki w nurcie surrealistycznym, obie mocno 

42 Tamże, s. 47, 54.
43 Na temat ekfrazy i hypotypozy zob. np. A. Dziadek, Ekfraza i hypotypoza, 

w: tegoż, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji 
współczesnej, Katowice 2004, s. 76–109; R. Słodczyk, Ekfraza, hypotypoza, 
przekład. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej 
XX wieku, Kraków 2020.

44 Z rozmowy z Zuzanną Janin.
45 Może właśnie tego emblematem jest podpis w lustrzanym odbiciu, którym 

M. Anto sygnowała wiele płócien.
46 Rozmowa Łukasza Guzka z Erną Rosenstein (przeprowadzona w połowie 

1992 r.), w: Erna Rosenstein, red. J. Chrobak, Kraków 1992, s. 17–18. Szerzej zob. 
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zanurzone w swojej twórczości w nieświadomości i transcendencji, obie 
piszące poezję i – co najciekawsze – zapisujące własne sny47. 

Ale ten nieoczywisty duet można by poszerzyć o jeszcze jedną, 
a nawet dwie wybitne artystki. Mam na myśli Urszulę Broll i Ewę Kuryluk. 
Pierwsza z nich, należąca do ezoterycznej i zainteresowanej buddyzmem 
(zen) grupy Oneiron, znana jest z tworzenia medytacyjnej sztuki łączącej 
introspekcję, relację z naturą oraz metafizyczne doświadczanie wielowy-
miarowości rzeczywistości48. Druga zaś – artystka przestrzenna, malarka, 
rysowniczka, poetka, prozatorka, eseistka – wywodząca się z nurtu nowej 
figuracji i hiperrealizmu, kieruje się w swojej praktyce artystycznej auto-
biografizmem totalnym, pojmując sztukę niczym unikatową odbitkę 
jednostkowego losu, utrwalonego na czułej kliszy „w stanie czystym”49. 
Pozwalam sobie naszkicować tę artystyczną konstelację z punktu widzenia 
charakteru twórczych manifestów wymienionych artystek (mając oczywi-
ście świadomość różnic formalnych ich sztuki). Tym jednak, co je łączy, jest 
wiara i pragnienie, by w swoich autobiograficzno-artystycznych projektach 
stworzyć utopie przestrzenne, które pozwolą na uchwycenie za pomocą 
słowa lub sztuki wizualnej złożoną i zupełnie intymną relację między wnę-
trzem a zewnętrzem, wyobraźnią a percepcją, materią a widmowością, jawą 
a snem. W tym utopijnym, awangardowym i odważnym myśleniu o wła-
snej artystycznej roli wszystkie wspomniane artystki są bezkompromisowe 
i konsekwentne. Ich nieoczywiste i potencjalne relacje zasługują jednak 
na sproblematyzowanie i opisanie w osobnym szkicu50. 

D. Jarecka, B. Piwowarska, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie, 
Warszawa 2014.

47 Zob. Erna Rosenstein, red. J. Chrobak, dz. cyt., s. 112–128. 
48 Szerzej zob. Urszula Broll. Atman znaczy Oddech, red. K. Kucharska, 

J. Hobgarska, Warszawa 2019. Dziękuję dr. Sz.P. Kubiakowi za tę interpretacyjną 
wskazówkę.

49 E. Kuryluk, Posłowie: O moich własnych utopiach, w: tejże, Podróż do granic 
sztuki. Eseje z lat 1975–1979, Kraków 1982, s. 204–211.

50 Tekst zostawiam z zakończeniem otwartym, wskazując w tym miejscu potrzebę 
szerzej zakrojonych badań i interpretacji twórczości wymienionych artystek 
pod kątem ich autoutopijnych projektów artystycznych. Szkic poświęcony jest 
przede wszystkim oniryczno-poetyckiej twórczości Marii Anto, a zarysowana 
w podsumowaniu głębsza perspektywa złożonej konstelacji artystycznej ma 
na celu zwrócenie uwagi na to, że praktyka konstruowania autobiograficznych 
manifestów twórczych wspomnianych artystek, oparta na utopijnych próbach 
oddania stanów wewnętrznych, jest nie tylko indywidualnym przypadkiem 
Anto, lecz tendencją charakterystyczną dla większego grona współczesnych 
artystek utożsamiających się z różnymi nurtami sztuki. Moja hipotetycznie 
zawarta sugestia wymaga jednak dokładniejszych badań dorobku artystycznego 
Rosenstein, Broll, Kuryluk i zapewne wielu innych artystek, by możliwe było 
wysnucie konkretnych wniosków na ten temat, czym zajmę się w odrębnych 
opracowaniach.



„JESTEM BARDZO CZUŁYM MEDIUM”.… 212
Aleksandra Grzemska

 Bibliografia
 Borges J.L., Zoologia fantastyczna, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1983.
 Corral A., 8 Female Surrealists Who Are Not Frida Kahlo – from Meret Oppenheim 

to Dorothea Tanning, „Artsy.net” 2016, 31.05, https://www.artsy.net/article/artsy-edi-
torial-8-female-surrealists-who-are-not-frida-kahlo [dostęp: 26.07.2021].

 Dziadek A., Ekfraza i hypotypoza, w: A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień inter‑
ferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004, s. 51–107. 

 Dzieła Cyprjana Norwida, red. T. Pini, Warszawa 1934.
 Éluard P., Wiersze, red. A. Ważyk, Warszawa 1959.
 Fizjolog, przeł. i red. K. Jażdżewska, Warszawa 2003.
 Gałczyński K.I., Szarlatanów nikt nie kocha. Wiersze zebrane, t. 1, Warszawa 2014.
 Grzemska A., Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet 

po 1989 roku, Toruń 2020.
 Grzemska A., Rodzina siłaczek: Natalia Rosińska, Nelly Egiersdorff, Maria Anto, 

Zuzanna Janin, „Znak” 2018, nr 761, s. 90–97.
 Jarecka D., Piwowarska B., Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie, 

Warszawa 2014.
 Jaworski S., Wstęp, w: T. Peiper, Pisma wybrane, red. S. Jaworski, Wrocław 1979,  

s. III–LXXX.
 Kuryluk E., Posłowie: O moich własnych utopiach, w: E. Kuryluk, Podróż do granic 

sztuki. Eseje z lat 1975–1979, Kraków 1982, s. 204–211.
 Paziński P., Gotycyzm cudzy i własny, w: Opowieści niesamowite z języka polskiego (5), 

red. P. Paziński, Warszawa 2021, s. 10–35. 
 Rilke R.M., Elegie duinejskie. Sonety do Orfeusza, przeł. A. Lam, Warszawa 2011.
 Rimbaud A., Sezon w piekle. Iluminacje, przeł. A. Międzyrzecki, Warszawa 1998.
 Rodowska K., Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykańskich, 

Wrocław 2011.
 Rozmowa Łukasza Guzka z Erną Rosenstein (przeprowadzona w połowie 1992 r.), 

w: Erna Rosenstein, red. J. Chrobak, Kraków 1992. 
 Słodczyk R., Ekfraza, hypotypoza, przekład. Interferencje literatury i malarstwa 

w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku, Kraków 2020.
 Swedenborg E., Dziennik snów 1743–1744, przeł. i red. M. Kalinowski, 

posł. B. Andrzejewski, Poznań 1996.
 Ujma M., Świat nowy i uroczy, w: Maria Anto. Malarka, red. M. Jachuła, katalog 

wystawy, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017, s. 41–57.
 Urszula Broll. Atman znaczy Oddech, red. K. Kucharska, J. Hobgarska, Warszawa 2019.
 Wystawa malarstwa Marii Anto, styczeń 1966, katalog wystawy, CBWA Zachęta, 

Warszawa 1966, https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/57bec5d08ddb7.
pdf [dostęp: 2.08.2021].

 Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, w: Maria Anto, red. E. Olszewska, 
Warszawa 2004.



213CZĘŚĆ Elementy nr 1 – Przejęzyczenie PRZYPADKICIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

Abstrakt:
Artykuł dotyczy twórczości Marii Anto, na którą składają się 
zarówno dzieła malarskie, jak i prywatne zapiski snów oraz 
amatorskie wiersze artystki. Utwory Anto zostały przeanalizo‑
wane przez pryzmat jej oniryczno‑poetyckiej praktyki twór‑
czej. Autorka bada nie tylko transfer/transformację poezji 
w oniryczne wizje oraz ich wizualne realizacje, ale zwłaszcza 
relację zwrotną między słowem i obrazem. Malarstwo Anto, 
uchodzące za surrealistyczne, przez powtarzalne elementy two‑
rzące bestiariusz intymny oraz niemimetyczne projekcje auto‑
biograficznych doświadczeń (sny, wizje, fascynacje, lęki) zbliża 
jej twórczość do konwencji awangardowej poezji. Postawa 
artystyczna Anto została zinterpretowana także w kontekście 
transcendentnej, mediumicznej i utopijnej wizji sztuki takich 
artystek, jak Erna Rosenstein, Urszula Broll i Ewa Kuryluk.

Słowa kluczowe:

Maria Anto, malarstwo, oniryzm,  
poezja, utopia, intymność
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Zbigniew Makowski (1930–2019), znakomity, od lat pozostający na dru-
gim planie artysta, malował obrazy niepokojące i fascynujące wizualnie. 
Magiczne? Na pewno jest to jeden z przymiotników wyjątkowo często 
używanych wobec jego twórczości. Warto się jednak zastanowić, na czym 
ta „magia” polega i jakie są jej źródła. 

Dzięki dostępowi do niepublikowanych dotąd materiałów1 – przede 
wszystkim do korespondencji i Dziennika artysty – można postawić tezę, 
że katalizatorem przemian, bodźcem, pod którego wpływem dotych-
czasowe doświadczenia artystyczne i egzystencjalne skrystalizowały się 
w nowej, magicznej formule malarskiej, był pobyt w Paryżu w 1962 roku. 

W chwili wyjazdu artysta miał 32 lata i dosyć wyraźnie zdefi-
niowane zainteresowania. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w latach 1950–1956. Zasadniczym punktem w jego artystycz-
nej biografii, deklaracją nowoczesności po okresie studenckiego zaanga-
żowania w socrealizm, był obraz dyplomowy przygotowany w pracowni 
Kazimierza Tomorowicza. To duże płótno (250 x 150 cm), malowane 
pod wpływem Edvarda Muncha i malarstwa metafizycznego, utrzy-
mane jest w wąskiej, chłodnej gamie barwnej. Obraz nosi tytuł Wnętrze. 
Przedstawione na nim przedmioty są bardzo zwyczajne. To, że wywo-
łuje wrażenie dziwności, jest konsekwencją kilku technicznych zabie-
gów: ostentacyjnie zaburzonej perspektywy, niepewności co do granic 
przedstawionych warstw rzeczywistości (w ten sposób działa koncept 
obrazu w obrazie i sznurek skierowany w stronę rzeczywistej prze-
strzeni); ważne są, wybijające się na pierwszy plan, płasko położone 
plamy czystej bieli. Magia obrazów Makowskiego w znacznym stop-
niu polega na „cudowności”, osiągniętej przede wszystkim malarskimi 
środkami. Wiele lat później artysta, posługując się przykładami z dawnej 
sztuki, tłumaczył, na czym polega tego rodzaju wizualna skuteczność. 
Na obrazie Domenico Veneziano Stygmatyzacja św. Franciszka wskazy-
wał na odrealniony, intensywnie czerwony kolor anioła, modlitewnika 
i stygmatów świętego: „Taki sam kolor anioła i książeczki wskazuje, że 
uczestniczy ona w transcendencji. Tylko dwie rzeczy są tutaj cudowne 
[…] – trzy. Jeszcze czerwone stygmaty. One także uczestniczą w tran-
scendencji, w misterium tremendum”2. Jeśli chodzi o malarstwo 
Makowskiego, pewne jest, że chodzi o efekt cudowności; pewne jest też, 

1 Bardzo dziękuję Rodzinie artysty za stale towarzyszącą mojej pracy wielką 
życzliwość oraz udostępnienie: korespondencji Z. Makowskiego i M. Łękawy 
(późniejszej M. Łękawy-Makowskiej, drugiej żony artysty), prowadzonego 
we Francji Dziennika (dalej: Dziennik 1962) i innych ważnych materiałów 
archiwalnych, w tym przepisanej i uzupełnionej komentarzami w 1964 r. wersji 
Dziennika (dalej: Dziennik 1964). 

2 Cudza żona. Ze Zbigniewem Makowskim rozmawiają Magdalena Ujma 
i Agnieszka Kuczyńska, „Res Publica Nowa” 2001, nr 151, s. 87.
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że często – podobnie jak w przypadku Stygmatyzacji św. Franciszka – 
osiągnięciu tego efektu służy mocny, skontrastowany z tonacją pozo-
stałej części obrazu kolor. Co do transcendencji, to sprawa nie jest już 
taka prosta. W każdym razie na podobnym mechanizmie działania 
jak Stygmatyzacja opierają się powtarzane w książkach artystycznych 
Makowskiego wizerunki pomalowanych na jaskrawoczerwony kolor 
sprzętów: gaśnicy, wiadra, drabiny. Komplet takich przedmiotów, zgod-
nie z przepisami przeciwpożarowymi – bardzo intensywnych wizualnie, 
przez co łatwych do znalezienia w niebezpieczeństwie – był obowiąz-
kowo instalowany na każdej stacji benzynowej. Zobaczone w szarym pej-
zażu mogły wydawać się „zjawiskami z innego świata”3. 

Przez kilka lat po studiach artysta szukał własnego sposobu eks-
presji. Wypróbowywał różne formuły: malarstwo materii, asamblaż, 
patynowane gipsy z odciskami drobnych obiektów; tworzył przedmioty 
i książki artystyczne. Charakterystyczne dla jego książek przenikanie się 
pisma i obrazu przeniosło się także do prac malarskich. W przypadku 
papierów dominowały formy organiczne, coraz częściej razem z krót-
kimi tekstami, umieszczane w siatkach regularnych podziałów. 

Jako przykład może posłużyć praca zaczęta zapewne jeszcze przed 
wyjazdem na stypendium, a dokończona już po powrocie, w 1963 roku. 
Biologiczne, celowo koślawe kształty dyscyplinowane są przez odręcznie 
rysowane kolumny kratek: 8 poziomych rzędów na 10 pionowych. Daje 
to 80 pól, na których rozmieszczono 80 rozróżnialnych motywów. W tym 
przypadku liczba możliwych rozmieszczeń (permutacji) jest olbrzymia 
(1 × 2 × 3 × … × 80). Praca-matryca staje się podobna do matematycznej 
macierzy o ogromnej mocy. Motyw matriksa (rozumianego jako uterus) 
należy do często wykorzystywanych przez artystę, który posługuje się 
nim albo akcentując jego biologiczno -seksualny aspekt, albo podkreśla-
jąc modularną, geometryczną siatkę, w której rozgrywa się aleatoryczna 
gra. Wygląda to jak ironiczna polemika z intensywnie propagowaną 
w tym czasie cybernetyką, która przez analizę analogii między zasadami 
działania organizmów żywych i maszyn miała służyć umożliwieniu lep-
szej kontroli i usprawnieniu funkcjonowania złożonych systemów. Praca 
Makowskiego składa się z pól wypełnionych organicznymi formami, które 
przeplatają się z kratkami, gdzie wyraźnie niemechanicznym pismem, 
chociaż systematycznie, zanotowane zostały kolejne numery od 1 do 30 
albo powtarzające się w rzędach kolejne litery alfabetu. W niektórych 
polach umieszczono krótkie teksty pozbawione entuzjazmu wobec narzu-
cania maszynowego porządku organicznemu światu, np.: „WRESZCIE 
PONUMEROWAŁEM CHMURY RAZ DWA TRZY CZTERY PONUMEROWAŁEM 

3 Zob. Wąski Dunaj nr 5. Ze Zbigniewem Makowskim rozmawiają Krzysztof 
Cichoń i Agnieszka Kuczyńska, Łódź 2008, s. 191.
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CHMURY”, „ŻEBY ON JESZCZE NUMERY PONUMEROWAŁ”, „ANALIZA 
ANALITYCZNA ANALNA ANALIZA AN ANALITYCZNA”.

Od 1960 roku Makowski związany był ze środowiskiem Krzywego 
Koła, a następnie z grupą Phases. Równie ważna jak inspiracje plastyczne 
była dla niego literatura, przede wszystkim James Joyce, Franz Kafka, Samuel 
Beckett. Charakterystyczne dla swojego pokolenia lektury czytał uważ-
nie i ze zrozumieniem. Ich ślady pozostaną w jego malarstwie na zawsze, 
na początku jako cytaty czy zapożyczone motywy, później raczej jako prze-
niesione z literatury w dziedzinę obrazu strategie artystycznego działania. 

W 1962 roku Makowski dostał miesięczne stypendium 
z Ministerstwa Kultury i Sztuki na pobyt w Paryżu. Faktycznie został 
we Francji ponad cztery miesiące, co miało potem swoje konsekwen-
cje w kraju. W Paryżu znalazł się na początku maja 1962 roku. Krąg jego 
francuskich znajomości zdeterminowany był przez kontakty, które przez 
grupę Phases nawiązał już w Polsce. Szybko określił swoją sytuację wobec 
paryskiej sceny artystycznej: „Nie mam czego szukać na wystawach poza 
surrealistami – ale to już najbliższe ze mną. Najazd książek o magii. 
Niagara tandety”4. 

Ta uwaga na pierwszy rzut oka może wydać się wewnętrznie 
sprzeczna. Makowski, lokując się w okolicach surrealizmu, musiał zda-
wać sobie sprawę ze związków tego kierunku z magią i mitem, a jed-
nak narzekał na „najazd książek o magii”. Na spotkaniach grupy Phases, 
w których uczestniczył, z pewnością ważnym tematem była wciąż jeszcze 
niedawna (28.11.1960–14.01.1961) międzynarodowa wystawa surreali-
styczna Surrealist Intrusion in the Enchanters’ Domain, przygotowana 
przez André Bretona, Marcela Duchampa i Edouarda Jaguera w D’Arcy 
Galleries w Nowym Jorku5. W katalogu zamiast wstępu znalazł się 
wykres, z którego wynikało, że genezy surrealizmu należy szukać wśród 
mitycznych czarodziejek i magów. Znalazły się tam między innymi takie 
postacie, jak: Kirke, Merlin, Meluzyna, Prospero. W kontekście nowojor-
skim wykres genealogiczny w katalogu wystawy łatwo kojarzył się jako 
ironiczne nawiązanie do sławnego wykresu awangardowych zależności 
sporządzonego przez dyrektora Museum of Modern Art, Alfreda H. Barra 
Jr., do katalogu wystawy Cubism and Abstract Art (1936)6. Podkreślone 
w tytule nawiązanie do ezoterycznych nurtów było kontynuacją koncep-

4 List do M. Łękawy z 15.05.1962. 
5 Szerzej na ten temat L. Kachur, Intrusion in the Enchanters Domain: Duchamp’s 

Exhibition Identity, w: A.C. Goodyear, J.W. McManus, aka Marcel Duchamp. 
Meditations on the Identities of an Artist, Washington (DC) 2014, s. 149–159. 

6 T.M. Bauduin, V. Ferentinou, D. Zamani, In Search of the Marvellous, w: 
Surrealism, Occultism and Politics: In Search of the Marvellous, red. T.M. 
Bauduin, V. Ferentinou, D. Zamani, New York – London 2018, s. 3.
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cji Bretona, która rozpoczęła się od „okultacji surrealizmu” ogłoszonej 
w Drugim manifeście surrealizmu (1929), której celem było znalezienie 
point suprême – punktu, w którym Kartezjański dualizm przestanie być 
rozumiany jako sprzeczność. Surrealiści odwoływali się do mitu i magicz-
nej efektywności sztuki, ponieważ ich zdaniem dawało to szansę naprawy 
świata – świata źle zorganizowanego przez zachodni wąsko rozumiany 
racjonalizm i pragmatyzm. Stąd wynikały takie działania, jak apel Bretona 
o stworzenie nowego mitu w Prolegomenach do trzeciego manifestu albo 
nie (1942)7 czy zorganizowanie (właśnie pod hasłem „nowego mitu”) 
Międzynarodowej wystawy surrealizmu (1947) w Galerie Maeght w Paryżu8. 
Również na ostatniej z dużych surrealistycznych wystaw, które odbyły się 
w Paryżu przed przyjazdem artysty – na międzynarodowej wystawie surre-
alizmu EROS (Galerie Daniel Cordier, 1959–1960) – pojawiły się magiczne 
wątki, tym razem w połączeniu z erotyką9.

Nie sposób było tych odniesień nie zauważyć, ale także nie sposób 
było nie zauważyć ironii i dystansu, z jakimi problem traktowali Duchamp 
i Breton. 

„Niagara tandety” dotyczy zapewne wydawnictw takich, jak nie-
zwykle popularna książka Jacques’a Bergiera i Louisa Pauwelsa Le Matin 
des magiciens10, zawierająca obok części poświęconej surrealizmowi 
informacje o latających talerzach i Atlantydzie, czy pismo „Planète”. 
Warto zauważyć, że z realizmem fantastycznym i „Planète” związany był 
Pierre Restany, który pisał m.in. o przyszłej reintegracji człowieka przez 
technologię11. W opublikowanym 22 października 1961 roku proteście 
Sauve qui doit12 przeciwko „Planète” surrealiści (między innymi  Breton 
i Jaguer) ostrzegali przed zmechanizowaniem i degradacją człowieka, 
przed „powszechną lobotomią”, a swój tekst kończyli hasłem „Les robots 
ne passeront pas”. W latach 50. surrealiści opublikowali w tym piśmie 

7 A. Breton, Prolegomena do trzeciego manifestu albo nie, przeł. A. Ważyk, w: 
A. Ważyk, Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, Warszawa 1976, 
s. 198–205.

8 L. Kachur, Displaying the Marvelous: Marcel Duchamp, Salvador Dali, and 
Surrealist Exhibition Installations, Cambridge (MA) 2001; zob. także A. 
Kuczyńska, Le surréalisme en 1947 – Occultism and the Post‑War Marginalisation 
of Surrealism, “Art Inquiry” 2014, t. 16: Margins and Marginalization, s. 87–100.

9 Na temat wystawy EROS zob. A. Mahon, Surrealism and the Politics of Eros 
1938–1968, London 2005.

10 J. Bergier, L. Pauwels, Le Matin des magiciens, Paris 1960. O relacji między 
realizmem fantastycznym i surrealizmem zob. G. Parkinson, Futures 
of Surrealism: Myth, Science Fiction and Fantastic Art in France 1936–1969, New 
Haven (CT) 2015.

11 K.M. Cabañas, The Myth of Nouveau Réalisme: Art and the Perfomative in 
Postwar France, New Haven (CT) – London 2013, s. 29.

12 https://www.andrebreton.fr/work/56600100098670 [dostęp: 10.11.2021].
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kilka tekstów i utrzymy-
wali z nim kontakty, jednak 
zanim Makowski znalazł się 
we Francji, ich drogi zupełnie 
się rozeszły. 

6 czerwca 1962 roku 
odbył się wernisaż wystawy 
La Cinquième Saison, zor-
ganizowanej w Galerii du 
Ranelagh (Rue de Vigne, Paris 
XVI) wspólnie przez grupę 
Phases i ruch surrealistyczny. 
Makowski wziął udział w tej 
wystawie. Pracom plastycz-

nym towarzyszył pokaz filmów między innymi Normana McLarena, 
Romana Polańskiego, Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy. Spośród 
Polaków w wystawie uczestniczył też Tytus Sas-Dzieduszycki. Podtytuł 
wystawy: Greffages: papiers collés, photomontages, réliefs, constuctions, 
poémes‑objets, collage, etc., odwoływał się do ogrodniczego terminu 
– szczepienia roślin. Cały tekst w katalogu składał się z wybranych 
fragmentów słownikowego hasła greffe (fr. szczepienie, szczep) i metafo-
rycznie zwracał uwagę na inspirującą rolę działań surrealistów, a jed-
nocześnie podkreślał konieczność organicznego podobieństwa obydwu 
stron roślinnego materiału dla powodzenia całej operacji. Makowski pisał 
w liście do swojej przyszłej żony Mai: „[…] mój objet wisi na wydzielo-
nej ścianie nad André Bretonem i Alechinsky’m. Gdzie jesteśmy en trois. 
To doprawdy ogromny triumf”13. Nie udało się jak dotąd odnaleźć tej 
pracy. Makowski opisywał ją następująco: „[…]. znalazłem deskę – mogła 
mieć, powiedzmy, ok. 1,4 metra na 30 cm i pokryłem ją czerpanym 
papierem spreparowanym cebulą. Cała praca podzielona była poziomo 
na dwie części. Górna część składała się z dwóch rzędów, a one z kolei 
dzieliły się na kilkadziesiąt kwadracików, w których znajdowały się bar-
dzo różne rzeczy: guzik, koronka, w kilku były gwoździki wbite po prze-
kątnej, w innym otwieracz do kapsli. Były też napisy. Taka niespójność 
świata. Dolna część zapełniona była bardzo gęsto pisanym tekstem”14. 
Makowski relacjonował w liście wrażenia z wernisażu: „[…]. poznałem 
André Bretona, który uścisnął mi rękę i wyraził zachwyt nad moją pracą, 

13 List do M. Łękawy z 5.06.1962 r. 
14 A. Kuczyńska, Seulement la liberté. Zbigniew Makowski, Paris and Surrealism 

in 1962, w: Paris et les artistes Polonais / Paris and the Polish Artists 1945–1989, 
red. M. Geron, J. Malinowski, J.W. Sienkiewicz, Toruń 2018, s. 282.

Zb
ig

ni
ew

 M
ak

ow
sk

i, 
Be

z 
ty

tu
łu

, 1
96

3,
 tu

sz
, 

gw
as

z 
na

 p
ap

ie
rz

e,
 k

ol
ek

cj
a 

pr
yw

at
na



L’ART MAGIqUE: PRZYPADEK ZBIGNIEWA MAKOWSKIEGO 220
Agnieszka Kuczyńska

która zresztą jest już sprzedana – dla jednego z surrealistów – poetów”15. 
„Ten pobyt tu to jednak epoka w moim życiu. Rzeczywiście pomimo 
wszystko – Paryż jest najlepszą szkołą dla malarza. Tu się uczymy nas 
samych”16 – podsumowywał. 

W tym czasie artysta bardzo intensywnie pracował. „Namalowałem 
obraz, który, jak mówi Jaguer, będzie kluczem do jesiennej wystawy Phases. 
[…] Jest to obraz kwadratowy (!), ciemno-brązowo-czarny z pasmami błę-
kitu paryskiego i ściśle symetryczną figurą o działaniu groźnym i jednocze-
śnie jakby ze snu, płaski i jednocześnie bardzo przestrzenny”17. Plastyczne 
środki: figura geometryczna, kompozycja i zestrój barw dają w rezultacie 
oniryczny, niepokojący efekt. Punktem wyjścia był stan ducha i kore-
spondująca z nim forma albo, odwrotnie, forma, która wyzwoliła jakiś 
stan ducha. W czasie pobytu w Paryżu powstała seria obrazów, których 
miniaturki Makowski naszkicował w swoim Dzienniku, a potem powtó-
rzył i szerzej opisał w innej z książek18. Z inwentarza sporządzonego przez 
artystę wynika, że w czasie pobytu we Francji powstało 18 obrazów róż-
nego kształtu i różnych rozmiarów oraz dwie książki: Piero della Francesca 
i L’Homme et son image. Prac na papierze i drzeworytów, które – jak ską-
dinąd wiadomo – także tworzył w tym czasie, nie notował. Jedną z tych 
nieuwzględnionych w rejestrze a ważnych prac był drzeworyt, który jako 
specjalna wkładka został umieszczony w 8 numerze „Phases” z 1962 roku19. 
Bardzo mocna forma składa się z kształtów podstawowych, zarówno 
w znaczeniu graficznym (trójkąt i połowa koła), jak i archetypicznym (niebo 
i ziemia). Taka forma wyzwala skojarzenia, które prowadzą w pozornie 
przeciwstawne, a od zawsze łączone ze sobą strony: od kosmicznej skali 
mitycznych zaślubin i połączenia nieba z ziemią do ludzkiej skali i obszaru 
erosa. Skutkiem syzygii, połączenia dwóch elementów, jest erupcja, kata-
strofa i jednocześnie ekstaza. W prostej, wydawałoby się, statycznej formie 
graficznej mieści się kosmiczne wytrącenie ze stanu równowagi, błysk 
i objawienie. Wbrew pozorom to niezwykle dynamiczny i jednocześnie 
mityczny obraz. Jego siła polega też na tym, że jest zakorzeniony w pry-
watnej historii – na kosmiczny pejzaż nakłada się kadr prywatnej pamięci: 
żółty pokój, Anna. Ten geometryczny, mityczny i, paradoksalnie, także 
zmysłowy układ form stał się punktem wyjścia większości paryskich obra-
zów. Makowski wracał potem do niego na bardzo wiele różnych sposo-
bów. W 1964 roku artysta przepisał, przerysował i opatrzył komentarzami 
swój francuski Dziennik. W sporządzonych wtedy krótkich, hasłowych 

15 List do M. Łękawy z 15.06.1962.
16 Tamże.
17 Z. Makowski, Dziennik 1962, VII 1962.
18 Tenże, Dziennik 1964.
19 Na ilustracji rysunek, na podstawie którego powstał drzeworyt różniący się 

od niego napisem. Obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
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opisach obrazów pojawia się np. takie uzupełnienie: do zapisu „magiczny 
z kielichem czerwony”20 dodał: „nieduży obrazek, malowany b. starannie, 
silnie «magiczny»”21. Na miniaturowym rysunku widać formę wywiedzioną 
z podstawowego zestawienia półkola z trójkątem, tym razem odwróco-
nego i przekształconego w formę kielicha, z którego w takim układzie 
kipią w stronę nieba niezliczone kropki; po dwóch stronach kielicha widać 
słońce i księżyc. Na jednym z kolejnych obrazów, zatytułowanym Ogród 
zielony z emblematami, zauważyć można charakterystyczne znaki, mię-
dzy innymi schody, kielich, miecz i kostki do gry. Makowski dopowiada, 
że jest to „pierwszy programowy obraz «symbolistyczny»”22. Cudzysłów 
użyty przezeń przy słowie „symbolistyczny” jest istotny: z symbolizmem 
jako kierunkiem praca ma niewiele wspólnego, jest to natomiast pierwszy 
obraz, na którym pojawiają się znaki używane potem stale przez artystę. 

W sierpniu po przyjeździe do Prowansji (do miasteczka Plan de la 
Tour) Makowski zaczął prowadzić dziennik. Jest to niewielka, zszyta z kar-
tek czerpanego papieru książeczka. Notatki prowadzone są od 3 sierpnia 
1962 roku, czyli od momentu przyjazdu do Prowansji, do 13 września 
1962 roku, czyli niemal do końca pobytu we Francji. Zwraca uwagę 
utrwalony w tych zapiskach niepokój, stale powracające poczucie egzy-
stencjalnego lęku i samotności, przemijania. Niepewność co do statusu 
rzeczywistości wywołuje potrzebę ciągłego sprawdzania, czy się naprawdę 
jest i co to właściwie może znaczyć. W skondensowanej formie wiersza 
brzmi to na przykład tak:

„1. Sam w pokoju piszę noc i wiatr.
ZAPISANA NOC I WIATR wyobraź
sobie noc i wiatr. Noc w momencie pisania
2. NOC W MOMENCIE PISANIA. Noc to jest
ja kiedy sam w pokoju BEZRADNY WOBEC SNU
BEZRADNY WOBEC SNU JESTEM. WOBEC
3. WŁASNEGO SNU BEZRADNY, I nie rozsądzam
snu ani nie rozsądzam wiatru. Tak
nazywamy określamy odchodzimy”23.

Ulgę przynosi powrót do przedmiotów, nazywanie i zapisywanie ich 
nazw, wyliczanie, numerowanie, robienie rejestrów. Jednak po chwili oka-
zuje się, że cała ta skrzętność niewiele jest warta, że i tak zostajemy ze „zbio-
rami szumu”, a w nocy budzimy się „wobec własnego snu bezradni”. 

20 Z. Makowski, Dziennik 1962. 
21 Tenże, Dziennik 1964, s. 30.
22 Tamże. 
23 Tenże, Dziennik 1962.
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Podczas pobytu w Prowansji 
Makowski zobaczył wydaną w 1957 roku 
książkę André Bretona i Gérarda Legranda 
L’Art magique24, która zrobiła na nim 
duże wrażenie. 14 sierpnia zanotował 
w Dzienniku: „[…] książka o magii w opra-
cowaniu Bretona. Może zbytnia uwaga 
w pokazywaniu masek. Etnografia zamiast 
MAGICZNEJ KSIĄŻKI O MAGII. Taką 
muszę zrobić. Tyle na dziś”25. 

Dwa dni później, 16 sierp-
nia, notował znowu wielkimi literami 
w Dzienniku: „NOVALIS w przedmo-
wie do L’ART MAGIQUE”. We wstępie 
do książki Breton podkreślał skompliko-
wany i odmiennie traktowany przez różne 
dziedziny wiedzy obszar tego, co okre-
śla się jako magię i sztukę magiczną. 
Znaczną część tomu zajmują odpowie-

dzi na ankietę dotyczącą tych zagadnień, rozesłaną m.in.: do Martina 
Heideggera, Maurice’a Blanchota, Georges’a Bataille’a, André Malraux, 
Claude’a Lévi-Straussa, Herberta Reada i Leonory Carrington. Breton 
zwraca uwagę na to, jak zawartość pojęcia magii zmienia się w zależności 
od tego, którą z dziedzin nauki czy sztuki reprezentują ci, którzy go uży-
wają. Przedmiotem fascynacji surrealistów i jedną z przyczyn ich zain-
teresowania magią był niemiecki romantyzm. Właśnie do niemieckiego 
romantyzmu, przede wszystkim do Novalisa, odwołuje się Breton we wstę-
pie do L’Art magique26. Powtarza za poetą: „Miłość jest zasadą, która 
sprawia, że magia jest możliwa. Miłość działa magicznie”27. Breton pisze, 
że myśl Novalisa pozwala zauważyć, iż sformułowanie „sztuka magiczna” 
to moment, w którym dwa pochodzące z różnych słowników pojęcia znaj-
dują wspólną granicę i zmierzają do tego, żeby wejść do języka potocznego. 
Jako przykład podaje zdanie: „Czarująca dziewczyna jest czarodziejką bar-
dziej rzeczywistą, niż się uważa”. „W ten sposób w oczach Novalisa, magia, 
nawet pozbawiona aparatu rytualnego, zachowała w naszym codziennym 
życiu całą swoją skuteczność”28 – komentował Breton. 

24 A. Breton, G. Legrand, L’Art magique, Paris 1957.
25 Z. Makowski, Dziennik 1962.
26 Tamże.
27 A. Breton, G. Legrand, L’Art magique, w: A. Breton, Oeuvres complètes, t. 4, red. 

M. Bonnet, Paris 2008, s. 47–289.
28 A. Breton, Sur l’art magique, „Le surréalisme même” 1957, nr 2, s. 28.

Zbigniew Makowski Dziennik 1962
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Dla surrealistów, podobnie jak 
dla romantyków, sztuka (zarówno 
poezja, jak i plastyka) stanowiła 
irracjonalny, a przez to szczególnie 
skuteczny sposób poznania, nieporów-
nanie skuteczniejszy od innych. Obraz 
powstały z przypadkowego zestawienia 
przedmiotów (jak w definicji surre-
alizmu: „[...] przypadkowe spotkanie 
na stole prosektoryjnym maszyny 
do szycia i parasola!”29) mógł objawić 
związki między niewiązanymi do tej 

pory ze sobą zjawiskami. Takie przekonanie implikuje istnienie złożonego 
systemu analogii stanowiących podstawę struktury świata, ukrytego przed 
rozumem, ale możliwego do poznania dzięki intuicji. Jest to powrót do pod-
stawowego założenia magii sympatycznej. Według Bretona magiczno-re-
ligijny kompleks stanowi jeden z najbardziej fundamentalnych elementów 
ludzkiego wyposażenia psychicznego. Ten sposób ujęcia magii prowadzący 
do jej przeniesienia z obszaru całej natury do świata wewnętrznego był bar-
dzo bliski Makowskiemu, podobnie jak zrównanie magii z poezją i miłością, 
które – zaczerpnięte z Novalisa – jest podstawą rozumienia „sztuki magicz-
nej” w książce Bretona. Warto też zauważyć, że Breton jest przede wszystkim 
poetą i źródła jego ezoterycznych fascynacji są literackiej natury. Wyraźnie 
widoczny jest ich intelektualny i historyczny charakter. Nie miał zaufania 
do „wyznawców”. Paradoksalnie, wydaje się, że zdecydowanie wolał racjo-
nalne i „przynajmniej na poły naukowe podejście do problemu”30.

Surrealizm cudowność przeciwstawiał tajemnicy (le merveilleux contre 
le mystère)31, a szukaniu głębokich sensów – zmysłowe oddziaływanie bez-
pośrednich bodźców, także zmysłowe, bezpośrednie oddziaływanie 
znaków. Wydaje się, że ta koncepcja była dla Makowskiego bardzo intere-
sująca. Jednocześnie jednak, inaczej niż większość surrealistów, sam coraz 
bardziej interesował się Carlem Gustavem Jungiem. Zewnętrzna sekwen-
cja zdarzeń wygląda tak: 21 sierpnia artysta notuje w Dzienniku: „Kupiłem 

29 Lautréamont, Pieśni Maldorora i Poezje, przeł. M. Żurowski, Kraków 2004, 
s. 229. 

30 T.M. Bauduin, Occultation of Surrealism: A Study of the Relationship between 
Bretonian Surrealism and Western Esotericism, theses, University of Amsterdam 
2012, s. 32, http://dare.uva.nl/document/462796 [dostęp: 10.11.2021]. 

31 J. Cheng, M. Richardson, Merveilleux, w: Surrealism. Key Concepts, red. K. 
Fijalkowski, M. Richardson, London – New York 2016, s. 240; A. Breton, Le 
merveilleux contre le mystère (1936), w: A. Breton, Oeuvres complètes, t. 3, red. 
M. Bonnet, Paris 1999, s. 653–658.
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książkę o alchemii”32; 27 sierpnia: „Widziałem Psychologie und Alchemie C.G. 
Junga, ale po niemiecku. Setki ilustracji. Pójdę (jutro?) na Av. D’Opera 37 
– tam podobno może być po angielsku”33; 31 sierpnia: „Chcę robić księgę 
magiczną DLA SIEBIE. Wyłącznie”34. W spisie czynności wykonanych 1 wrze-
śnia czytamy: „Nie kupuję Junga. Kupuję 4 numery «Le surréalisme, même» 
i oglądam je pod Luwrem”35. Trudno powiedzieć, dlaczego Makowski tym 
razem nie kupił Junga: Czy nie było angielskiej wersji, której szukał, czy wolał 
wydać pieniądze na surrealistyczne pisma? Na pewno później do Junga wrócił. 
Natomiast prawie komplet „Le surréalisme, même” (w kolekcji Makowskiego 
brakowało tylko ostatniego, piątego numeru tego czasopisma) pozostał z nim 
do końca życia. W numerze drugim znajdował się tekst Bretona Sur l’art 
magique36, w którym autor streszczał najważniejsze myśli zawarte w przed-
mowie do książki. W wydanej ostatnio encyklopedii surrealizmu pod hasłem 
„magia” można przeczytać: „Surrealistyczna koncepcja magii, która stała się 
kluczowym – chociaż spornym – elementem aktywności francuskiej grupy 
w okresie powojennym, czerpie zarówno z «prymitywnej» mitologii, jak 
z okultyzmu”37. Surrealistów interesowały też występy iluzjonistów czy „cuda” 
z filmów Georges’a Méliès’a. W podobnej mierze korzystali z: okultyzmu, 
etnograficznych definicji „prymitywnej” magii i koncepcji Freuda, według 
której sztuka z magii się wywodzi; czytali także chętnie teoretyczne opracowa-
nia. Trudno mówić o jednym modelu surrealistycznej postawy wobec magii. 
Wspólne jest zainteresowanie tym rodzajem ludzkiej aktywności. Breton 
większość wiedzy w tej dziedzinie czerpał z książek romantyków i ich nauko-
wych interpretacji. W jednym z wywiadów mówił, że nie może być mowy 
o jakimś fideizmie czy konwersji ze strony surrealizmu. Przeciwnie, surrealiści 
podporządkowali ezoterykę i magię swoim własnym celom38. „Wszystko jest 
magiczne i moc, którą ma obraz Watteau, jest tego samego rodzaju co fascy-
nacja, którą budzi rysunek alchemiczny”39 – mówił w wywiadzie udzielonym 
w styczniu 1962 roku.

32 Z. Makowski, Dziennik 1962.
33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 A. Breton, Sur l’art magique, dz. cyt., s. 28–33.
37 K. Nohenden, Magic, w: International Encyclopedia of Surrealism, t. 1: Movements, 

red. M. Richardson, London 2019, s. 241–243.
38 Tamże.
39 A. Breton, „Le surréalisme continue à vivre comme esprit et comme mouvement 

à travers des groupes qui se renouvellent” nous déclare André Breton, wywiad z J. 
Piatier, “Le Monde” 1962, 13.01, https://www.lemonde.fr/archives/article/1962/01/13/
le‑surrealisme‑continue‑a‑vivre‑comme‑esprit‑et‑comme‑mouvement‑a‑tra‑
vers‑des‑groupes‑qui‑se‑renouvellent‑nous‑declare‑andre‑breton_2352742_18192‑
18.html [dostęp: 25.12.2021], za: É.-A. Hubert, L’Art magique. Notice, w: L’Art 
magique, w A. Breton, Oeuvres complètes, t. 4, dz. cyt., s. 1226.

https://www.lemonde.fr/archives/article/1962/01/13/le-surrealisme-continue-a-vivre-comme-esprit-et-comme-mouvement-a-travers-des-groupes-qui-se-renouvellent-nous-declare-andre-breton_2352742_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1962/01/13/le-surrealisme-continue-a-vivre-comme-esprit-et-comme-mouvement-a-travers-des-groupes-qui-se-renouvellent-nous-declare-andre-breton_2352742_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1962/01/13/le-surrealisme-continue-a-vivre-comme-esprit-et-comme-mouvement-a-travers-des-groupes-qui-se-renouvellent-nous-declare-andre-breton_2352742_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1962/01/13/le-surrealisme-continue-a-vivre-comme-esprit-et-comme-mouvement-a-travers-des-groupes-qui-se-renouvellent-nous-declare-andre-breton_2352742_1819218.html
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Zainteresowanie Bretonowską koncepcją sztuki magicznej, w której 
zasadniczą rolę odgrywa wizualność, zmysłowe oddziaływanie obrazu, 
i jednocześnie fascynacja Jungiem mogą wydawać się wewnętrznie 
sprzeczne, jednak Makowski łączy te dwa wątki. Wspólnym mianowni-
kiem jest alchemia, która trafia do artysty zarówno przez surrealizm, jak 
i przez książki Junga. Wynikiem takiego złożenia jest stosunek artysty 
do znaków. Z jednej strony, za surrealistami, zdaje sobie sprawę z tego, 
że można ich używać tak, jak używa się intensywnej czerwieni – bardziej 
do angażowania afektywności niż do konstruowania znaczenia. Z drugiej 
strony, wykorzystuje zawartą w signifiants pamięć ich archetypicznego, 
ważnego psychologicznie potencjału. Znaki poddane surrealistycznej pro-
cedurze dépaysement lub po prostu niezrozumiałe oddziałują nie mniej 
silnie niż znaki zrozumiałe, tylko w inny sposób – przyciągają uwagę 
i stanowią ekran dla naszej własnej psychiki. 

W ten sposób na zainteresowania cudownością (widoczne już na eta-
pie obrazu dyplomowego), na uwalniające własną pamięć i wyobraźnię 
impulsy obecne w kręgu Krzywego Koła, na sceptyczny stosunek do cyber-
netyki i strukturalizmu nałożyły się doświadczenia z podróży do Paryża 
– podróży na Zachód, która, paradoksalnie, przez surrealizm i Junga stała 
się jednocześnie podróżą na Wschód, swego rodzaju podróżą inicjacyjną, 
w której magia i alchemia miały swój zasadniczy udział. 

Zbigniew Makowski, Odmieniona przestrzeń…, tusz, gwasz na papierze, 1963,  
Muzeum Narodowe w Poznaniu
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Abstrakt:
Artykuł dotyczy krótkiego okresu w twórczości Zbigniewa 
Makowskiego – kilkumiesięcznego pobytu w Paryżu w 1962 
roku – i pokazuje, że katalizatorem przemian, bodźcem, pod 
którego wpływem dotychczasowe doświadczenia artystyczne 
i egzystencjalne skrystalizowały się w nowej, magicznej formule 
malarskiej, był późny surrealizm, szczególnie L’Art magique 
André Bretona i Gérarda Legranda (1957), ale też koncep‑
cje wystaw m.in. Intrusion in the Enchanters Domain (D’Arcy 
Galleries, Nowy Jork 1960–1961). Te źródła inspiracji w przy‑
padku Makowskiego w nietypowy sposób łączą się z fascyna‑
cją psychologią Carla Gustawa Junga. Magia obrazów artysty 
w latach 60. polega przede wszystkim na zmysłowym olśnieniu, 
na cudowności osiągniętej malarskimi środkami. W tym samym 
czasie Makowski wprowadza elementarz znaków, które odwo‑
łują się jednocześnie do podstawowych doświadczeń zmysło‑
wych i tradycji ezoterycznej.

Słowa kluczowe:

Zbigniew Makowski,  
malarstwo polskie po 1945 roku,  
l’art magique,  
grupa Phases, surrealizm

Agnieszka Kuczyńska
historyczka sztuki; studiowała na KUL-u; doktorat 
obroniła w Instytucie Sztuki PAN; pracuje w Instytucie 
Nauk o Sztuce KUL. Zajmuje się sztuką nowoczesną, 
szczególnie polską sztuką lat 60. i 70., a także recepcją 
sztuki XIX wieku, malarstwem akademickim i malowa-
nymi kurtynami teatralnymi. 
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231Elementy nr 2 → Ciemne karty

Piotr Mras

1Cykl Czarnych Kart, zwany początkowo 
„Encyklopedią” lub „Leksykonem”, później 
„Nowym Bezpretensjonalnym Pismem 
Świętym w Obrazach” albo „Nowym 
Chaosem w Obrazach”, tworzony był 
od grudnia 1967 do października 1969 
roku przez pięciu górnośląskich artystów: 
Urszulę Broll, Antoniego Halora, Zygmunta 
Stuchlika, Andrzeja Urbanowicza i Henryka 
Wańka. Miejscem akcji Kręgu Oneiron (gr. 
òneiros – marzenie senne) była pracow-
nia artystyczna Urszuli Broll i Andrzeja 
Urbanowicza przy ul. Piastowskiej 
w Katowicach. Krąg Oneiron, nazywany 
najpierw Tajną Kroniką Pięciu Osób albo 
Ligą Spostrzeżeń Duchowych, urzeczywist-
nił się we wspólnych działaniach artystycz-
nych w latach 1966–1975, przede wszystkim 
w happeningach o charakterze dadaistycz-
nym (np. Wernisaż dynamiczny, Męczeństwo 
i śmierć Joanny d`Arc, Salvador Dali), 
pokazach-misteriach, a przede wszystkim 
w tajemniczym projekcie Czarnych Kart2. 

Zasady projektu określone zostały 
na spotkaniu pięciu uczestników projektu 
23 grudnia 1967 roku. Najważniejszym 
elementem gry cyklu Czarnych Kart były 
litery oraz kojarzona z nimi treść malarskich 
obrazów. W sumie kart brystolu o formacie 
70 × 70 cm (jedynie brystol takiej wielkości 
można było wtedy kupić) było trzydzieści. 

1 Niniejszy esej jest zmienioną wersją tekstu 
Gry wyobraźni. O projekcie Czarnych Kart, 
który opublikowany został w katalogu 
wystawy:  Oneiron. Ein esoterischer 
Künstlerkreis aus Kattowitz /Ezoteryczny 
krąg artystów z Katowic, red. P. Mrass i in., 
Katowice – Ratingen 2006.

2 Obszerny zbiór materiałów na temat Kręgu 
Oneiron zob. Katowicki underground 
artystyczny po 1953 roku, red. J. Zagrodzki, 
Katowice 2004; Oneiron. Ein esoterischer 
Künstlerkreis aus Kattowitz…, dz. cyt. 

Każdy z uczestników projektu dysponował 
wylosowanymi sześcioma kartami z przy-
pisanymi im literami i miał przywilej malo-
wania centralnego piktogramu, proponując 
główne hasło karty. Karty były sobie 
nawzajem przekazywane, a wybór arty-
stycznej formy i treści piktogramu należał 
do indywidualnej decyzji uczestnika pro-
jektu. Każdy z nich miał przynajmniej raz 
nanieść na kartę piktogram lub napis, który 
nawiązywał do litery alfabetu karty3. 

Tłem każdej karty była błyszcząca, 
mocna czerń czarnego tuszu kreślarskiego. 
Na nim umieszczone zostały rysunki, 
obrazki, symbole i sentencje (nazywać 
je będziemy dalej piktogramami), do malo-
wania których użyto białego tuszu kreślar-
skiego Perła oraz farb plakatowych firmy 
Talens o barwie srebrnej i złotej. Wszystkie 
piktogramy umieszczone zostały na tym 
samym pierwszym planie. Narysowane 
były precyzyjnie, ze szczegółami, tak jak 
rzeczy oglądane w pełnym świetle, z bliskiej 
odległości. Niektóre obrysowano tylko 
wyraźnym białym konturem podkreślają-
cym ich kontrast i prostotę. Inne kształ-
tuje stopniowa gradacja szarości i białego 
koloru, wchodzącego w srebrzystą świe-
tlistość. Tylko wyjątkowo plaszczyznę nie-
których pokryto kolorem złotym. Napisy 
nanoszono starannym, czytelnym pismem. 
Piktogramy nałożone zostały na kwadra-
towe płaszczyzny bez formalnego czy 
treściowego związku, przy zignorowaniu 

3 Opis projektu zob. A. Urbanowicz, 
Śladami Chaosu, „Opcje” 1996, nr 3, 
s. 87–91; tenże, Berührungen. Spuren 
/Dotknięcia. Ślady, w: Oneiron. Ein 
esoterischer Künstlerkreis aus Kattowitz…, 
dz. cyt., s. 57; H. Waniek, Przeciw ubez‑
własnowolnieniu. Oneiron, w: Katowicki 
underground artystyczny…, dz. cyt., 
s. 176 n.
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zasad proporcji oraz klasycznej kompozy-
cji obrazu. Uzyskano dzięki temu efekt cha-
otycznego pulsowania biało-świetlistych 
form, które zdają się wychodzić z czarnego, 
błyszczącego tła, wynurzać się z czarnej 
czeluści albo w tę czeluść wnikać. 

Sama idea malowania cyklu 
Czarnych Kart stanowiła w pewnym stop-
niu kontynuację myśli o sztuce i magii 
André Bretona (1896–1966). Uważał on, 
że zagłuszona przez rozwój cywilizacyjny 
magia odkryta została ponownie przez 
surrealizm4. Magiczne światy wyobraźni, 
wyzwolonej z esetyki, etyki i ideologii 
społeczeństwa mieszczańskiego, powinny 
zagościć w sztuce imaginatywnej, zwłasz-
cza w malarstwie i poezji. Na zakończe-
nie Drugiego manifestu surrealizmu (1930) 
Breton domagał się głębokiej, prawdziwej 
okultacji surrealizmu i podkreślał znacze-
nie surrealistycznych gier towarzyskich, 
kolektywnych rysunków prowadzących 
do „możliwości utworzenia wspólnej 
myśli”5. O związkach artystycznych i ide-
owych Kręgu Oneiron z surrealizmem 
pisał Henryk Waniek w 2001 roku: „Gdyby 
do tego naszego przedsięwzięcia [Czarne 
Karty] szukać jakiejś parenteli, to może 
byłyby to echa surrealizmu, który zresztą 
zgodnie respektowaliśmy. Szczególnie jego 
późną fazę, gdy w latach piećdziesiątych 
Breton uległ czarowi okultyzmu i magii”6. 

4 V. Zotz, André Breton, Reinbek 1990, 
s. 133–136; M. Polizzotti, Revolution 
des Geistes. Das Leben André Bretons, 
München – Wien 1996, s. 862 n.

5 A. Breton, Drugi manifest surrealizmu, 
przeł. A. Ważyk, w: Surrealizm. Antologia, 
red. A. Ważyk, Warszawa 1976, s. 141, 
145–148; A. Breton, A. Legrand, L’Art 
magique, Paris 1957.

6 H. Waniek, Przeciw ubezwłasnowolnieniu. 
Oneiron, dz. cyt., s. 177.

Piktogramy na czarnych kartach 
przypominają surrealistyczne ekspery-
menty cadavre exquis (wyborny trup), 
podczas których trzy–cztery osoby two-
rzyły wspólny rysunek. Była to dawna 
zabawa dziecięca zaadaptowana przez 
surrealistów około 1925 roku do dzia-
łań artystycznych, które miały uświado-
mić „powiązania świata zewnętrznego 
z wewnętrznym”7. Surrealistów intere-
sował sam proces twórczy, automatyzm, 
wyłączenie umysłu krytycznego i otwar-
cie jego zdolności metaforycznych8. 
Rysunki cadavre exquis, interpretowane 
w kategoriach psychoanalizy Zygmunta 
Freuda (1856–1939), koncepcji popę-
dów i analizy marzeń sennych, były dla 
surrealistów symbolicznym kluczem 
do świata nieświadomości9. Poza posze-

7 A. Breton, Der Surrealismus und die 
Malerei, Berlin 1967, s. 294–297. Analiza 
48 surrealistycznych „gier towarzyskich“, 
grupowych i indywidualnych ekspery-
mentów zob. R. Convents, Surrealistische 
Spiele. Vom „Cadavre Exquis” zum „Jeu 
de Marseille”, Frankfurt am Main – New 
York – Paris 1996.

8 Akcję automatycznego pisania 
zaproponowała w grudniu 1968 roku 
U. Broll. O wspólnych grach i rysunkach 
cadavre exquis U. Broll, A. Urbanowicza 
i H. Wańka zob. A. Urbanowicz, 
Serpentyny, w: Katowicki underground 
artystyczny..., dz. cyt., s. 325 n.

9 V. Zotz, André Breton, dz. cyt., s. 9, 
32 n.; M. Polizzotti, Revolution des 
Geistes..., dz. cyt., s. 233 n. Psychologia 
analityczna C.G. Junga, ignorowana przez 
A. Bretona, miała duży wpływ na niektó-
rych wybitnych artystów surrealizmu, 
R. Zuch, Die Surrealisten und C.G. Jung. 
Studien zur Rezeption der analytischen 
Psychologie im Surrealismus am Beispiel 
von Max Ernst, Victor Brauner und Hans 
Arp, Weimar 2004. 



233CZĘŚĆ Elementy nr 1 – Przejęzyczenie WIZUALNIECIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

rzającą świadomość akcją tworzenia nie 
miały te wspólne rysunki innego celu; 
przypadkowy był czas, miejsce i liczba 
uczestników gry. Rysunki cadavre exquis 
ilustrowały często różne periodyki, mani-
festy i druki surrealistyczne10. 

Akcja tworzenia cyklu Czarnych 
Kart zainspirowana została, obok wspo-
mnianych rysunków cadavre exquis, 
również pewnymi ideami Carla Gustava 
Junga (1875–1961), zwłaszcza koncepcją 
pierwotnych wyobrażeń zapisanych w nie-
świadomości zbiorowej i zawierających 
w sobie fundamentalne ludzkie doświad-
czenia. Istotne znaczenie dla projektu 
Czarnych Kart miało przekonanie Junga, 
że metaforycznej treści archetypów nie 
można logicznie zwerbalizować, lecz jedy-
nie przedstawić za pomocą symboli, które 
w naszym wewnętrzym świecie są jedyną 
rzeczywistością. Tych symbolicznych obra-
zów, które łączą nieświadomość ze świa-
domością, ukryte z jawnym, ciemość 
ze światłem, szukać należało w snach, 
mitach i wizjach, w spontanicznej twór-
czości artystycznej11. W tym kontekście 
cykl Czarnych Kart, sprawiający pozornie 
wrażenie totalnego bezsensu twórczego, 
zyskiwał nowe wartości, proponując 
odbiorcy inny sens rozumienia rzeczywi-
stości i metaforyczności obrazu oraz inne, 
bo symboliczne znaczenie Chaosu12. 

10 R. Convents, Surrealistische Spiele…, 
dz. cyt., s. 217 n.

11 Idea archetypu i kolektywnej nieświa-
domości, mająca centralne znaczenie 
w psychologii analitycznej C.G. Junga, 
sformułowana została już w 1902 roku 
w jego dysertacji i była systematycznie 
rozbudowywana, zob. C.G. Jung, Die 
Archetypen und das kollektive Unbewußt, 
Düsseldorf – Zürich 2002. 

12 A. Urbanowicz, Obraz i pojęcie a problem 
symbolu w psychologii analitycz‑

Wybór alfabetu, ogniwa łączącego 
i porządkującego Czarne Karty, nawią-
zywał do mistycznej kabały, zwłaszcza 
do wizji powstania i  istnienia świata. 
Analogie idei kabalistycznej kosmogonii 
i koncepcji Czarnych Kart potwierdzają 
zainteresowania kabałą uczestników 
Kręgu Oneiron. Na przełomie lat 1965–
1966 Urbanowicz opracował pięć tablic 
dydaktycznych poświęconych mistyce 
żydowskiej13. W kabale słowa i  liczby 
(litery hebrajskie posiadają także warto-
ści liczbowe) są elementami łączącymi 
świat duchowy i materialny. Tworząc 
magiczne zestawienia liter, Bóg-Stwórca 
(JHWH) nadał imiona całemu światu 
realnemu. Litery alfabetu hebrajskiego 
stały się instrumentem objawienia rze-
czywistości. W projekcie Czarnych Kart 
taką symboliczną funkcję odegrały litery 
polskiego alfabetu. Tworzone przez 
malarzy Krągu Oneiron piktogramy, 
skojarzone z literami i  ideami (imio-
nami), symbolizowały akt stworzenie 
artystycznej wizji świata. Czerń kart 
odpowiada kabalistycznej ciemności, 
z której wyłoniły się trzy hebrajskie lite-
ry-matki: szin (ogień), alef (powietrze), 
mem (woda). W kabale ciemność kryła 
tajemnicę objawienia świata, podobnie 
jak czerń Czarnych Kart, która kryła 
tajemnicę artystycznego zapisu.

nej C.G. Junga, referat wygłoszony 
w grudniu 1966 r. w katowickiej 
galerii BWA (maszynopis w archiwum 
A. Urbanowicza).

13 G. Scholem, Zur Kabbala und ihrer 
Symbolik, Zürich 1960, s. 219 n; tenże, 
Alchemie und Kabbala, Frankfurt 
am Main 1994; A. Urbanowicz, 
Berührungen. Spuren / Dotknięcia. 
Ślady, dz. cyt., s. 49.
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Oneiron, Czarne Karty, 1967–1969  
farby plakatowe, tusz kreślarski na papierze  
70 × 70 cm

Karta J, Muzeum Historii KatowicKarta G, Muzeum Historii Katowic

Karta B, Muzeum Historii KatowicKarta A, Muzeum Historii Katowic
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Karta Ł, Muzeum Historii Katowic

Karta E, Muzeum Historii Katowic

Karta Z, Muzeum Historii Katowic

Karta D, Muzeum Historii Katowic
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 Czarne Karty były od 1970 roku wielokrotnie pokazywane w różnych ważnych miej-
scach, a ostatnio były prezentowane podczas retrospektywnej wystawy malarstwa 
Urszuli Broll (1930–2020) Urszula Broll – Atman znaczy Oddech, która odbyła się 
w trzech miejscach: w Muzeum Rzeźby Królikarnia Oddział Muzeum Narodowego 
w Warszawie (21.05–27.09.2020, kuratorka: Katarzyna Kucharska /Fundacja 
Katarzyny Kozyry), Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (21.05–25.07.2021,  
kuratorka: Janina Hobgarska/Fundacja Katarzyny Kozyry) oraz w Galerii Bielskiej 
BWA w Bielsku-Białej (21.01–20.02.2022, kuratorka: Janina Hobgarska/Fundacja 
Katarzyny Kozyry). 

 Bardzo dziękujemy za udostępnienie ilustracji autorom i spadkobiercom autorów: 
Henrykowi Wańkowi, Zygmuntowi Stuchlikowi, Małgorzacie Borowskiej, Rogerowi 
Urbanowiczowi i Jakubowi Halorowi, a także Janinie Hobgarskiej i Galerii Bielskiej 
BWA w Bielsku-Białej.  

Karta X, Muzeum Historii Katowic



237CZĘŚĆ Elementy nr 1 – Przejęzyczenie WIZUALNIECIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

Według tradycji mitologicznej cykl 
Czarnych Kart był swoistym rodzajem 
artystycznej kosmogonii. W kilkudziesięciu 
wizjach stworzenia lub powstania świata, 
występujących w różnych starożytnych 
kulturach na wszystkich kontynentach, 
zwłaszcza w mitologii greckiej, na pra-
początku przed powstaniem Kosmosu 
(gr. kósmos – porządek, boska proporcja) 
był Chaos (gr. cháos – zionąca, rozwarta 
otchłań, pustka), wieczna ciemność, pełna 
pierwotnej energii i sił twórczych, nieupo-
rządkowana pramateria, z której powstał 
świat14. Takie symboliczne znaczenie stanu 
przed powstaniem świata ma również 
tło Czarnych Kart. Z ciemności i nico-
ści Chaosu (czerń kart) powstało światło, 
jasny dzień, księżyc i słońce (makroko-
smos), które na kartach symbolizują kolory 
piktogramów: biały, srebrny i złoty15. 
Do kosmogonicznej symboliki nawiązuje 
kompozycja większości Czarnych Kart, 
która przypomina formę mandali lub labi-
ryntu, uniwersalnych praobrazów znanych 
już w malarstwie jaskiniowym. Formy 
te miały zawsze znaczenie mistyczne 
i rytualne. W Kręgu Oneiron zainteresowa-
nia problemem symbolicznego znaczenia 
labiryntu sięgały przynajmniej 1966 roku16. 
Kompozycja Czarnych Kart tworzona 

14 T. Federl, Am Anfang war das Chaos. 
Grundzüge der Chaostheorie am Beispiel 
von 40 Schöpfungsmythen, Günterleben 
2001. 

15 O zainteresowaniach symboliką kolorów 
w Kręgu Oneiron zob. A. Halor, Traktat 
o kolorze, w: Katowicki underground 
artystyczny…, dz. cyt., s. 101–114. 

16 W tym roku artyści Kręgu Oneiron 
tłumaczyli (na użytek własny) na język 
polski rozprawę G.R. Hocke’a, Die Welt 
als Labyrinth. Manier und Manie in der 
europäischen Kunst, Hamburg 1957.

były od środka, w którym umieszczano 
dominujący treściowo i wizualnie symbol-
-piktogram, często kolisty (koło jako sym-
bol wszechświata), o jaśniejszym kolorycie17. 
Podobnie w kompozycji mandali punkt 
centralny (środek) był początkiem i końcem, 
osią kosmosu. Mandala łączyła w sobie 
stwórczą energię i była mistyczną metaforą 
Kosmosu, symbolem jego harmonii, oraz 
przeciwieństwem Chaosu, tej bezkształtnej 
czarnej masy – była archetypem poszuki-
wania i dążenia do doskonałości (Jung)18. 
Zafascynowanie formą i symboliką mandali 
miało także duże znaczenie w twórczości 
indywidualnej malarzy Kręgu Oneiron, 
zwłaszcza w pracach Broll i Urbanowicza.

Dla koncepcji cyklu Czarnych Kart 
decydujące znaczenie miał alchemiczny, 
mistyczny proces moralnego i duchowego 
rozwoju adepta nauk tajemnych nazwany 
Wielkim Dziełem (Opus Magnum)19. 
Alchemiczne życie człowieka było labi-

17 H. Waniek, Przeciw ubezwłasnowolnieniu. 
Oneiron, dz. cyt., s. 176; Urbanowicz, 
Berührungen. Spuren /Dotknięcia. Ślady, 
dz. cyt., s. 57.

18 C.G. Jung, Die Archetypen und das 
kollektive Unbewußt, dz. cyt., s. 115, 398; 
lama Anagarika Govinda, Mandala. Der 
heilige Kreis, Bern 1984.

19 Początki intensywnych studiów literatury 
ezoterycznej, zwłaszcza alchemicznej, 
przez A. Urbanowicza sięgają 1963 r. 
Od marca 1966 spotykał się w Krakowie 
z Janem Hadyną, legendarną postacią pol-
skiej ezoteryki, sekretarzem Towarzystwa 
Metapsychicznego w Krakowie, 
założycielem i wydawcą miesięcznika 
„Lotos”, który ukazywał się w latach 
1934–1939 w Krakowie; A. Urbanowicz, 
Berührungen. Spuren / Dotknięcia. Ślady, 
dz. cyt., s. 45 n. W październiku 1968 r. 
Urbanowicz wygłosił odczyt Chemia 
czy Alchymia, przedruk w: Katowicki 
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Oneiron, Czarne Karty, 1967–1969  
farby plakatowe, tusz kreślarski na papierze  
70 × 70 cm

Karta S, Muzeum Historii Katowic

Karta C, Muzeum Śląskie

Karta V, Muzeum Śląskie

Karta U, Muzeum Historii Katowic
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Karta W, Muzeum Historii KatowicKarta Ż, Muzeum Śląskie

Karta F, Muzeum Śląskie Karta P, Muzeum Historii Katowic
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ryntem, wędrówką, która miała prowadzić 
do świetlistego duchowego centrum20. 
Proces wewnętrznej transformacji alche-
mika zaczynał się w Chaosie (Materia 
Prima czy Nigredo – „czerń czarniejsza 
od czerni”) i dążył do duchowej iluminacji. 
Kolor biało-srebrzysty iluminacji (nazy-
wanym przez alchemików Białą Różą) 
kończył pierwszy etap Opus Magnum. 
Złoto symbolizowało mistyczne Słońce, 
najwyższy stopień wewnętrznego oświece-
nia, stan chwały, kamień filozoficzny (lapis 
philosophorum) czy eliksir życia dający nie-
śmiertelność. Stan najwyższej iluminacji 
złotego ognia, nazywany Złotą Różą, był 
nagrodą za cierpienia spowodowane przez 
mistyczne oderwanie się od realnego 
świata i całkowite oddanie się Wielkiemu 
Dziełu. Mistyczne światło alchemii, 
podobnie do światła na Czarnych Kartach, 
nie było fizycznym oświetleniem realnego 
świata, lecz objawieniem ukrytej w nim 
rzeczywistości duchowej21. 

underground artystyczny…, dz. cyt., 
s. 85–87. 

20 Analogie między psychologią analityczną 
a alchemią były wynikiem kilkudziesię-
cioletnich poszukiwań przez C.G. Junga 
związków między pierwotną, ezoteryczną 
koncepcją rozwoju duchowego człowieka 
a współczesną teorią psychologii głębi, 
C.G. Jung, Psychologie und Alchemie, 
Düsseldorf 1995, s. 364 n. (pol. wyd. 
Psychologia i alchemia, przeł. R. Reszke, 
Warszawa 2009). Od października 1965 r. 
fragmenty książki Junga były tłumaczone 
na język polski przez U. Broll; A. 
Urbanowicz, Berührungen. Spuren /
Dotknięcia. Ślady, dz. cyt., s. 45 n. 

21 Archarion, Von wahrer Alchemie, Freiburg 
im Breisgau 1967; S. Klossowski de 
Rola, Alchemie. Die geheime Kunst, 
Stuttgart 1974; J. Evola, Die Hermetische 
Tradition. Von der alchemistischen 

Od przełomu XIX i XX wieku litera-
tura, filozofia, nauka, muzyka, a zwłaszcza 
sztuki plastyczne czerpały idee twórcze 
z ezoterycznej wizji świata. Zródłem tego 
rodzaju twórczości była idealistyczna kon-
cepcja estetyki stworzona przez Plotyna 
w III wieku, wedle której piękno jest 
objawieniem światła duchowego w świecie 
zmysłowym. Piękne są rzeczy proste: czy-
sta barwa, dźwięk, światło, blask. Artysta 
szuka „kształtu wewnętrznego”, gdyż jego 
wyobraźnia wybiega poza naturalne wzory 
i sięga głębokiej istoty rzeczywistości. 
Czarne Karty z odkrytą w nich ideowo-ar-
tystyczną rzeczywistością należą do nurtu 
sztuki spirytualistycznej, podobnie jak 
malarstwo jaskiń, mozaiki bizantyjskie czy 
ruskie ikony22. 

Umwandlung der Metalle und des Menschen 
in Gold, Interlaken 1990. O symbolice 
i ideach alchemii w twórczości artystycznej 
A. Urbanowicza zob. M. Meschnik, 
Przede wszystkim był Chaos..., w: Andrzej 
Urbanowicz. Splendor solis 1999/2000, 
przeł. H. Korolczuk, projekt i układ 
graficzny katalogu A. Romaniuk, Katowice 
1999, s. 15–23.

22 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: 
Estetyka starożytna, Wrocław – Warszawa 
– Kraków 1962, s. 370 n. Neoplatońska 
koncepcja sztuki wywarła wpływ na: 
sztukę bizantyjską, twórczość malarzy ikon 
oraz niemal całą awangardę artystyczną 
XX w. Na temat szerokiego spektrum 
wzajemnych powiązań okultyzmu 
w kulturze europejskiej na początku XX 
wieku zob. Okkultismus und Avantgarde. 
Von Munch bis Mondrian 1900–1915, red. 
V. Loers, Ostfildern – Ruit 1995; Johannes 
Itten – Wassily Kandinsky – Paul Klee. Das 
Bauhaus und die Esoterik, red. Ch. Wagner, 
Bielefeld – Leipzig 2005. O ezoterycznych 
aspektach sztuki śląskiej (wrocławskiej) 
1. poł. XX wieku pisała K. Bartnik, Nowa 
gnoza i elementy transcendentalizmu 
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Na zakończenie naszych rozwa-
żań warto przytoczyć opis wernisażu-
-pokazu Czarnych Kart, jaki miał miejsce 
10 października 1969 roku na strychu 
przy ul. Piastowskiej w Katowicach. 
Uczestniczyły w tym spotkaniu tylko osoby 
zaproszone, sympatycy Kręgu Oneiron. 
Misteryjny pokaz przygotowali Andrzej 
Urbanowicz i Henryk Waniek. Wnętrze 
galerii-strychu oświetlone było tylko świe-
cami, a z głośników słychać było chaotyczne 
dźwięki muzyki. Czarne Karty rozsta-
wione były chaotycznie między różnymi 
przedmiotami, tworzącymi rodzaj ołta-
rzyków. Uczestnicy pokazu zaczęli znosić 
wszystkie te przedmioty i zapalone świece 
w centralne miejsce – przed obraz boskiej 
Hermafrodyty. W ten sposób uporządko-
wali chaotyczne wnętrze i wznieśli rodzaj 
oświetlonego wieloma świecami ołtarza dla 
obojniackiej boginii, która w alchemii wyra-
żała jedność, zjednoczenie przeciwieństw 
(coincidentia oppositorum) i – tak jak Rebis 
czy Merkury – była personifikacją kamienia 
filozoficznego. Urbanowicz zanotował tej 
nocy: „Czarne Karty i szczególny nastrój 
tego wieczoru emanowały świętością”23.

W fascynującą magicznością prze-
strzeń Czarnych Kart wplecione zostały 
różne idee i wizje: koncepcja archetypów 
i symboli Junga, mitologiczne kosmogo-
nie, związki alfabetu i kabały, symbolika 
mandali i labiryntu, alchemiczny proces 
duchowego rozwoju człowieka, a także 
dadaistyczna kpina i szyderstwo. Kształt 
artystycznej wypowiedzi zrealizowany 
na ich płaszczyźnie wyznaczyła neoplatoń-

w niemieckiej grafice i rysunku dwudziesto‑
lecia międzywojennego (zbiory Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu), „Biuletyn 
Historii Sztuki” 1999, nr 3–4, s. 305–336.

23 A. Urbanowicz, Berührungen. Spuren /
Dotknięcia. Ślady, dz. cyt., s. 77–79. 

ska koncepcja estetyki spirytualistycznej 
oraz surrealistyczna formuła magiczności 
sztuki. Tworzone przez niemal dwa lata 
Czarne Karty zyskały autonomię bytową 
i duchowość24. Dla ikonologii sztuki pro-
jekt ten na nowo odkrył i zdefiniował 
artystyczno-duchową wartość Chaosu – 
czerni, bez której nic nie może powstać – 
jako synonimu wyobraźni. A niemal trzysta 
piktogramów odkrytych w czerni kart 
to wielki fresk opowiadający o tym, że cały 
świat, który istnieje w naszej świadomości, 
jest tylko grą naszej wyobraźni25. 

24 Takie rozumienie sztuki bliskie było 
koncepcji W. Kandinskiego, Über das 
Geistige in der Kunst insbesondere in 
der Malerei, München 1912. O studiach ezo-
terycznych Kandinskiego zob. S. Ringbom, 
The Sounding Cosmos. A Study in the 
Spiritualismus of Kandinsky and the Genesis 
of Abstract Painting, Åbo 1970. 

25 A. Urbanowicz, Śladami Chaosu, dz. cyt., 
s. 87–91. Autor cytuje wypowiedzi 
R. Abrahama, czołowego teoretyka chaosu, 
wiążącego go z wyobraźnią. Taką wizję 
świata reprezentują równieź współcześni 
wyznawcy magii Chaosu: P. Carroll, Liber 
Null and Psychonaut, York Beach (ME) 
1987; D. Misiuna, „Człowiek stwarza 
samego siebie”, czyli o okultystycznym 
projekcie antropologicznym, w: Ezoteryka, 
okultyzm, satanizm w Polsce, red. Z. Panek, 
Kraków 2005, s. 43 n.

Piotr Mras / Peter Mrass 
ur. 1955; 1976–1982 studiował historię sztuki 
na KUL-u w Lublinie; 1982–1987 opracowywał doku-
mentacje historyczne w Pracowniach Konserwacji 
Zabytków w Lublinie; 1984–1986 dyrektor Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie; 1988–
2010 kustosz w Oberschlesisches Landesmuseum 
(Muzeum Ziemi Górnośląskiej) w Ratingen (Niemcy). 
Kurator ponad 40 wystaw polsko-niemieckich 
z katalogami. Od 2004 roku prowadzi indywidualne 
studia nad ezoteryką i praktycznym jej zastosowa-
niu. Ma dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie. 



Henryk Waniek 
DUCH SZMARAGDU
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Henryk Waniek 

Niewątpliwie Apolloniusz z Tiany, miasta 
w Kapadocji, jest postacią historyczną. 
Wspomina go rzymski dziejopis Kasjusz 
Dion, bo wiele się o nim nasłuchał. 
Najbardziej jednak Filokratus, który 
w ośmiu księgach opisał żywot, podróże 
i cuda, jakie Apolloniusz wyczyniał. 
Cytował też obszernie jego pisma i listy. 
Możliwe nawet, że ów Szymon Mag, 
o którym mowa w Dziejach Apostolskich, 
jest właśnie kryptowizerunkiem 
Apolloniusza z Tiany.

Inaczej jest z historycznością 
Hermesa Trismegistosa, czyli Potrójnie 
Wielkiego. Możemy o nim przeczy-
tać u Romana Bugaja1 czy Tadeusza 
Zielińskiego2, którzy przedstawili go 
rzeczowo i wyczerpująco. Ale czy był 
w ogóle ktoś taki? Tutaj jednak uznajmy 
jego realność, choćby ze względu 
na Apolloniusza. Bo to on właśnie otwo-
rzył grobowiec Hermesa Trismegistosa 
i według legendy zabrał stamtąd coś, 
o czym zaraz będzie obszerniej.

Ten grób jest potwierdzeniem faktu, 
że Trismegistos nie był nieśmiertelny. Żył 
w dawnych czasach. Jeśli wierzyć w pavi‑
mento na podłodze sieneńskiej katedry, 
pierwsze u wejścia, żył w czasach Mojżesza, 
z którym się spotykał. Tam go Giovanni di 
Stefano przedstawił w turbanie na głowie. 
Miał jakoby zabrać ze sobą do grobu coś, 
co – zdaniem Apolloniusza – należy światu 
przywrócić. Nie był on bynajmniej pospo-
litą hieną cmentarną. Możliwe zresztą, że 
wcale się nie wdarł do tego grobowca, tylko 
nadprzyrodzonym sposobem wydostał 
stamtąd to, o co mu chodziło. Dla niego 
nie był to żaden problem.

1 R. Bugaj, Hermetyzm, Wrocław 1991.
2 T. Zieliński, Hermes Trismegistos, 

Sandomierz 2017.

Wszystko to – powiadam – jest 
treścią legendy, nawet dość późnej, jeśli 
zważyć, że Apolloniusz żył mniej więcej 
w czasach Jezusa. Bo dopiero Pico della 
Mirandolla, trzynaście wieków później, 
nadał jej rozgłos. Właśnie do Florencji 
docierały biblioteki z Konstantynopola, już 
chwiejącego się w posadach. Ekscytujące 
greckie pisma, pełne sekretnych nauk, roz-
prawy neopitagorejskie, później określone 
jako hermetyczne, ze względu na domnie-
manego Hermesa Trismegistosa.

Lecz sama legenda była grubo star-
sza. O tym otwarciu grobowca jest już 
mowa w pismach arabskich. Arabowie pil-
nie kopiowali literaturę greckiego antyku. 
I znali ją lepiej niż łacinnicy, którzy przez 
kilka wieków dysponowali tylko fragmen-
tami Platona. Ale niech wreszcie powiem, 
cóż to takiego ów przebiegły czarownik 
(bo taką cieszył się reputacją) wydostał 
z grobowca Trismegistosa. 

Najstarsze przekazy mówią przede 
wszystkim o czymś, co nazywa się szum-
nie Tablicą, choć mogło być zaledwie 
tabliczką. Pokrywający ją tekst jest lapi-
darny: składa się z zaledwie 13 wersów. 
Tablica Szmaragdowa nie mogła mieć 
wielkich rozmiarów, jeśli rzeczywiście 
wykonano ją ze szmaragdu. Największe 
nawet okazy tego szlachetnego kamienia 
nie osiągają rozmiarów tabliczki. Dotąd 
nie znaleziono szmaragdu większego niż 
14 cm. Co prawda Pliniusz powtarza, 
za Teofrastem, jakoby król Egiptu otrzy-
mał od króla Babilonu kolumnę szmarag-
dową o długości 4 kubitów (czyli około 
2 metrów), ale Pliniusz pisał wyłącznie 
o rzeczach wartych uwagi. Może i nawet 
prawdziwych.
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Nie da się też wykluczyć, że była 
szmaragdowa tylko z nazwy, podob-
nie jak ów Szmaragdowy Budda Tajów, 
zrobiony jednak z zielonego jadeitu. 
Wszak w Diamentowej Sutrze nie ma ani 
grama diamentu, a przecież tak się 
nazywa. Jak było z Tablicą Szmaragdową, 
nigdy się nie dowiemy, bo od czasów 
Apolloniusza z Tiany nikt jej nie widział 
na oczy. Znany jest natomiast jej tekst, 
od niej noszący tytuł łaciński: Tabula 
Smaragdina, co pięknie brzmi, prawda?

Gdy już jej grecką (albo arabską) 
treść przetłumaczono na łacinę, a później 
na inne języki, jest ona łatwo dostępna, 
a pewnym sensie nawet popularna. Pełno 
jej w Internecie. Wersje greckie i arabskie 
różnią się nieznacznie, co dla bada-
czy zawsze jest inspirującym kłopotem. 
Formalnie rzecz biorąc, można ten tekst 
uznać za magiczne zaklęcie, jedną z tych 
ewokacji powszechnych wśród gnostyków 
między III a VI stuleciem n.e. Można się 
w nim dopatrzeć podobieństwa do póź-
niejszego pacierza Pater noster. Ale nawet 
jako modlitwa tekst pozostaje niejasny, 
tajemniczy, a przez nieuwagę można 
by nawet wziąć go za dadaistyczny poemat.

Swoją historyczną renomę Tablica 
Szmaragdowa zawdzięcza alchemii. 
Tradycja utrzymuje, że jest to najpełniej-
szy opis Wielkiego Dzieła (opus magnum), 
w wyniku którego niska materia zostaje 
przemieniona w szlachetną. Zresztą nie 
tylko materia. I jako taki opis ten jest uko-
ronowaniem większego zbioru pism z tej 
branży, znanego jako corpus hermeticum, 
znów ze względu na Trismegistosa.

Są to jednak szczegóły, które 
tu pomińmy, bo chodzi nam głów-
nie o szmaragd. W dziedzinie kamieni 
szlachetnych, które od zawsze uważano 
za przedmioty magiczne, panuje swoista 
anarchia, może dlatego, że są również 
synonimami bogactwa. Nadto astrolo-
gia rozporządza nimi wielce arbitralnie, 
rozrzucając po nieboskłonie na oślep 
hiacynty, szafiry itd. A jeszcze ta sztuczna 
produkcja klejnotów aż przyprawia o lęk. 
Wśród tego szmaragdy wcale nie wysu-
wają się na czoło, choć przeźroczystością 
i odcieniami zieleni nie mają sobie rów-
nych. Pliniusz Starszy pisze, że ani liście, 
ani trawy nie dorównują zieleni szma-
ragdu. W tradycji astrologicznej powinno 

Henryk Waniek 
Tablica szmaragdowa 
1984 
olej, płyta
64 x 44 cm 
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też zwracać uwagę związanie szmaragdu 
z Merkurym recte Hermesem.

Jednak w owych czasach przy-
miotnik „szmaragdowy” był rozumiany 
natychmiast i prawidłowo. Szmaragdy 
znaczyły coś więcej niż dzisiaj, kiedy wła-
ściwie nic nie znaczą. Czczenie szmaragdu 
jako cudotwórczego minerału zaczyna 
się już w mrokach historii Egiptu, który 
dzięki złożom w górze Zalaika stał się 
monopolistą w dziedzinie szmaragdów. 
Nie dziwi więc, że Kleopatra zdobiła swe 
stroje wyłącznie nimi. W starożytności 
ceniono również szmaragdy scytyjskie. 
W ostatniej, 37. księdze Historia naturalis, 
poświęconej minerałom, szmaragdy są 
omówione w pierwszej kolejności, z całym 
bogactwem anegdot i przykładów.

Hezjod, Pauzaniasz i Dionizjusz 
z Halikarnasu zgodnie twierdzą, że klej-
not w pierścieniu, jaki Polikrates, tyran 
Samos, w celu magicznym rzucił w mor-
ską topiel, był właśnie szmaragdem, 
a Pliniusz tę opowieść cytuje. Polikrates 
znalazł ten pierścień w brzuchu ryby, 
którą mu podano na stół. Pokazywano go 
publicznie w Rzymie jeszcze za czasów 
Augusta, a w XIX wieku pojawił się jakoby 
na aukcji antykwarycznej w Londynie. 

Gemma wycięta w okazałym kamieniu 
przedstawiała lirę, nad którą unoszą się 
trzy pszczoły, a poniżej delfin i głowa 
byka. Wycięty w niej napis powiada, że jest 
to dzieło Teodora z Samos, syna Talkikosa. 
Sprzedany został za 50 tys. dolarów.

Szmaragd – poza swoim pięknem 
i mądrą geometrią kryształu – jest źródłem 
światła przetwarzającego tajemnicę. Otóż 
jest nią rzeczywistość ukryta, dla profanów 
niedostępna. Droga ku niej zdaje się prowa-
dzić przez wnętrze szmaragdu. Jeśli patrzeć 
pod kątem magicznych zastosowań tego 
szlachetnego kamienia od zamierzchłej 
starożytności aż po wiek XVIII, autorament 
szmaragdu był ogólnie uznawany i rozu-
miany. Sama legenda Tablicy Szmaragdowej 
jest tego dowodem. Status szmaragdu mie-
ścił się w pewnej symbolicznej hierarchii, 
powszechnie poważanej, obok innych klej-
notów: szafirów, turkusów, karbunkułów, 
ametystów, a nawet klejnotów organicz-
nych, takich jak: perła, koral czy bursztyn, 
każdy z innego powodu.

Aldous Huxley wyjaśnia, czym są 
klejnoty w ogóle – są odpryskami upa-
dłego Edenu:

„Materialnymi przedmiotami, które 
najbardziej przypominają źródła wizyjnej 

Henryk Waniek, Szmaragd, 1987, olej, płótno, 51 x 60 cm Henryk Waniek, Wnętrze szmaragdu, 1988, olej, płótno, 46 x 55 cm
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bogaty połysk, piękną przeźroczystość 
i silny odcień. Drogocenne kamienie tego 
niższego świata, nasze tak cenione jaspisy, 
szmaragdy i cała reszta, są tylko nikłą czę-
ścią tych kamieni z góry. Na tej innej ziemi 
nie ma głazów, lecz drogocenne i prześci-
gające się w pięknie nasze klejnoty».

Mówiąc inaczej, drogocenne 
kamienie są drogocenne bo zawie-
rają nikłe wspomnienie jaśniejących 
cudowności, widzianych wewnętrznym 
okiem wizjonera. «Widok tego świata» 
– powiada Platon – «jest wizją błogo-
sławionego wędrowca», bo zobaczenie 
rzeczy «takimi, jakimi są», jest niepod-
ważalnym i niewyrażalnym szczęściem”3. 

3 A. Huxley, Niebo i piekło, przeł. 
P. Kołyszko, H. Waniek, Warszawa 1991, 
s. 63–64.

iluminacji, są klejnoty-kamienie. Uzyskanie 
takiego kamienia jest uzyskaniem czegoś, 
co jest gwarantowanie drogocenne przez 
fakt, że istnieje w Innym Świecie.

Stąd wynika niewytłumaczalna 
w inny sposób ludzka skłonność do klej-
notów i przypisywanie drogocennym 
kamieniom własności terapeutycznych 
i magicznych. Jestem przekonany, że 
łańcuch przyczyn zaczyna się w psycho-
logicznym Innym Świecie doświadczenia 
wizyjnego, schodzi na ziemię i ponow-
nie wznosi się do teologicznego Innego 
Świata niebios. W takim kontekście słowa 
Sokratesa zawarte w Faedonie nabierają 
nowego znaczenia. Istnieje – powiada 
on – idealny świat ponad i poza mate-
rią. «Na tej innej ziemi barwy są czyste 
i znacznie jaśniejsze niż tutaj, na dole 
[…] same góry i same kamienie mają 

Henryk Waniek, Szmaragdowy krucyfiks (wersja), 1999 
olej, płótno na desce, 40 x 60 cm
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A szmaragd, chociaż się nie wywyż-
sza, zdaje się mieć w tym wszystkim miej-
sce zasadnicze. Wszak to szmaragdowa 
tablica, a nie diamentowa ani akwamary-
nowa, słowami niezrozumiałymi dla nie-
wtajemniczonych, stoi na samym początku 
długiego, kolektywnego marzenia czło-
wieka o Innym Świecie, o rzeczywistości, 
która po transmutacji jest święta.

W pobliżu Abendburga znajduje się 
kamieniołom kwarcu. Jest to środowisko 
sprzyjające występowaniu kamieni szla-
chetnych. Często się tam widzi zbiera-
czy przeszukujących zwałowisko. Kiedyś 
zaczepiłem jednego. Obstukiwał geody, 
a może z łupków wyłuskiwał granaty. Nic 
szczególnego. Ale miał zawieszony na szyi 
kawałek szmaragdu. Gdy na to zwróci-
łem uwagę, bardzo się ożywił. Dumny był, 
że sam go znalazł w okolicy Strzegomia 

i poczytywał to sobie za sukces. Pozwolił 
go nawet dotknąć i obejrzeć. Może 
przypomniawszy sobie Nerona, który 
patrzył na gladiatorów przez specjalnie 
oszlifowany szmaragd, przyłożyłem go 
sobie do oka. Szkoda, że tylko jednego, 
bo wewnątrz tego kamienia zobaczyłem 
coś, co było poniekąd naszym zwykłym 
światem, ale niepomiernie prawdziwszym, 
zanurzonym w świetlistej, zawsze żywej 
zieleni. Nie sposób jej opisać. Nie da się 
namalować. Żeby ją zobaczyć, niezbędny 
jest szmaragd. Choćby tylko wyobrażony.

Henryk Waniek
ur. 1942, malarz i pisarz.

Henryk Waniek, Szmaragdowy krucyfiks, 1985  
olej, płótno, 42 x 62 cm
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Ilustracje pochodzą z książki Gaëtana Picona Journal du surréalisme: 1919-1939 (Genève 1976), 
skomentowanej przez Makowskiego w 1983 roku. Jego interwencje – kolaże, rysunki, wpisane 
do książki cytaty i własne teksty  – są szczególną, czasem dowcipną, czasem poważną, przepro-
wadzoną artystycznymi środkami polemiką z surrealizmem. Ilustracje wybrała i udostępniła  
dr Agnieszka Kuczyńska.



JOURNAL DU SURRéALISME – KOMENTARZE 250
Zbigniew Makowski



251CZĘŚĆ Elementy nr 1 – Przejęzyczenie WIZUALNIECIEMNE KARTY:
Elementy nr 2



JOURNAL DU SURRéALISME – KOMENTARZE 252
Zbigniew Makowski



253CZĘŚĆ Elementy nr 1 – Przejęzyczenie WIZUALNIECIEMNE KARTY:
Elementy nr 2



Justyna Baśnik, Paweł Baśnik
CZYM JEST KOŚCIÓŁ 
NIHILISTÓW?
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Justyna Baśnik, Paweł Baśnik

Kościół Nihilistów, założony w 2019 roku 
przez trio: Justyna Baśnik, Paweł Baśnik, 
Jędrzej Sierpiński, to interdyscyplinarny 
koncept, który skupia się na: działaniach 
kuratorskich, organizacji wystaw, projekto-
waniu linii odzieżowej, twórczości z pogra-
nicza muzyki, performansu, malarstwa, 
wideo-artu, a także rozwijaniu działań 
popularyzujących undergroundową sztukę 
(magazyn „Przemijam”).

Koncepcją spajającą wszystkie 
te działania jest namysł nad kondycją 
współczesnej cywilizacji i rozważania 
na temat jej przyszłości, rozpiętej pomiędzy 
dwoma scenariuszami. Pierwszy – opty-
mistyczny – zakłada nieustanny rozkwit, 
pomnażanie dobrobytu i osiągnięcie 
nieśmiertelności. Drugi – pesymistyczny 
– łączy się z widmem upadających demo-
kracji oraz postępującą katastrofą klima-
tyczną, która bezpowrotnie zdestabilizować 
ma nasz świat. Często samymi tytułami 
wystaw i doborem prac staramy się opowia-
dać o najbardziej fatalistycznych wizjach. 
Jest to pesymistyczna forma zaangażowa-
nia w sprawy społeczne i polityczne, oparta 
na doprowadzaniu do granic absurdu nie-
których postaw. Nieodłącznym elementem 
działań Kościoła Nihilistów jest dada-
istyczny charakter i czarny humor odpowia-
dający sloganowi: „Jedyne, co pozostało, 
to zatańczyć nad własnym grobem”. Taka 
apokaliptyczna narracja, paradoksalnie, 
potrafi motywować do społecznego zaanga-
żowania niekiedy bardziej niż standardowe 
formy aktywizmu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych 
systemów wierzeń i szeroko rozumianych 
praktyk ezoterycznych, jakie zyskują coraz 
większą popularność, odrzucamy wszelkie 
metafizyczne założenia, mistyczne dog-
maty i prawdy objawione stojące w kon-
trze do aktualnej wiedzy naukowej, opartej 

na racjonalnych, empirycznie zweryfiko-
wanych dowodach. Tym samym jesteśmy 
stowarzyszeniem w subwersywny sposób 
wykorzystującym aurę religijności po to, 
aby krzewić sceptycyzm wobec fundamen-
talistycznych doktryn. Nie interesuje nas 
naśladownictwo hierarchicznych struktur 
religijnych i elitarnych kręgów wiedzy tajem-
nej. Nasza społeczność cechuje się antyeli-
taryzmem. Wśród nas nie ma duchownych 
i papieży. Są tylko bracia i siostry.

Kościół Nihilistów umiejscowić 
można zatem w obrębie tzw. religii wymy-
ślonych, takich jak: Kościół Latającego 
Potwora Spaghetti i dyskordianizm, czy 
grupy aktywistów działających pod nazwą 
Świątynia Szatana. Naszą wspólną cechą 
jest przekonanie, że wszystkie religie mają 
genezę w ludzkich działaniach, a tym 
samym bez wyjątku zasługują na miano 
wymyślonych. Zasadnicza różnica między 
parareligijnymi formacjami a religiami 
tradycyjnymi polega na intencjonalności. 
Te pierwsze powstają z misją sekularyzacji 
społeczeństwa. Natomiast kulty rozumiane 
klasycznie traktują swoje prawdy objawione 
z największą powagą i czcią, a przedsta-
wiany przez nie opis świata przyjmują 
za faktyczny i obiektywny.

Działalności parareligijne mają 
na celu wyciąganie absurdalności obrzędów 
religijnych na światło dzienne. Używają 
do tego różnych narzędzi, skupiając się 
czasem na poważnych problemach, a cza-
sem na subtelnych nieścisłościach wyni-
kających z religijnych wpływów na sferę 
społeczną i polityczną.

Działania Kościoła Nihilistów lokują 
się głównie w obrębie praktyk artystycz-
nych. Nie jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną 
organizacją religijną. Jest to w Polsce o wiele 
trudniejsze niż w innych krajach. Niemniej 
jednak pojawiła się już pierwsza osoba 
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ochrzczona w obrządku katolickim, która 
dokonała apostazji na rzecz naszej wspól-
noty. Znana krakowska artystka Małgorzata 
Wielek-Mandrela wypisała się z Kościoła 
katolickiego, podając jako główny 
argument więź duchową z Kościołem 
Nihilistów. Jest to jeden z wielu przykła-
dów pokazujących, że nasza społeczność 
nie ogranicza się wyłącznie do trójki zało-
życieli. Od samego początku zapraszaliśmy 
do udziału w naszych wydarzeniach osoby 
z różnych kręgów artystycznych.

Kościół Nihilistów to nie tylko grupa 
artystyczna, lecz także stale rozrastająca 
się społeczność osób podzielających nasz 
światopogląd, wspierających nasze działa-
nia i przychodzących na eventy kolektywu. 
Ostatnio coraz częściej mówi się, że w XXI 
wieku powstanie nowa klasa społeczna. 
Składać będzie się z tych, którzy z ekono-
micznego i politycznego względu nie będą 
potrzebni już żadnym elitom. Jarosław 
Kaczyński powtarza natomiast, że w Polsce 
poza Kościołem katolickim jest tylko nihi-
lizm. Jeśli uznamy powyższe twierdzenia 
za prawdziwe, nasza wspólnota może się 
wkrótce okazać niezwykle liczna.

Pierwszą wspólną pracą, jaką zre-
alizowaliśmy, było stworzenie wózka 
i broszur inspirowanych działalnością 
świadków Jehowy. Opracowaliśmy fol-
dery w żartobliwy sposób traktujące 
o nihilizmie. Spacerowaliśmy po ulicach 
Wrocławia, dzieląc się nimi z przechod-
niami. Następnie bardzo szybko podjęli-
śmy decyzję o rozszerzeniu tych działań 
na obszar wystawienniczy. Staliśmy się 
nomadyczną galerią sztuki, do dziś nie 
decydując się na posiadanie stałej lokaliza-
cji. Każda wystawa odbywa się w zupełnie 
innej scenerii. Zwykle są to undergroun-
dowe miejsca, a czasem instytucje. 

Pierwsza wystawa nosiła tytuł 
W 2019 roku konfliktem nuklearnym 
rozpocznie się apokalipsa, nawracajcie 
się! Slogan ten odnosił się do pewnego 
wrocławskiego proroka, który ostrzegał 
przed nadejściem apokalipsy, rozpisując 
swoją przepowiednię na murach całego 
miasta. Jego proroctwo oczywiście się nie 
spełniło. Mimo to do dziś głosi on swoją 
misję, wygłaszając na wzór biblijnego 
Noego płomienne przemowy we wrocław-
skich tramwajach i innych publicznych 

Nikita Krzyżanowska.  
W 2019 konfliktem nuklear‑
nym rozpocznie się apoka‑
lipsa, nawracajcie się!  
fot. Wojciech Chrubasik 
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miejscach. Przestrzega tym razem przed 
szczepionkami i namawia do gromadzenia 
zapasów żywności wobec zbliżającego się 
końca świata. Wystawa odbyła się w pod-
ziemiach zabytkowej Hali Targowej, które 
za sprawą betonowych ścian mogą pełnić 
funkcję schronu na wypadek bombardo-
wania. Rozsyłaliśmy esemesami zaprosze-
nia na otwarcie, które udawały alert RCB: 
„Uwaga, dziś o godzinie 17.00 nastąpi apo-
kalipsa. Udaj się niezwłocznie do schronu 
znajdującego się w Hali Targowej 
na piętrze -1 i nie wychodź na zewnątrz”. 
Dramatyzmu dodał zaskakujący zbieg oko-
liczności. Chwilę przed rozpoczęciem nad 
centrum Wrocławia zebrały się olbrzymie 
chmury burzowe i silny wiatr. Intensywna 
ulewa zagoniła ludzi do środka. Po ofi-
cjalnej części wernisaż przeniósł się 
do jednego z wrocławskich pustostanów, 
przekształcając się w całonocny rave.  

Dwa miesiące później powtórzyli-
śmy motyw nuklearnej apokalipsy, realizu-
jąc drugą wystawę. Tym razem odbyła się 
w opuszczonym mieście Pstrąże (dawniej 
Strachów), nazywanym potocznie polską 
Prypecią. W okresie przedwojennym znajdo-
wały się tam niemieckie koszary. Później było 
to miasto zamknięte, w którym stacjono-
wały oddziały radzieckie. Według niepo-
twierdzonych opowieści przechowywano 
tam elementy głowic jądrowych. Po trans-
formacji miasto stało się poligonem Wojska 
Polskiego. W 1993 roku zostało całkowicie 
wyludnione i natura zaczęła przejmować 
nad nim władzę, porastając bujnie drogi 
i budynki. W końcu ze względów bezpieczeń-
stwa podjęto decyzję o jego wyburzeniu. Był 
to więc ostatni moment na wykorzystanie 
scenerii miejsca do pokazania rzeczywistości 
po końcu świata. Wynajętym busem zabrali-
śmy ze sobą zaproszonych artystów i artystki. 

Ko
śc

ió
ł N

ih
ili

st
ów

, W
sz

ys
tk

ie
 p

rz
ys

zł
oś

ci
 św

ia
ta

, f
ot

. W
oj

ci
ec

h 
C

hr
ub

as
ik



CZYM JEST KOŚCIÓŁ NIHILISTÓW? 258
Justyna Baśnik, Paweł Baśnik

Zatrzymaliśmy się w sąsiedniej miejscowo-
ści, a następnie wraz z rzeźbami i obra-
zami ruszyliśmy przez las do Pstrąża, gdzie 
eksplorowaliśmy miejsce. Na koniec dnia, 
przemoknięci i zmarznięci do szpiku kości, 
wróciliśmy do Wrocławia i utworzyliśmy dla 
publiczności showroom z realizacjami, jakie 
brały udział w naszej wyprawie. Impreza 
zakończyła się trzygodzinnym koncertem 
Bartosza Zaskórskiego w znanej artystycz-
nej przestrzeni Wrocławia – Wyspie Tamka.  

Do stworzenia trzeciej wystawy 
zainspirowała nas postać ojca Natanka 
– prezbitera rzymskokatolickiego, który 
za sprawą ekscentrycznych kazań stał się 
internetowym fenomenem. Głoszone 
przez niego treści okazały się zbyt kon-
trowersyjne nawet jak na polskie realia, 
za co został objęty suspensą. Odsunięty 
od prowadzenia mszy, wybudował wraz 
ze swoimi zwolennikami własną świą-
tynię. Koncept naszej wystawy Harry 
Potter i Oxfordy Diabelskie inspirowany 
był treścią jednego z najpopularniejszych 

kazań Natanka. Przestrzegał w nim przed 
zagrożeniami, jakie czyhają na współcze-
sną młodzież i prowadzą do opętania. 
Na długiej liście pojawił się między innymi 
cykl o Harrym Potterze. Jego krytyczna 
opinia o tej książce nie jest odosob-
niona i podziela ją wielu katolickich 
duchownych. W Polsce dochodziło nawet 
do publicznego palenia tej serii książek. 

Ekspozycja miała miejsce 
we Wrocławskim Muzeum Farmacji, 
w którym zrekonstruowano XV-wieczną 
pracownię alchemiczną. Wypełnione 
eksponatami pomieszczenia przypomi-
nały fantasmagoryczne gotyckie wnętrza 
zamku Hogwart. Całość zaaranżowana 
została tak, aby wpisać się w charak-
ter miejsca. Artyści i artystki, których 
zaprosiliśmy do wystawy, zaproponowali 
prace o szerokim spektrum tematycznym. 
Niektóre z nich w bezpośredni sposób 
odnosiły się do serii o Harrym Potterze, 
inne – do szerokiej gamy różnych zagro-
żeń, przed którymi przestrzegał Natanek. 

Widok wystawy Harry Potter i Oxfordy Diabelskie, fot. Grzegorz Stadnik
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Były to: aikido, amulety, bioenergotera-
pia, joga, kabała, pozytywne myślenie.

Nasze działania nie opierają się 
wyłącznie na krytykowaniu fundamen-
talizmów religijnych. Ostatnie lata życia 
w Polsce sprawiły, że trudno zajmować się 
kwestiami, które nie byłyby uwikłane poli-
tycznie. W dużej mierze to, z czym ostat-
nio musimy się mierzyć, jest wynikiem 
agresywnych działań fanatyków religijnych 
sprzymierzonych z partią rządzącą.

Otwarta w Wigilię Bożego 
Narodzenia wystawa Gilead była próbą 
artystycznego zamanifestowania niezgody 
na decyzję Trybunału Konstytucyjnego 
i solidarności z Ogólnopolskim Strajkiem 
Kobiet. Koncept wystawy opierał się 
na zestawieniu sytuacji zaostrzenia ustawy 
antyaborcyjnej z wizją świata przedsta-
wionego w powieści Margaret Atwood 
Opowieść podręcznej. Książka ta jest znaną, 
dystopijną przestrogą przed bagatelizo-
waniem religijnego fundamentalizmu. 
Nasza wystawa odbyła się w zabytkowym 

budynku Starego Klasztoru we Wrocławiu. 
Sakralna architektura, sięgająca histo-
rią do XIV wieku, okazała się szczególnie 
wymowna w połączeniu z nazwą naszej 
grupy i tematyką ekspozycji. Grube 
ceglane mury i gotyckie witraże tworzyły 
spójną scenerię z pracami Iwony Demko, 
Aleksandry Liput, Jagody Dobeckiej 
i wielu innych zaproszonych do udziału.

Niemal równocześnie zrealizowali-
śmy pierwszą instytucjonalną wystawę pod 
szyldem Kościoła Nihilistów. Wydarzenie 
Martwi wszystkich narodów, łączcie się! 
zrealizowane zostało w katowickim 
Rondzie Sztuki pod koniec stycznia 2021 
roku. Pokaz ten stanowił próbę rozważań 
na temat końca świata, katastrofy klima-
tycznej i doświadczenia śmierci, będąc tym 
samym podsumowaniem pandemicznego 
2020 roku. Na ekspozycję składały się 
obrazy pochodzące z naszych indywidu-
alnych cykli malarskich oraz autentyczne 
płyty nagrobne, pozyskane od jednej 
z firm zajmujących się utylizacją starych 
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grobów. Cmentarny gruz bywa zazwyczaj 
mielony i wykorzystywany w budownic-
twie, między innymi do utwardzenia dróg. 
My wykorzystaliśmy go do celów scenogra-
ficznych, traktując jako artystyczne obiekty 
ready mades. Dbając o nieeksponowanie 
tożsamości zmarłych, zaaranżowaliśmy sku-
piska nagrobków, przenosząc w ten sposób 
cmentarz do galerii sztuki. Wszystko uzu-
pełnione zostało działaniami performatyw-
nymi. Z kamiennych nagrobnych kielichów 
wydobywała się gęsta mgła, przypominająca 
ektoplazmę i ulatniające się dusze. Ubrani 
w antywirusowe kombinezony, dbaliśmy 
o jej podtrzymywanie. Chemiczna prze-
miana substancji, odbywająca się wewnątrz 
cmentarnych pozostałości, przywodziła 
na myśl eksperymenty krioniczne i nieokre-
ślone praktyki rytualne.

Jako grupa artystyczna kilkukrotnie 
zapraszani byliśmy do wystaw zbiorowych. 
Jedną z nich była Z tej nocy będzie serce 
w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, 
poruszająca tematykę działań subwer-
sywnych i sztuki zaangażowanej spo-
łecznie. Naszą realizacją, zatytułowaną 
Orędzie, były dwie flagi z godłem Kościoła 
Nihilistów, utrzymane w czarno-białych 
barwach, oraz umieszczony na postu-
mencie między drzewcami telewizor 
kineskopowy. Monitor wyświetlał przemó-
wienie Jarosława Kaczyńskiego wygło-
szone w odpowiedzi na Ogólnopolski 
Strajk Kobiet, które przetworzyliśmy 
za pomocą technologii deepfake, zmienia-
jąc je w apel o wzajemną tolerancję. Praca 
początkowo sprawia wrażenie zabawnej. 
Słowo,,przepraszam” z ust czołowego pol-
skiego polityka brzmi całkowicie niewiary-
godnie. Ostateczny wydźwięk jest jednak 

Paweł Baśnik, Martwi wszystkich narodów łączcie się  
fot. Barbara Kubska
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pesymistyczny. Pokazuje, że wyłącznie 
dzięki zmanipulowaniu nagrania można 
usłyszeć to, co powinno być powiedziane: 
przyznanie się do popełnienia błędu, 
obietnica wysłuchania niesłusznie potę-
pianych mniejszości i zmiana politycznej 
retoryki, która od teraz opierać będzie się 
na wzajemnym szacunku. 

Zdarzało się, że w trakcie wystaw 
pod naszymi obrazami zostawiane były 
modlitewniki i ulotki przestrzegające 
przed diabłem. Padały również groźby 
i oskarżenia o satanizm. Na jednym z ogól-
nopolskich konkursów malarskich abs-
trakcyjny tribalowy ornament skojarzył się 
organizatorom z odwróconym krzyżem. 

Tego typu zdarzenia skłoniły 
nas do stworzenia kolejnej wystawy. 
Dokonaliśmy żartobliwej próby wyjścia 

naprzeciw oczekiwaniom partii rządzącej, 
która – obsadzając swoimi dyrektorami 
instytucje kultury – coraz bardziej upoli-
tycznia scenę artystyczną. Projekt Polska 
2137 to wizja przyszłości opartej na fuzji 
radykalnej transhumanistycznej rewolucji 
i katolicko-narodowego paradygmatu. 
Tym razem pośród prac malarskich poka-
zaliśmy realizacje wykonane cyfrowo, 
a następnie wydrukowane na olbrzy-
mich banerach. Postinternetowy anturaż 
i tribalowe ornamenty przeplatały się 
z wizerunkami Jana Pawła II, Jarosława 
Kaczyńskiego, Janusza Korwina-Mikkego 
i wielu innych. Polska 2137 przedsta-
wiała świat cyberpunkowej PiS-owskiej 
Polski XXII wieku. Ultranowoczesny 
świat przyszłości, w którym niesamowite 
technologie służyć mają archaicznym 

Jędrzej Sierpiński, Polska 2137, Avant Art Festival, BWA Warszawa
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polityczno-religijnym narracjom. W bro-
szurze towarzyszącej wystawie przedsta-
wiliśmy program polityczny Polski 2137. 
Jednym z głównych celów było utworze-
nie Królestwa Niebieskiego na Ziemiach 
Polskich, czyli cyberdyktatury zarządzanej 
przez system silnej sztucznej inteligen-
cji MKP (Maryja Królowa Polski). Według 
tej koncepcji społeczeństwo podlega-
łoby specjalnemu systemowi dozoru, 
który za pomocą wszechobecnych kamer 
i Internetu posiadać będzie wgląd w naj-
drobniejsze działania każdej jednostki. 
W broszurze pojawił się dodatkowo tekst 
Bartosza Zaskórskiego, opowiadający 
o stworzonym przez niego uniwersum 
Postapolski. Jest to zdegenerowana rzeczy-
wistość, pogrążona w totalnym chaosie, 
gdzie wszystko walczy ze wszystkim. 

Zrealizowane przez nas wystawy 
poruszały się w obrębie dystopijnych wizji 
przyszłości i absurdalności dzisiejszych cza-
sów. Opowiadamy o globalnych problemach 
i związanej z nimi ludzkiej bezczynności. 
Wykorzystywana przez nas religijna aura 
służy do karykaturyzowania i krytyki funda-
mentalizmów. Staramy się pokazywać tra-
giczność życia, jednocześnie dobrze się przy 
tym bawiąc. Przekuwamy świadomość końca 
i poczucie beznadziei w potencjał działania. 
Tym właśnie jest Kościół Nihilistów.

Od lewej: Paweł Baśnik, Jędrzej Sierpiński, Polska 2137, Avant Art Festival, BWA Warszawa
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Justyna Baśnik
absolwentka ASP we Wrocławiu. Współzałożycielka: 
kolektywu malarskiego Bezimienny, parareli-
gijnej grupy artystycznej i nomadycznej galerii 
sztuki Kościół Nihilistów, magazynu artystycznego 
„Przemijam” i kanału na portalu YouTube. Za pomocą 
tribalowych ornamentów tworzy konsekwentnie 
ikonografię parareligijnej grupy artystycznej Kościół 
Nihilistów. Współczesna plemienność i religijna aura 
służą jej do karykaturyzowania wielu radykalizmów 
politycznych i religijnych.  

Paweł Baśnik
absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP 
we Wrocławiu. Współzałożyciel: kolektywu 
malarskiego Bezimienny, parareligijnej grupy 
artystycznej i galerii sztuki Kościół Nihilistów oraz 
magazynu „Przemijam”. Jego dzieła nawiązują 
do tematyki mortualnej, motywów historycznych 
i psychologicznych. W najnowszych pracach poru-
sza tematykę związaną z transhumanistycznymi 
koncepcjami nieśmiertelności oraz ich mitologicz-
nymi i religijnymi korzeniami, stawiając pytania 
o genezę i granice postępu cywilizacyjnego.    
ORCID: 0000-0003-4020-2769

Polska 2137, Avant Art Festival, Sztuka na miejscu, Wrocław
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„SPORO RYSOWAŁEM, GŁÓWNIE 
ŻOŁNIERZY”.... 

Magdalena Ujma, Rafał Jakubowicz
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 Z RAFAŁEM 
JAKUBOWICZEM ROZMAWIA 
MAGDALENA UJMA

Prezentujemy twórcę, którego działalność daleko wykracza poza temat 
numeru drugiego „Elementów”. Ezoteryczną edycję naszego pisma uzu-
pełniamy prezentacją działalności Rafała Jakubowicza, którego realizacje 
nie dają się zamknąć w nakreślonych przez nas ramach „Ciemnych kart”. 
Rozmowa z artystą porusza tematy ogólne i szczegółowe zarazem, doty-
czące procesów, wyborów i decyzji znaczących twórcze życia polskiego 
intelektualisty końca XX i początku XXI wieku, świadomie wkraczającego 
swoimi wypowiedziami w polską sferę publiczną i podejmującym nie-
jednokrotnie bolesne tematy, związane z (nie)pamięcią, szlakami polskiej 
transformacji, problematyką stosunków pracy i edukacji. Rozmowa toczy 
się wokół splotu życia z działalnością na styku sztuki, pedagogiki i działań 
społecznych. Bogata biografia artysty, ciężar intelektualny jego dokonań, 
jak również krytyczny namysł, jakim otacza on swoje działania, wciąż nie 
doczekały się pełnej analizy. Z dumą prezentujemy rozmowę i zapra-
szamy do lektury. (red.)
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269Elementy nr 2 → Ciemne karty

Magdalena Ujma: Interesują mnie początki Twojego zainteresowania sztuką. Jak 
to się zaczęło? Co Cię inspirowało? Kto Cię poprowadził w stronę sztuki?

Rafał Jakubowicz: Nikt. Pochodzę z rozbitej rodziny. Rodzice roz-
wiedli się, gdy miałem rok. Praktycznie nie znałem ojca. Widziałem 
go kilka razy w życiu: w sądzie, przed salą rozpraw. Kiedyś wysłał 
mi – pamiętam – całkiem niezły, własnoręcznie wykonany, rysu-
nek koparki. Był czas, gdy bardzo mi go brakowało, jak to chłopcu. 
Teraz już nie. Przez nieobecność ojca czułem się gorszy od kolegów. 
Brak męskiego wzorca przełożył się zapewne na wiele problemów 
w dorosłym życiu. Wychowywałem się z matką, w niedostatku. 
Dzieciństwo to brak mieszkania, zabiegi matki o przyspieszenie 
przydziału do bloków, postrzeganych jako nieosiągalny luksus. 
Matka nie odnalazła się w pracy w księgowości i chciała spróbo-
wać czegoś innego. Podjęła fatalną decyzję. Mogę powiedzieć, że 
dzieciństwo spędziłem w Mediolanie, bo tak nazywał się gabinet 
kosmetyczny w Swarzędzu, który prowadziła i na zapleczu któ-
rego mieszkaliśmy. Pamiętam jeszcze szyld z napisem „Mediolan”, 
odręcznie wykonany na szkle. Moją rozrywką było gapienie się 
na zabiegi kosmetyczne, takie jak: oczyszczenie twarzy, farbowa-
nie brwi i rzęs czy robienie makijażu, a także wysłuchiwanie plotek 
i zwierzeń klientek mamy. Dzięki temu byłbym dziś pewnie niezłym 
scenarzystą, bo mam spore wyczucie fałszu w filmowych dialogach. 
Telewizor był poza zasięgiem, bo zawsze były pilniejsze wydatki. 
Uciekałem więc w świat wyobraźni, w zabawę żołnierzykami. Sporo 
rysowałem, głównie żołnierzy. Lubiłem też się przebierać, miałem 
nawet skądś załatwioną oryginalną wojskową czapkę. Ponieważ nie 
było tam warunków do wychowywania dziecka, a matka nie chciała 
wysłać mnie do przedszkola, przeto opłacała opiekunkę, samotną 
starszą kobietę, którą nazywałem ciocią. „Ciocia” miała jednopo-
kojowe mieszkanie, które pełniło również rolę kuchni, bez dostępu 
do bieżącej wody, bez łazienki (znajdowała się na podwórku) 
i toalety (jej rolę pełniły miska i wiadro). Przejawiała dość oso-
bliwe, z dzisiejszej perspektywy, podejście do wychowania dzieci. 
Mam stamtąd zarówno dobre, jak i złe wspomnienia. Bo czasami 
za karę byłem zamykany w piwnicy. Byłem znerwicowany, męczyły 
mnie natręctwa, na przykład obsesyjne mycie rąk. Teraz, w pan-
demii – całkiem przydatne. Matka ciągle mnie stamtąd zabierała 
i oddawała, bo nie sposób było – bez mieszkania – pogodzić pracy 
z wychowaniem. Brakowało pieniędzy, czasami dosłownie brakło 
na życie, bo zakład kosmetyczny ekonomicznie był niewypałem, nie 
przynosił dochodów. W drzwiach często widniała kartka „wyjecha-
łam po towar”, oznaczająca, że jest nieczynne. Towar był wymówką, 
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gdy trzeba było zrobić zakupy i pozałatwiać różne sprawy. Jednak 
wtedy swojej sytuacji nie rozpoznawałem jako trudnej, bo wyda-
wało mi się, że tak po prostu musi być. Byłem wychowywany przez 
same kobiety – mamę i jej klientki oraz przyszytą ciocię. Byłem 
bardzo zżyty z matką. Bała się wysłać mnie do przedszkola, przez 
co potem miałem kłopot z socjalizacją z rówieśnikami, bo byłem 
nieprzystosowany. Pierwszego dnia w zerówce, pamiętam, zwymio-
towałem. Rysowanie zawsze mnie uspakajało, a potem pomagało 
się skupić na lekcjach.

Byłem aż nazbyt kochanym dzieckiem. Miłością obsesyjną 
i toksyczną. Choć często jeździłem z mamą na wczasy w ramach 
FWP, w góry i nad morze, miałem raczej gówniane dzieciństwo, 
jeśli spojrzeć na nie z dzisiejszej perspektywy. A nawet ówcze-
snych, peerelowskich standardów. Na początku lat 90. znalazł się 
właściciel kamienicy, w której znajdował się Mediolan. Podniósł 
czynsz do absurdalnej kwoty. Mama zrezygnowała z lokalu i prze-
szła na rentę. Stałe klientki długo jeszcze przyjmowała w domu, 
już w bloku, bo mieszkanie w końcu wywalczyła. Część z nich 
za darmo, gdyż granica między koleżankami a klientkami zawsze 
się zacierała. 

A może doświadczenie biedy na coś ci się przydało w dorosłym życiu?

Nie ma w nim nic, co mogłoby się przydać. Ale myślę, że być może 
dzięki temu mam nieco bardziej wyostrzoną wrażliwość społeczną 
i łatwiej jest mi się określić w kategoriach klasowych. Bieda jest 
czymś, co się niestety dziedziczy. Również w sposobie myśle-
nia, w codziennych zachowaniach i rytuałach. W niezaradności, 
nieumiejętności ustawienia się w życiu, w poczuciu przegranej. 
W moim przypadku również w braku mieszkania, pracowni, prawa 
jazdy (dwa lata temu w końcu poszedłem na kurs, który przerwała 
pandemia). W strachu o przyszłość. W oszczędzaniu i – z drugiej 
strony – rozwalaniu kasy na kompulsywne zakupy niepotrzebnych 
rzeczy. Tkwi to w człowieku bardzo głęboko. Ryzykowne decyzje 
potrafię podejmować w sztuce. Ale nie potrafię podejmować ich 
w życiu. Bo z moimi doświadczeniami trudno się poczuć na tyle 
bezpiecznie, żeby na przykład wziąć kredyt na mieszkanie albo 
wynająć pracownię. W środowisku artystycznym, w którym jest 
sporo pozerstwa, raczej nie odsłania się słabości. Otwarte mówie-
nie o tym jest przekroczeniem bariery społecznego, klasowego 
wstydu, o którym wspominał Didier Eribon w kontekście pracy 
nad Powrotem do Reims. Z tym, że ja ze swojego Reims nawet nie 
wyjechałem. 
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Nie znam rodziny ojca, ale raczej nie mam artystycznych 
tradycji, do których mógłbym się odwołać. To akurat dobrze, 
bo oznacza brak balastu, z którym zmagają się dzieci artystów 
studiujące sztukę. Patrzę na nie z podejrzliwością, bo wybór 
drogi rodziców wydaje mi się straszną łatwizną. Zawsze potrafi-
łem i lubiłem rysować, choć nie uczyłem się rysunku. Rysowałem 
głównie w zeszytach na lekcjach w szkole. Koledzy często chcieli, 
żebym im coś narysował. Jednak w okresie liceum źródłem inspi-
racji, czy też budowania tożsamości, była muzyka, a nie sztuki 
wizualne. Nie byłem tu wyjątkiem. Koledzy, w tym przyjaciel, 
Augustyn Maciejowicz, zajmowali się właśnie muzyką. Wiele 
lat później Augustyn współtworzył kilka formacji muzycznych, 
w tym Hellow Dog i Miss Is Sleepy. Jemu właśnie zawdzięczam 
muzyczną edukację. Razem przeżywaliśmy wiele fascynacji. 
Depeche Mode czy Joy Division już zawsze będą mi się koja-
rzyć z poznańskimi Ratajami, na których mieszkał i po których 
się wtedy włóczyliśmy. Bardzo chciałem grać na gitarze. Nawet 
ją w końcu kupiłem. Niestety, okazało się, że nie mam słuchu. 
Wówczas zacząłem interesować się plastyką, której nie było w pro-
gramie mojego liceum. Może właśnie dlatego tak się zapaliłem, 
że jej brakowało, w czym był element przekory i buntu. Mieliśmy 
za to maszynopisanie, z „fartuszkami” na klawiaturę, na którym 
zdobyłem skill, który przydaje mi się do dziś.

A jakie były twoje pierwsze fascynacje artystyczne?

Pierwszą moją fascynacją było malarstwo Witolda Wojtkiewicza, 
o którym zresztą napisałem maturę z polskiego, ku zaskoczeniu 
polonistki, strasznie się przy tym rozpisując. Moje zaangażowanie 
zrobiło na niej wrażenie, bo reszta traktowała tematy raczej szablo-
nowo. Postanowiłem zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (PWSSP) w Poznaniu, bo z powodów ekonomicznych 
nie mogłem wybrać uczelni poza miejscem zamieszkania; nie 
mogłem wyjechać na studia do innego miasta, jak wielu znajo-
mych. Po prostu nie miałbym za co opłacić akademika czy stancji. 
A co dopiero studiować za granicą, gdzie mógłbym nauczyć się 
porządnie angielskiego. Ograniczała mnie nie tylko kwestia ekono-
miczna. Życiowe doświadczenia matki sprawiły, że trzymała mnie 
kurczowo, nie pozwalając się usamodzielnić. Trwa to zresztą do tej 
pory, wręcz nasila się z jej zaawansowanym już wiekiem i postę-
pującymi schorzeniami, w tym problemami z pamięcią. Teraz już 
nawet nie próbuję walczyć, tym bardziej że wymaga niemal dwu-
dziestoczterogodzinnej opieki. W efekcie mieszkam w mieście, 
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którego szczerze nienawidzę; funkcjonuję w środowisku, z którym 
nie specjalnie czuję się związany.

Matka zaakceptowała mój ekstrawagancki, wręcz burżu-
azyjny wybryk. Było jej wszystko jedno, co będę studiował, byleby 
ojciec płacił te śmiesznie niskie alimenty, które przysługiwały mi aż 
do ukończenia studiów. Chyba głównie po to, żeby mu zrobić 
na złość. Ponieważ sobie zasłużył. Tym bardziej że długo ich nie 
płacił, bo ponoć wyjechał za granicę, choć nie wiem, ile jest w tym 
prawdy. W każdym razie tak utrzymywał sąd, zasądzając przez jakiś 
okres wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Koleżanki 
matki radziły jej, żeby nie odwodziła mnie od pomysłu studiowa-
nia sztuki, skoro mam talent. Na temat talentu oraz sztuki miały 
– rzecz jasna – mgliste pojęcie. Matce zależało przede wszyst-
kim na tym, żebym skończył studia, mimo wszystko, jakiekolwiek. 
Chciała udowodnić i sobie, i rodzinie, że da mi – w tych trudnych 
warunkach – wykształcenie. „Magister sztuki” może i nie brzmi naj-
lepiej, ale to zawsze magister.

Za pierwszym razem dostałeś się na studia?

Tak. Gdy zdecydowałem się na PWSSP, byłem w ostatniej klasie 
liceum, a więc było już za późno, żeby się solidnie przygotować 
na studia artystyczne. Jednak nie odpuściłem. Byłem zdetermi-
nowany. Postanowiłem, że albo te studia, albo żadne. Poszedłem 
na kurs rysunku do Centrum Kultury Zamek. W domu nie było 
książek o sztuce, no bo skąd miałyby się w nim znaleźć, więc 
kupiłem i czytałem podręczniki do plastyki z liceum plastycz-
nego, bodajże Sztuka i czas. W licealnej bibliotece poza kieszonko-
wymi książeczkami z serii Nefretete znalazłem książkę Sens sztuki 
Herberta Reada, którą znałem prawie na pamięć. Czas spędzany 
w autobusach wykorzystywałem na przygotowania na studia. Nie 
czułem się jednak na siłach żeby zdawać na malarstwo – najbar-
dziej wówczas prestiżowy kierunek na PWSSP. W dodatku mówiło 
się, że na malarstwie wszystkie miejsca, a było ich bodajże tylko 
siedem, są już i tak zajęte, bo akurat zdają dzieci wykładowców. 
Ktoś mi doradził, żeby wybrać wychowanie plastyczne, które 
postrzegano jako tylną furtkę do Szkoły – tak mówiliśmy na naszą 
uczelnię. Wychowanie plastyczne, czyli taki nie do końca określony 
kierunek, niby dla przyszłych nauczycieli plastyki, a tak naprawdę 
dla tych mniej pewnych siebie lub pozbawionych kapitału społecz-
nego i kulturowego. No i również tych sprytnych. Najważniejsze, 
usłyszałem od starszych kolegów studentów, jest to, żeby się 
dostać. A potem to już właściwie wszystko jedno, co studiujesz, 
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pracownie i tak są dostępne dla wszystkich. Ponad dwa tygodnie 
upierdliwych egzaminów wstępnych, podzielonych aż na trzy 
etapy. Dziś już raczej nie miałbym na coś takiego siły. Ale udało 
się. Byłem szczęśliwy.

Braki oczywiście szybko zaczęły wyłazić, w komiczny spo-
sób. Na przykład przy naciąganiu i gruntowaniu płótna. Bo przed 
studiami nie malowałem olejami. Na jednych z pierwszych zajęć 
w pracowni malarstwa podszedłem do kolegi z mojego roku i zapy-
tałem, czego dodaje do farb, że jego obrazy tak błyszczą. Spojrzał 
na mnie jak na ignoranta, bo większość była po liceum plastycznym. 
W ten sposób dowiedziałem się, czym jest werniks. Po kilku latach 
zacząłem studiować jednocześnie malarstwo. Właściwie nie wia-
domo po co. W konsekwencji zrobiłem dwa dyplomy: w 1999 roku 
z wychowania plastycznego, a w 2000 z malarstwa.

Opowiedz o studiach.

Studia były świetnym czasem. Na szczęście było na nich więcej osób 
z kiepsko sytuowanych rodzin – nieco inaczej niż teraz. Wielu z nas 
nie miało kasy, czego się nie wstydziliśmy. Dlatego nie czułem się 
napiętnowany. Żyliśmy za to bardzo intensywnie. Za kadencji Wojtka 
Müllera Szkoła była enklawą wolności. Można było przebywać w niej 
dwadzieścia cztery godziny na dobę, imprezować. Pod tym względem 
był to najlepszy wybór z możliwych. Ostatni rok spędzony na malar-
stwie był dość smutny, bo w pracowni Włodka Dudkowiaka nie było 
już ekipy, z którą intensywnie i ostro balangowaliśmy oraz łapaliśmy 
przedziwne, niedochodowe, surrealistyczne fuchy – od remontów, 
które zamieniały się w imprezy z wszelkimi możliwymi używkami, 
przez wyklejanie samochodów folią reklamową, po rozklejanie pla-
katów na mieście i kopanie jakichś rowów na wsiach. Nagle Szkoła 
zrobiła się dla mnie strasznie pusta. W zeszłym roku zmarł Mariusz 
Jędryczka, znakomity kompan z czasu studiów. Swego czasu miesz-
kaliśmy razem, w mieszkaniu studenckim przy ul. Łozowej, bo moja 
dziewczyna wynajmowała tam pokój. Czasami razem wyjeżdżaliśmy 
w góry. Miał rzadki dar zmieniania zwyczajnych sytuacji w doświad-
czenia artystyczne. Jędryczka był zajebiście wrażliwym malarzem, 
którego ostatnią poważną realizacją był, niestety, dyplom. Szybko 
pochłonęło go życie.

Studiowanie sztuki było dla kogoś w mojej sytuacji rodzinnej 
wyborem najbardziej absurdalnym z możliwych i najbardziej kon-
trproduktywym, jeśli chodzi o funkcjonowanie po studiach, zwłasz-
cza gdy instytucje nie płaciły artystom za realizacje projektów oraz 
udział w wystawach. A dzięki skandalowi wokół Arbeitsdisziplin, 
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który wydarzył się w 2002 roku w Galerii Miejskiej Arsenał, ciągle 
zapraszano mnie na wystawy. Nie potrzebowałem więc galerii. Ale 
za udział w większości wystaw nie wynagradzano. Matka, a także 
znajomi spoza artystycznej bańki, zachodzili w głowę, po co więc 
ja to robię. Uczestniczyłem w nich siłą rozpędu, nie zastanawiając 
się specjalnie, czy ma to sens. W efekcie zrządzeniem losu pozosta-
łem – w przeciwieństwie do wielu zdolniejszych ode mnie koleża-
nek i kolegów – w branży aż do dziś. 

Nie wiem, czy to sukces, czy wręcz przeciwnie. Bo dwana-
ście lat pracowałem na naszej uczelni na umowach śmieciowych. 
A od trzech lat dziekan mojego wydziału (Wydziału Edukacji 
Artystycznej i Kuratorstwa) przy czynnym wsparciu rektora czy, 
odwrotnie, rektor przy czynnym wsparciu dziekan – trudno się 
w tym wszystkim połapać – próbują mnie z niej wykopać. Jestem 
więc w gorszej sytuacji niż wówczas, gdy pracowałem na śmie-
ciówkach. Wtedy najwyżej mogli mi nie przedłużyć umowy-zle-
cenia. Dziś mogę stracić autorską pracownię, którą stworzyłem 
od podstaw i z którą wiązałem przyszłość. Płacę za to zdrowiem. 
Bezsennością i narkolepsją. Tachykardią, nadciśnieniem i niewyja-
śnionymi dolegliwościami somatycznymi. Depresją. Ważę już pra-
wie 110 kg i ciągle przybieram na wadze.

Szkoła, moja wymarzona PWSSP, na którą zdawałem z takim 
zapałem, stała się moim przekleństwem. Koszmarem. Często myślę, 
że byłoby lepiej, gdybym się wtedy jednak nie dostał. Może próbo-
wałbym zdawać jeszcze raz albo dwa. Ale w końcu przecież musiał-
bym odpuścić. Gdybym miał dziś decydować, wybrałbym socjologię 
i ekonomię. Cokolwiek.

Rafał Jakubowicz, Arbeitsdisziplin, 2002
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W czasie studiów miałeś swoich mistrzów, prawda? Jaką rolę w twoim kształto‑
waniu się jako artysty odegrała przyjaźń z Jaromirem Jedlińskim?

Jaromira Jedlińskiego poznałem jako wykładowcę. Wykładał bodajże 
promocję sztuki. Na studiach interesowałem się Teatrem Śmierci 
Tadeusza Kantora. Tak się złożyło, że Kantor był ważny również dla 
Jedlińskiego, który miał na jego temat ogromną wiedzę i osobiste 
wspomnienia. Na zaliczenie napisałem tekst o Kantorze, który spodo-
bał się Jedlińskiemu. Przekonywał mnie, że warto go opublikować. 
Dzięki Jedlińskiemu uwierzyłem, że mogę pisać. A potem rzeczywiście 
się przyjaźniliśmy. Ale nasze drogi się rozeszły. Dobrych piętnaście 
lat temu. Przez zawirowania związane z Galerią Muzalewska; nie chcę 
wnikać w szczegóły. Zostały tam jeszcze jakieś moje obrazy ze stu-
diów. Ale i tak pewnie nasze relacje musiałyby się – wcześniej czy póź-
niej – rozejść, z powodów ideologicznych.

Twoje zainteresowanie sztuką Mirosława Bałki zaowocowało cyklem świetnych 
rozmów. Czy kontakt z Bałką był ważnym etapem twojej edukacji artystycznej?

Tak, te rozmowy są świetne. Przeprowadziłem też wywiady o sztuce 
Mirosława Bałki z Andą Rottenberg, Wiesławem Borowskim, 
Jaromirem Jedlińskim i Andrzejem Przywarą. Nawet chciałem 
je zebrać i wydać w „Krytyce Politycznej”, bo niewielu czytelników 
dotrze do katalogów wystaw czy starych numerów „Czasu Kultury”, 
„Tygodnika Powszechnego”, „Opcji”, „Kresów”, „Piktogramu” czy 
katalogów wystaw, w których były publikowane. Poczyniłem nawet 
w tym kierunku starania. Już było bardzo blisko, nawet udało się zdo-
być grant, ale w końcu nic z tego nie wyszło. Szkoda.

Spotkanie z Bałką w 1998 roku było ważne. Opowiem ci, 
jak się poznaliśmy. Poproszono mnie, wówczas studenta czwar-
tego roku, żebym przygotował od strony organizacyjnej spotkanie 
z jednym z twórców zaproszonych do cyklu Artysta i jego dzieło. 
Mogłem wybrać nazwisko z listy. Spotkaniu towarzyszyć miała 
niewielka wystawa w uczelnianej Galerii Rotunda, którą trzeba 
było ogarnąć. Wybrałem Mirosława Bałkę, choć nic o nim wówczas 
nie wiedziałem. Był on wtedy znacznie bardziej znany za gra-
nicą niż w Polsce. Poszedłem do biblioteki historii sztuki przy 
ulicy Wronieckiej i wypożyczyłem jedyny dostępny tam katalog, 
Die Rampe. Poraziła mnie siła jego sztuki, którą czytałem przez 
ideę „rzeczywistości najniższej rangi” Kantora. Bałka w Rotundzie 
pokazał pracę Hygiene. Autokomentarz artysty, w tym odniesie-
nia do jego domu-pracowni w Otwocku, był kluczem do niezwykle 
surowych i oszczędnych formalnie prac.
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W 1999 roku wybrałem się do Warszawy na wernisaż wystawy sza. 
Była to moja pierwsza samodzielna wyprawa do stolicy. Z zapisanym 
na kartce adresem „Foksal 1/4” trafiłem na performans połykaczy ognia, 
który był częścią otwarcia. Wystawa sza była w swej prostocie wstrząsająca. 
W szarym łańcuchu z nekrologów, którym udekorowana została przestrzeń 
galerii, znów doszukałem się referencji do Kantora, do scen z Umarłej 
Klasy, tej z klepsydrami – co wykorzystałem w pracy dyplomowej.

W 2003 roku Bałka zaczął nauczać w Poznaniu. Jego pracownia 
cieszyła się dużą popularnością. Stał się wówczas ważny również dla 
młodszych ode mnie artystów. Mam jednak wrażenie, że wielu z nich 
dość powierzchownie czytało jego sztukę, przejmując głównie język, czyli 
minimalistyczną formę.

A Jerzy Ludwiński z jego ideami przemian definicji sztuki i jej rozlewania się na oko-
liczne terytoria? Też zrobiłeś z nim świetną rozmowę. Ostatnią?

Tak się złożyło, że niestety ostatnią. Jerzy Ludwiński wykładał histo-
rię sztuki dla V roku; darzyliśmy go ogromnym szacunkiem. Czekałem 
na te zajęcia z niecierpliwością, bo poznaliśmy go już na I roku na ple-
nerze w Skokach, gdzie jego wykład zrobił na wszystkich ogromne 
wrażenie. Podczas zajęć opowiadał anegdoty o Stażewskim, Kantorze, 
Krasińskim. Chorował, na każdych zajęciach robił przerwy z powodu 
silnych ataków kaszlu. Coraz częściej odwoływał zajęcia. W końcu prze-
stał przyjeżdżać do Poznania. Piotr C. Kowalski przekonywał mnie, 
żebym pojechał do Torunia nagrać z nim rozmowę. Cieszę się, że go 
posłuchałem. Spotkaliśmy się w mieszkaniu Jerzego Ludwińskiego 
i Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, z którą po śmierci Jurka długo 
jeszcze utrzymywaliśmy kontakt listowny. Nagrywaliśmy w jego pokoju 
zawalonym książkami i szpargałami. Bez przerwy palił papierosy bez 
filtra. Aż w końcu poprosił o przerwę, cierpiał bodajże na rozedmę płuc. 
Wyszliśmy na balkon. Rozmawialiśmy jeszcze długo, już bez nagrywa-
nia. Palił dalej, oczywiście. Powiedział, zapamiętałem, że nie warto palić, 
że już lepiej strzelić sobie kielicha. Do nagrywania już nie wróciliśmy, 
bo musiałem wracać na pociąg do Poznania. Ale tego, co udało mi się 
nagrać, wystarczyło na publikację.

Do teorii Ludwińskiego odniosłem się w dwóch projektach: SP/PS. 
Sztuka Pojęciowa / Post Scriptum dla Galerii Le Guern w Warszawie i Wro 
Art Center we Wrocławiu (2010), oraz PPS /Post Post Scriptum dla Galerii 
Pies w Poznaniu, czyli Dziara (2010). Pierwszy z nich trafił do kolek-
cji Muzeum Współczesnego Wrocław i był pokazywany w zeszłym roku 
na wystawie Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław 70 
Piotra Lisowskiego. A część już wcześniej, w 2013 roku, została włączona 
do Archiwum Jerzego Ludwińskiego, czyli do stałej wystawy MWW.
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Skoro tak wspominam, to chciałbym jeszcze przywołać Piotra 
Piotrowskiego. Byłem jego doktorantem w Instytucie Historii 
Sztuki UAM w Poznaniu. Zdecydowałem się zdawać na studia dokto-
ranckie na historii sztuki, bo po ukończeniu studiów artystycznych 
obawiałem się brutalnego zderzenia z rzeczywistością i chciałem 
mieć nad sobą nadal parasol instytucji. A nie wpadłem na lepszy 
pomysł. O dziwo, dostałem się. A potem – zamiast pisać doktorat – 
intensywnie zajmowałem się własną sztuką, co jest znacznie bardziej 
atrakcyjne niż pisanie. Dzięki stypendium zapewniłem sobie kilka 
lat finansowego oddechu. Choć zawiodłem zaufanie promotora, 
nie czynił mi wyrzutów; rozumiał, że robię inne rzeczy i do końca 
miałem otwarty przewód. Nie mogę powiedzieć, że jestem uczniem 
Piotrowskiego. Ale na pewno jego postać jest mi bliska.

Najważniejsza była jednak przyjaźń z Ewą Mikiną. Choć 
mieszkaliśmy daleko od siebie i rzadko się widywaliśmy, zwykle 
przy okazji moich wizyt w Warszawie, byliśmy w stałym kontak-
cie. Często rozmawialiśmy przez telefon. Pracując przy kompu-
terze, mieliśmy otwarte komunikatory: Gadu-Gadu oraz Skype’a. 
Bez przerwy wymienialiśmy się spostrzeżeniami, radami, inspi-
racjami, anegdotami, lekturami, filmami i muzyką; żartowaliśmy 
– a miała cięty humor; obgadywaliśmy znajomych ze środowiska; 
zwierzaliśmy się; dzieliliśmy się swoimi lękami, troskami i smut-
kiem. Ewa albo nie miała pracy i wtedy nie miała za co żyć, albo 
miała jej nadmiar i wtedy nie wyrabiała z terminami. Zawalała 

Rafał Jakubowicz, PPS/Post Post Scriptum (Dziara), Galeria Pies, Poznań 2010

Rafał Jakubowicz,  
SP/PS (Sztuka Pojęciowa /  
Post Scriptum) 
Galeria Le Guern,  
Warszawa, 2010 
(Kolekcja Muzeum 
Współczesnego Wrocław)
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dedlajny. Odreagowując napięcie, piła. W naszym – rzekomo tak 
postępowym – środowisku akceptuje się pijących facetów, uznając 
to wręcz za koloryt postaci tworzący ich legendę, jak w przypadku 
Ludwińskiego, ale pijących kobiet już nie. Dlatego nie miała szans 
na etat. Pijąc, znikała na pewien czas, kontakt się urywał i nie bar-
dzo było wiadomo, co robić. Gdy przestawała pić, znów rzucała się 
w wir pracy, praktycznie nie sypiając, żeby to nadrobić. Nie mając 
wyboru, brała zajęcia „chlebowe”. Tłumaczyła nawet dla Harlequina 
pod pseudonimem Klarysa Słowiczanka. Była jedną z niewielu osób 
naprawdę zorientowanych w tym, co się aktualnie dzieje w kulturze. 
Miała piękny umysł. Zabił ją prekaryzm. Bardzo mi jej brakuje.

To opowiedz jeszcze o swojej drodze jako artysty i zmieniającego się w jej trakcie 
rozumienia sztuki. Zdarzały się przecież rzeczy zaskakujące: tworzyłeś przecież 
malarstwo…

Po studiach nie miałem warunków do malowania. Nie miałem 
i nadal nie posiadam pracowni. Nigdy dotąd nie było mnie na nią 
stać. Latami nie miałem kasy, bo praca na śmieciówkach w Akademii 
miała tylko symboliczny wymiar. W moim przypadku zawsze 

Rafał Jakubowicz, Forma, Galeria Foksal, Warszawa 2004
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wszystko szło i nadal idzie jak krew z nosa. Teraz z kolei muszę 
finansowo pomagać mamie, która otrzymuje najniższą możliwą 
emeryturę, niewystarczającą nawet na zakup leków, a niedawno 
prawie przestała chodzić. Pensja szeregowego wykładowcy nie 
jest oszałamiająca. Prace sprzedaję raczej sporadycznie. Z powodu 
braku warunków malarstwo siłą rzeczy szybko odpadło. Ale może 
to i dobrze. Bo nie czuję się malarzem. Choć do tej pory cenię pro-
jekty, które wykorzystywały malarstwo, jak Forma (2004) czy Ti 
tabu dibu daj (2007), podejmując z nim grę. 

Moją pracownią jest biblioteka, książki, w większości akurat nie 
o sztuce, na które już nie mam miejsca. Kiedyś spadną mi na głowę. 
Kupiłem czytnik e-booków, ale nie mogę się do niego przyzwyczaić. 
Nawet nie wiem, co miałbym robić w pracowni, gdybym ją nagle 
dostał. Bo raczej nie wrócę już do malarstwa. Gdy kiedyś wreszcie 
będę miał już tę wymarzoną pracownię, to będę musiał nauczyć się 
z niej korzystać. A przedtem oduczyć się pracy w trybie projektowym, 
czyli od wystawy do wystawy. Pewnie traktowałbym ją głównie jako 
bibliotekę i magazyn, którego brak mi bardzo doskwiera. Bo nie mam 
gdzie trzymać prac, które wracają z wystaw, co na dłuższą metę jest 
strasznie upierdliwe. Powoduje to brak nad nimi kontroli. 

Rafał Jakubowicz, Ti tabu dibu daj, Atlas Sztuki, Łódź 2007
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W lipcu dowiedziałem się, że jedna z najważniejszych moich 
prac – Płyta (2014) – trafiła prawdopodobnie na śmietnik albo 
na złom. Nadal jestem z tego powodu rozbity. Stach Ruksza chciał 
ją pokazać w szczecińskiej Filharmonii na wystawie Mały wir 
w środku oceanu. Zapytał mnie, gdzie ona obecnie się znajduje. 
Odpowiedziałem, że w Kronice. Okazało się jednak, że w Kronice 
jej nie ma. Myślałem więc, że może została w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, gdzie była pokazywana w 2016 roku 
na wystawie Chleb i róże. Okazało się jednak, że z Warszawy poje-
chała z powrotem do Bytomia. Sprawdzając korespondencję z tam-
tego okresu, natknąłem się na maila, z którego wynika, że załatwiłem 
dla niej miejsce w magazynie Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, 
ale spóźniłem się o kilka dni i zdążyła już wyjechać z transportem 
do Kroniki. Ponieważ Kronika nie miała miejsca na przechowywanie, 
zdeponowała ją w Bytomskim Centrum Kultury. Becek w 2018 roku 
przeszedł gruntowny remont. Przez dwa lata był terenem budowy. 
Ponoć któryś z byłych pracowników widział Płytę jeszcze przed 
remontem, niezabezpieczoną i nieopisaną, gdzieś w piwnicy. A wyko-
nawca gruntownego remontu zatrudniał pracowników sezonowych, 
między innymi z Ukrainy i Gruzji, do których nie ma już sposobu 
dotrzeć. Wiele wskazuje na to, że oba metalowe podesty zostały 
wrzucone do kontenera przed remontem, razem z innymi niepo-
trzebnymi im rzeczami, a następnie gdzieś wywiezione. 

Nie rozumiem, jak instytucja kultury, jaką jest Becek, może 
w taki sposób potraktować dzieło sztuki, które powinna prze-
cież chronić. Jest to możliwe chyba tylko w tym kraju. Dyrektorka 
Krystyna Jankowiak-Markwica potraktowała tę sprawę tak, jakby 

Rafał Jakubowicz, Płyta, archiwum artysty
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właściwie nic się nie stało. Ostatecznie nie udało mi się nawet 
z nią o tym porozmawiać, bo odbijałem się od jej sekretarki. Nie 
jestem w stanie poradzić sobie ze stratą tej pracy. Tym bardziej że 
nie należała do mnie. Bo jeden z podestów wykonali pracownicy 
zakładów Cegielskiego dla Marcela Szarego, nieżyjącego już legen-
darnego twórcy Inicjatywy Pracowniczej. Myślałem, że z każdym 
dniem będzie mi łatwiej, że zdołam jakoś przepracować tę sytuację, 
a nie potrafię. Ciągle nie mogę się podnieść. Nie wiem, czy Płyta 
przetrwałaby, gdyby trafiła do Ósemek, bo od 2016 roku teatr 
dwukrotnie zmieniał magazyny, pozbywając się przy okazji części 
rzeczy. Ale tam obowiązują przynajmniej – inaczej niż w Beceku – 
procedury inwentaryzacji, a poza tym Ósemki to głównie artyści, 
a więc ludzie o zupełnie innej wrażliwości niż urzędnicy. Miałem 
propozycje zakupu Płyty do kolekcji, ale ostatecznie nic z nich nie 
wyszło. Po tym ciosie mam poczucie, że zajmowanie się dalej sztuką 
nie ma sensu. Jeśli po dwudziestu latach w branży nadal nie masz 
pracowni i tracisz swoje najważniejsze prace w tak głupi sposób, 
to widzisz, że coś jest nie tak. A w dzisiejszych czasach na pomoc 
miasta w tym zakresie nie możesz liczyć. Miasto ma cię gdzieś.

Płyty nie da się zrekonstruować, odtworzyć. Ważny jest 
tu bowiem status oryginału, świadectwa historii. Gest włączenia 
w obszar sztuki artefaktu z zupełnie innego porządku. Pomimo tego 
na wystawę w Szczecinie zdecydowaliśmy się ze Stachem Rukszą 
zrobić kopię, ponieważ zachowały się wymiary. Miał je, okazało się, 
Marek Cienciała, który był zaangażowany w produkcję premierowego 
pokazu w Bytomiu. Musieliśmy szybko podjąć decyzję, żeby zdążyć 
na wystawę. Tak powstała Płyta 2. Wykonał ją Marcin Pałaszewski 
z Miasteczka Śląskiego. Szczecińska wystawa została otwarta we wrze-
śniu 2021 roku. Nie wiem, czy wykonanie kopii Płyty miało jakikolwiek 
sens. Teraz jest to już tylko obiekt sztuki taki jak wiele innych postmi-
nimalistycznych obiektów, idealny do wnętrza galeryjnego white‑cubu, 
o którym tak przekonująco pisał Brian O’Doherty. Nic więcej.

Rafał Jakubowicz, Płyta, Galeria Kronika, Bytom 2014 / Muzeum Śląskie, Katowice 2015 (na zdjęciu 
Stanisław Ruksza podczas otwarcia wystawy) / Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2016 
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To bardzo przykre. Ale powróćmy jeszcze do twojej historii. Działałeś w grupie 
Wunderteam…

Grupa Wunderteam założona została w 2002 roku z Pawłem 
Kaszczyńskim i Wojtkiem Dudą (obecnie Dadą, bo zmienił nazwi-
sko w stulecie dadaizmu) jako towarzysko-artystyczny projekt 
na wystawę w BWA w Zielonej Górze, do której zaprosił nas Marek 
Glinkowski. Rozpadła się po nagłej śmierci Włodka Filipka w 2005 
roku, z którym zrobiliśmy nasz najważniejszy film, Przyczepa (2005). 
Filipek był dziennikarzem i dokumentalistą, a także wykładowcą. 
W latach 70. współpracował z KOR-em; był współzałożycielem 
Wszechnicy Robotniczej, organizującej wykłady w zakładach pracy; 
w stanie wojennym był internowany. W UAP prowadził inspirujące 
zajęcia, takie jak: analiza form publicystycznych, język współcze-
snych mediów, a także fakultety: kultura jako forma strachu oraz 
kultura jako forma pamięci. Po studiach się zaprzyjaźniliśmy. 
Spotykaliśmy kilka razy w tygodniu. Wspólnie z Wojtkiem zapro-
ponowaliśmy Włodkowi wspólną realizację projektu związanego 
z zespołem rzeźb Magdaleny Abakanowicz na poznańskiej Cytadeli, 
zatytułowanym Nierozpoznani, którego pilnowali prawdziwi nie-
rozpoznani, czyli bezdomni, podopieczni Fundacji Barka. Włodek 

wniósł do tego projektu 
doświadczenie profesjonalnego 
dokumentalisty. Uważam, że 
jedynie ta praca Wunderteamu 
przetrwa. Po Przyczepie nie 
było już sensu wracać do wcze-
śniejszych wygłupów, a bez 
Włodka trudno byłoby nam 
iść w stronę dokumentu. 
We wrześniu 2005 roku, a więc 
dwa miesiące przed śmier-
cią Włodka, pojechaliśmy 
razem do Münster w związku 

Wunderteam, 
Przyczepa, 2005 
(Kolekcja Zachęty 
Narodowej Galerii 
Sztuki)

 
Zdjęcie  
z Włodkiem Filipkiem  
z Münster
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z wystawą w Westfälischer Kunstverein. Wojtek do nas dołączył. 
Pod koniec naszej działalności podjęliśmy współpracę z Maciejem 
Kurakiem. Rozpad grupy był chyba – niezależnie od tragedii, jaką była 
dla nas śmierć Włodka – nieuchronny. Inaczej mówiąc: grupa i tak 
musiałaby zakończyć działalność. Tak to już jest z grupami, trochę 
jak z zespołami muzycznymi. Być może działalność w Wunderteamie 
była realizacją licealnego pragnienia grania w zespole. Niemniej było 
w tym wszystkim sporo fikcji, trudnej na dłuższą metę do podtrzy-
mywania. Ale zachowało się też wiele dobrych wspomnień. Z Pawłem 
Kaszczyńskim jestem dziś w dobrej relacji. Macieja Kuraka spo-
tkałem ostatnio na rozprawie w sądzie pracy, gdzie jako prorektor 
UAP-u reprezentował pracodawcę. Spotkanie to było dla mnie – 
muszę przyznać – dość dziwnym doświadczeniem.

Nadal realizuję projekty wspólnie z Wojtkiem Dadą, ciągle bli-
skim przyjacielem, z którym doskonale się rozumiemy. Przed pande-
mią zrealizowaliśmy projekt 25 lat wyzysku w SSE (2019). A ostatnio 
realizowaliśmy projekt wspólnie z Wojtkiem Dadą oraz Katarzyną 
Górną, film Oczyszczenie (2020), w który z uwagi na sytuację 
rodzinną (mama akurat trafiła do szpitala) nie mogłem się zaangażo-
wać tak, jak bym chciał. Ale liczę, że jeszcze będą okazje do współ-
pracy w tym składzie, już bez zakładania grupy.

Wojtek Dada, Rafał Jakubowicz, 25 lat Wyzysku w SSE, 2019
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Ujawniałeś wyparte ślady żydowskiej obecności i krytykowałeś kapitalizm, 
a także dostrzegałeś u artystów wypalenie z powodu uprawiania sztuki, porów‑
nywałeś ich do robotników…

Historią zajmuję od czasu realizacji Seuchensperrgebiet (2001), a więc 
jeszcze zanim powstała Arbeitsdisziplin (2002), Pływalnia (2003) czy 
Bauhaus (2016). Warto dodać, że Arbeitsdisziplin jest jedną z pierw-
szych po 1989 roku realizacji podejmujących w sztukach wizualnych 
krytykę pracy i kapitalizmu.

W moich projektach zazwyczaj różne znaczenia nachodzą 
na siebie, jakby migoczą. Arbeitsdisziplin była pokazywana na wielu 
wystawach. Często zaskakują mnie konteksty, w jakich sięgają po nią 
kuratorzy. Inny przykład: w pracy Deutsche Bank (2007), którą zro-
biłem w warszawskiej Zachęcie na konkurs Spojrzenia, istotny jest 
zarówno kontekst historyczny (ciemnej przeszłości niemieckiego 
banku), jak i artwashing (wyrażający się w odciskaniu logotypu spon-
sora w murach szacownej instytucji sztuki). 

Wojtek Dada, Katarzyna Górna, Rafał Jakubowicz, Oczyszczenie, 2020

1.-2. Rafał Jakubowicz, Pływalnia, 2003; 3. Seuchensperrgebiet, Kraków 2022
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Rafał Jakubowicz,  
Bauhaus,  
Deutsche Bank KunstHalle,  
Berlin 2016 
(Kolekcja Galerii Miejskiej Arsenał  
w Poznaniu)

Rafał Jakubowicz,  
Deutsche Bank,  
Zachęta Narodowa  
Galeria Sztuki,  
Warszawa 2007 
(Kolekcja Zachęty  
Narodowej Galerii  
Sztuki)
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Nie tyle porównywałem artystów do robotników, co mogłaby 
sugerować praca Manifest (2013), choć oczywiście uważam, że arty-
ści są pracownikami, a sztuka jest pracą, ile raczej wskazywałem 
na warunki wyzysku, którym wszyscy podlegamy i którego sam w tej 
branży doświadczyłem, będąc prekariuszem. Postulowałem przy 
tym konieczność łączenia walk w różnych sektorach, o czym szerzej 
pisałem w tekście Robotnicyzm. Sztuka w ujęciu radykalnym1, opubli-
kowanym w „Praktyce Teoretycznej” oraz przedrukowanym w zbio-
rze Hipotezy awangardowe pod redakcją Anety Szyłak (2017). 

Zajmowałem się też krytyką instytucjonalną – to przede 
wszystkim niezrealizowany projekt Miejsce, dotyczący Żywego 
Archiwum Galerii Foksal. Wystawa Miejsce, którą robiliśmy z Ewą 
Mikiną w Zamku Ujazdowskim, została w ostatnim momencie 
odwołana przez dyrektora Wojciecha Krukowskiego z powodu listu 
Wiesława Borowskiego. Zaczęło się od tego, że Milada Ślizińska zna-
lazła moją skrzynkę, którą wypożyczyłem z Galerii Foksal, w dziale 

1 Por. R. Jakubowicz, Robotnicyzm. Sztuka w ujęciu radykalnym, „Praktyka Teoretyczna” 
2016, 14.11, https://www.praktykateoretyczna.pl/artykuly/rafa‑jakubowicz‑robotnicy‑
zm‑sztuka‑w‑ujeciu‑radykalnym [dostęp: 20.10.2021]. Poprawiona i uzupełniona wersja 
tekstu została przedrukowana pod tym samym tytułem w zbiorze Hipotezy awangardowe. 
Teksty i obrazy zebrane, red. A. Szyłak, Gdańsk 2018, s. 54–98, https://drive.google.com/
file/d/1b3dO0LmDt0OrW5vXExqynY8Jpa3exH46/view [dostęp: 25.11.2021].

Rafał Jakubowicz, 
Manifest, 2013

https://www.praktykateoretyczna.pl/artykuly/rafa-jakubowicz-robotnicyzm-sztuka-w-ujeciu-radykalnym/
https://www.praktykateoretyczna.pl/artykuly/rafa-jakubowicz-robotnicyzm-sztuka-w-ujeciu-radykalnym/
https://drive.google.com/file/d/1b3dO0LmDt0OrW5vXExqynY8Jpa3exH46/view
https://drive.google.com/file/d/1b3dO0LmDt0OrW5vXExqynY8Jpa3exH46/view
https://drive.google.com/file/d/1b3dO0LmDt0OrW5vXExqynY8Jpa3exH46/view
https://drive.google.com/file/d/1b3dO0LmDt0OrW5vXExqynY8Jpa3exH46/view
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realizacji CSW i zrobiła raban. O odwołaniu wystawy dowiedzia-
łem się od Mikiny 1 kwietnia 2009 roku, jadąc już pociągiem 
do Warszawy na montaż. Okazało się, że to nie był, niestety, prima-
aprilisowy żart. Borowski powołał się na kwestię praw autorskich 
do skrzynek. Krukowski na spotkaniu z nami przyznał nam rację 
co do tego, że prawo autorskie jest po naszej stronie, ale powołał się 
na wiążące zobowiązania towarzyskie wobec Borowskiego. Co cie-
kawe, sprawa została w środowisku zamieciona pod dywan. Ten 
projekt, dla wszystkich niewygodny, chcę doprowadzić do końca, 
nadając mu inną formę. Choć dzieło sztuki nie musi być zbudo-
wane, przywołując zmarłego niedawno Lawrence’a Weinera.

Rafał Jakubowicz, Miejsce, 2009
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Mam ten komfort, że nie działam pod presją rynku, więc nie 
muszę spełniać czyichś oczekiwań. Mogę zajmować się tym, czym 
chcę. Teraz zajmuję się mistyką żydowską. W najnowszym projekcie 
dla Galerii Le Guern, z którą świetnie mi się współpracuje, ponow-
nie sięgnę do kabały. Będzie to wspólna wystawa z moim przyja-
cielem, artystą z Izraela, Eli Petelem (Eliyahu Fatalem). Na teren 
tradycji judaizmu wszedłem, zajmując się językiem hebrajskim 
w sztuce artystów izraelskich z kręgu konceptualizmu i postkon-
ceptualizmu, poezji wizualnej oraz konkretnej, takich jak: Rafi Lavi, 
Inga Fonar-Cocos, David Ginton, Haim Maor, Michal Ne’eman, 
Moshe Gershuni, David Tartakover, wspomniany Eli Petel czy Belu 
Simion Fainaru. Metody pracy z tekstem wypracowane przez trady-
cję kabalistyczną są w gruncie rzeczy bliskie strategiom konceptual-
nym. Przy czym interpretacja dzieła sztuki inspirowanego mistyką 
żydowską wymaga nie tylko znajomości praktyk konceptualnych, 
ale również biegłości w zakresie kombinatoryki liter oraz gematrii. 
Inaczej mówiąc, dzieło sztuki wykorzystujące język hebrajski i inspi-
rowane tradycją mistyczną w judaizmie można czytać na różnych 
poziomach: jako dzieło sztuki pojęciowej (mówiąc językiem Jerzego 
Ludwińskiego) oraz jako realizację, do analizy której niezbędna 

Rafał Jakubowicz, שיש/SHE'EIN, Festiwal Open City, Lublin 2019
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jest wiedza z zakresu judaizmu, zwłaszcza zaś znajomość reguł 
pracy z tekstem wypracowanych przez mędrców kabały, takich jak: 
notarikon, ceruf (czyli zestawienie), cura (kształt), roszej tewot i sofei 
tewot (początek słów i koniec słów), temura (zamiana) czy chiluf 
(zmiana), żeby wymienić kilka z wielu. Wystawa w Le Guern będzie 
kontynuacją projektu zrealizowanego w ramach festiwalu Open City 
(2019). Neon zawieszony na Bramie Grodzkiej składał się z dwóch 
zdań nawiązujących do koncepcji XVII-wiecznego kabalisty, Natana 
z Gazy. Pierwsze, w języku hebrajskim, אור שיש בו מחשבה, w tłuma-
czeniu na język polski znaczy „światło pełne myśli”. Drugie, również 
w języku hebrajskim, tyle, że zapisane w transkrypcji, za pomocą 
liter łacińskich, OR SHE’EIN BO MAHSHAVA, znaczy „światło bez 
myśli”. „Światło bez myśli” negowało, jak pisał Gershom Scholem, 
wszystkie formy i nie pragnęło niczego poza sobą. Dotykamy 
tu napięcia między myślą o Stworzeniu i jej brakiem, a także wyjąt-
kowego statusu liter alfabetu hebrajskiego w judaizmie i kabale. 
Istnieje kabalistyczny rap. Analogicznie określam więc ten projekt 
na swój użytek jako kabalistyczny konceptualizm. 

Jesteś krytykiem i artystą, nie mówiąc już o tym, że pełnisz role aktywisty 
miejskiego, działacza związkowego i pedagoga. Czy ról tych nie rozgraniczasz, 
bo łączy je krytyczna postawa wobec rzeczywistości? Czy są one różnymi odsło-
nami tej samej postawy?

Postawa krytyczna jest ważna, choć określenie to często bywa 
nadużywane. Na pewno bliska jest mi postawa Hansa Haacke. 
Aczkolwiek obawiam się, że – jak pisał Boris Buden – na krytycz-
nym myśleniu społecznym można zbudować karierę akademicką 
czy też – w tym wypadku – artystyczną, nie da się jednak zmienić 
społeczeństwa. Staram się rozgraniczać role, w których wystę-
puję na tyle, na ile tylko jest to możliwe. Działalności związkowej 
nie podnoszę do rangi sztuki, choć zrealizowałem pracę o wspo-
mnianym już Marcelu Szarym, działaczu Inicjatywy Pracowniczej 
z „Ceglorza” (Płyta, 2014). Płyta formalnie może – a raczej mogła, 
bo już jej nie ma (ciągle jeszcze trudno mi mówić o niej w czasie 
przeszłym) – przypominać prace Mirosława Bałki albo Carla Andre. 
Przy czym miała ona zupełnie inną, robotniczą historię. Nie zagłę-
biając się zbytnio w szczegóły, zobaczyłem ją na filmie Płyta Magdy 
Malinowskiej, świetnej dokumentalistki-samouczki, związanej 
z ruchem związkowym. Marcel Szary stał przed bramą główną HCP 
na niewielkim metalowym podeście, który zrobili dla niego robot-
nicy, gdy dyrekcja postanowiła rozebrać płytę traserską, na której 
odbywały się masówki, czyli właśnie tzw. płyty. Postanowiłem jej 

ה ב ש ח מ וב ש יש רו א

אהבשחמובשישרו
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użyć. I za jej pomocą opowiedzieć historię Szarego. A teraz już nie 
istnieje. Zupełnie tak jakby się gdzieś rozpłynęła. 

Budowanie swojego wizerunku w oparciu o łączenie tych 
dwóch sfer – czyli sztuki i aktywizmu – byłoby nieuczciwe wobec 
towarzyszek i towarzyszy z ruchu, wykonujących ciężką, nie-
wdzięczną i niewidoczną robotę. W Poznaniu jest silne, świetnie 
zorganizowane, środowisko anarchistyczne. Z Rozbratu wywo-
dzi się wiele organizacji, w tym Inicjatywa Pracownicza oraz 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. W tych kręgach podej-
mowano krytykę warunków pracy, zajmowano się polityką miesz-
kaniową oraz gentryfikacją, długo przed tym, zanim w głównym 
nurcie zaczęły pojawiać się publikacje związane z tą tematyką. 
Aktywistką jest wspomniana Magda Malinowska, która niedawno 
została dyscyplinarnie zwolniona z Amazona.

Sporadycznie zajmuję się krytyką sztuki. Ale dokładam 
starań, żeby nie być krytykiem w odniesieniu do własnej sztuki, 
co sprowadza się nawet do tego, iż uważam, żeby w opisach prac 
nie wchodzić za bardzo w ich interpretację. Żeby dać odbiorcy 
tylko tyle, ile jest konieczne. A pedagog? No cóż, z czegoś po prostu 
trzeba żyć. Z uprawiania sztuki czy z krytyki artystycznej wiem już, 
że się nie da, przynajmniej w moim przypadku. A z nauczania jakoś 
się da. Pracując w branży edukacyjnej, masz czas na zajmowanie się 
sztuką, i to jest najważniejsze, choć akademia to przepełnione opor-
tunizmem, bardzo opresyjne miejsce pracy.

Na pewno nie jestem wykładowcą z powołania, kimś takim, 
jak Grzegorz Kowalski. Choć radzę sobie chyba całkiem nieźle, tym 
bardziej że na uczelniach artystycznych poprzeczka generalnie nie 
jest ustawiona zbyt wysoko. Są pracownie, w których ciągle lepi 
się gluty i „piłuje” modeli. Myślę, że zdecydowanie wolałbym być 
kuratorem wystaw. Ale w Poznaniu, zanim Marek Wasilewski objął 
Galerię Miejską Arsenał, nie było praktycznie – co jest paradok-
sem w mieście z tak dużą uczelnią – żadnej poważnej instytucji 
wystawienniczej. Z powodów rodzinnych nie mogłem, tak jak kole-
żanki i koledzy, wyjechać do Warszawy, gdzie jest znacznie więcej 
możliwości. Albo wydaje się nam, że one tam muszą być, gdzieś 
w Warszawie czy Berlinie. Teraz, po zrobieniu tych wszystkich prze-
wodów, jest już za późno na przebranżowienie. Są zresztą młodsi, 
bardziej energiczni, i dobrze.

Dlaczego wspominam o kuratorstwie? Bo miałem pozy-
tywne doświadczenia związane z kuratorowaniem, gdy z Dorotą 
Monkiewicz, Christiane Mennicke-Schwarz oraz Valentiną 
Marcenaro pracowaliśmy nad wystawą o żydowskiej tożsamości 
w Europie Vot ken you mach? W Kunsthaus Dresden i Muzeum 
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Współczesnym Wrocław oraz z Mikołajem Iwańskim nad 
wystawą manuFAktury w bytomskiej Kronice. Chciałbym 
to robić częściej. Wydaje mi się, że potrafię. Przygotowywanie 
wystawy to fascynujący proces. Niebawem, jak się skończy 
ta cholerna pandemia, zacznę, mam nadzieję, pracę w kura-
torskim teamie nad wystawą o języku hebrajskim w konceptu-
alnej i postkonceptualnej sztuce Izraela, w Trafostacji Sztuki, 
u Stacha Rukszy, jednego z najbardziej cenionych przeze mnie 
kuratorów.

Powiedziałeś: „Sztukę należy używać instrumentalnie – jako zasób narzę-
dzi, które można wykorzystać w konkretnych celach”. Czy sztuka może być 
skuteczna? Kiedy i w jaki sposób?

Nie mam już tak niezachwianej wiary w sprawczość sztuki, jak 
jeszcze kilka lat temu. Pisanie tekstu może być równie pochła-
niające jak realizowanie projektu artystycznego. I równie sku-
teczne. To wbrew pozorom bardzo podobny proces. Mówi się: 
„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. Zdarzało się, że miałem 
problemy z powodu swojej sztuki. Ale popadam też w tarapaty 
z powodu opublikowanych artykułów. W mojej Alma Mater 
musiałem się tłumaczyć przed rzecznikiem dyscyplinarnym 
z tekstów ze strony „Nowej Krytyki”: O praktykach artwashingu 
oraz kulturze i sztuce jako narzędziu penalizacji biedy i gentry‑
fikacji2 (bo jeden z jego bohaterów w maniakalny wręcz sposób 
wysyłał na Rozbrat, do mnie, na uczelnię oraz do redakcji 
„NK” pisma przedprocesowe) oraz Uniwersytet jako wspólnota 
strachu. O strategiach przetrwania oraz oporu w murach fabryk 
edukacyjnych3 – za który postawiono mi zarzuty w trwającym 
ciągle postępowaniu dyscyplinarnym. Zawsze staram się pre-
cyzyjnie dobierać narzędzia, jakich używam do przekazu, który 
chcę wyrazić. Czasami są to obiekty czy obrazy, czasami słowa.

2 Tegoż, O praktykach artwashingu oraz kulturze i sztuce jako narzędziu penalizacji 
biedy i gentryfikacji, 2018, http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on‑li‑
ne/?id=969/O_praktykach_artwashingu_oraz_kulturze_i_sztuce_jako_narze‑
dziu_penalizacji_biedy_i_gentryfikacji [dostęp: 23.11.2021].

3 Tegoż, Uniwersytet jako wspólnota strachu. O strategiach przetrwania oraz oporu 
w murach fabryk edukacyjnych, 2020, http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/
Nk_on‑line/?id=1009%2Funiwersytet_jako_wspolnota_strachu__O_wegetacji_i_
strategiach_przetrwania_oraz_oporu_w_murach_fabryk_edukacyjnych_&fbc‑
lid=IwAR1o7lKvuU‑gnkNDJzKbM6VoQIp3RQo50h3nwMgPsFg3ergim7O4jkAd3AE 
[dostęp: 18.11.2021].

http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=969/O_praktykach_artwashingu_oraz_kulturze_i_sztuce_jako_narzedziu_penalizacji_biedy_i_gentryfikacji
http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=969/O_praktykach_artwashingu_oraz_kulturze_i_sztuce_jako_narzedziu_penalizacji_biedy_i_gentryfikacji
http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=969/O_praktykach_artwashingu_oraz_kulturze_i_sztuce_jako_narzedziu_penalizacji_biedy_i_gentryfikacji
http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=1009%2FUniwersytet_jako_wspolnota_strachu__O_wegetacji_i_strategiach_przetrwania_oraz_oporu_w_murach_fabryk_edukacyjnych_&fbclid=IwAR1o7lKvuU-gnkNDJzKbM6VoQIP3RQo50h3nwMgPsFg3ergim7O4jkAd3AE
http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=1009%2FUniwersytet_jako_wspolnota_strachu__O_wegetacji_i_strategiach_przetrwania_oraz_oporu_w_murach_fabryk_edukacyjnych_&fbclid=IwAR1o7lKvuU-gnkNDJzKbM6VoQIP3RQo50h3nwMgPsFg3ergim7O4jkAd3AE
http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=1009%2FUniwersytet_jako_wspolnota_strachu__O_wegetacji_i_strategiach_przetrwania_oraz_oporu_w_murach_fabryk_edukacyjnych_&fbclid=IwAR1o7lKvuU-gnkNDJzKbM6VoQIP3RQo50h3nwMgPsFg3ergim7O4jkAd3AE
http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=1009%2FUniwersytet_jako_wspolnota_strachu__O_wegetacji_i_strategiach_przetrwania_oraz_oporu_w_murach_fabryk_edukacyjnych_&fbclid=IwAR1o7lKvuU-gnkNDJzKbM6VoQIP3RQo50h3nwMgPsFg3ergim7O4jkAd3AE
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Ważna jest dla mnie nie tyle skuteczność sztuki, ile raczej 
możliwość wspierania naszą działalnością walk pracowniczych czy 
lokatorskich. W 2014 roku zrealizowałem neon na fasadzie squatu 
Od:zysk, o który wówczas toczyła się walka. Była to jaskółka nawią-
zująca do historycznych neonów Mody Polskiej z lat 70. projektu 
Jerzego Treutlera, prezentowanych w tym samym miejscu. Dodałem 
symbol squatingu i zmieniłem kolejność odpalania modułów. 

Neon został zniszczony podczas 
ataku skrajnej prawicy oraz kiboli 
na Od:zysk po zdobyciu przez 
Lecha Poznań mistrzostwa Polski, 
7 czerwca 2015 roku. W 2015 roku 
z Tomkiem Fudalą zrealizowaliśmy 
na Warszawę w budowie projekt 
o Jolancie Brzeskiej Musicie coś zro‑
bić!, wspierający walki lokatorskie. 
Działania w sferze symbolicznej 
mają znaczenie.

Jednym z ostatnich moich 
projektów jest Pedagogika 
wstydu, realizowana z Gustawem 
Nawrockim w Miejskim Ośrodku 
Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim 
(2018), kontynuowana w Galerii 
Le Guern w Warszawie (2019). Jest 
to projekt wykorzystujący metodę 

 
Rafał Jakubowicz, 
Jaskółka, squat Od:zysk 
Poznań (w ramach 
wystawy w Galerii 
Arsenał) 2014

 
Rafał Jakubowicz, 
Musicie coś zrobić, 
Warszawa w budowie, 
2015, projekt
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Rafał Jakubowicz, Pedagogika wstydu, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 2018 / 
Pedagogika wstydu (2), Galeria Le Guern, Warszawa 2019

partyzantki komunikacyjnej. Przy zjeździe na teren cmentarza 
żydowskiego w Swarzędzu, po którym nie został już żaden ślad, 
znajdują się tablice informacyjne. Wykorzystałem identyfikację 
wizualną miasta oraz jego infrastrukturę do wprowadzenia komu-
nikatu „Cmentarz żydowski”. Moje tablice (w sumie pięć) były 
sukcesywnie usuwane. Montowaliśmy je o zmroku, jedną po dru-
giej. Pierwsza została zdjęta już nazajutrz, zanim pojechałem ją sfo-
tografować. Nie wiadomo przez kogo. Na pewno jednak ci, którzy 
je usuwali, nie sądzili, że uczestniczą w projekcie artystycznym. Dla 
nich była to jak najbardziej realna walka o lokalną politykę pamięci 
oraz o konkretne interesy, bo znalazł się inwestor chcący na tych 
terenach postawić hotel. Nie mam pojęcia, co się stało ze zdjętymi 
tablicami. Może gdzieś są przechowywane. A może także trafiły 
na złom. Zostało dwadzieścia zdjęć dokumentujących cały proces.
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Na UAP prowadzisz Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej, która propo-
nuje działania łączące strategie artystyczne z aktywizmem. Jak wygląda pro-
gram, który realizujesz na uczelni?

To najtrudniejsze pytanie. O tym, co aktualnie się dzieje wokół 
mnie i mojej pracowni, trudno mi mówić. Ale też trudno nie 
mówić. Bo dotyka mnie to bardzo mocno. Pracownia już właściwie 
nie istnieje. Została zniszczona przez dziekan Wydziału Edukacji 
Artystycznej i Kuratorstwa oraz władze uczelni. Trudno efektyw-
nie pracować, zmagając się z zaszczuwaniem. Mam poczucie, że 
jestem na wylocie. Ponieważ pełnię funkcję członka prezydium 
i wice przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa 
Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia oraz jestem członkiem 
Komisji Krajowej OZZ IP i jednocześnie przedstawicielem naszej 
organizacji na zakładzie pracy, przysługuje mi ochrona związkowa. 
Od prawie czterech lat władze UAP szukają sposobu na „zalegalizo-
wanie” zwolnienia mnie z pracy. Najpierw próbowano pozbyć się 
mnie za pomocą negatywnej oceny okresowej, a teraz, dodatkowo, 
dyscyplinarki. Próbowano też kwestionować moją przynależność 
związkową, utrzymując, że przywłaszczam sobie funkcje w komisji 
w celu wymuszania od pracodawcy dokumentów. Rektor skierował 
sprawę do prokuratury, a ta zwróciła się na policję, żeby ustalić, czy 
jestem tym, za kogo się podaję. Na policji zeznania złożył Szymon 
Bojdo, przewodniczący naszej komisji Ósemek. Nie wiem, co oni 
jeszcze za chwilę wymyślą. Formalne rozwiązanie lub przekazanie 
pracowni komuś innemu „To tylko kwestia czasu” – by przywołać 
moją ulubioną pracę Felixa Gonzaleza-Torresa.

 
Rafał Jakubowicz,  
Ciało pedagogiczne  
i władza,  
Trafostacja Sztuki,  
Szczecin 2019
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Po tym, jak dziekan Izabela Kowalczyk zafundowała mi w 2018 
roku negatywną ocenę okresową pracownika, odczytała na jednej 
z rad wydziału dziewięciostronicowy paszkwil na mój temat. Ów 
paszkwil, którego potem nie chciała mi wydać, stał się materiałem, 
który posłużył mi do realizacji książki artystycznej Ciało pedago‑
giczne i władza, zaprezentowanej na wystawie Tam, gdzie ciebie nie 
ma w szczecińskiej Trafostacji Sztuki (2019). Krótko przed pande-
mią rektor wręczał nam Medale 100-lecia, bo uczelnia obchodziła 
niedawno jubileusz. Tak powstała inna moja praca, 100/100 (2021). 
Wykonałem ją do artzina studentów, bo przyjąłem zasadę, że nad pra-
cownianymi tematami pracuję razem ze studentami. Z powodu art-
zina również mam zarzuty dyscyplinarne. Po tym całym syfie zostaną 
te dwie, całkiem niezłe, jak sądzę, prace.

O pracowni powinniśmy mówić zatem w trybie przeszłym. 
Wkrótce pewnie, może nawet zanim ukaże się nasza rozmowa, 
zostanę pozbawiony możliwości kierowania nią, bo do tego celu 
wszystko od 2018 roku konsekwentnie zmierza.

 
Rafał Jakubowicz,  
100/100, 2021



„SPORO RYSOWAŁEM, GŁÓWNIE ŻOŁNIERZY”.... 296
Magdalena Ujma, Rafał JakubowiczRafał Jakubowicz, שיש/SHE'EIN, 

Festiwal Open City, Lublin 2019
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Najgorsza jest chyba bezsilność. Skoro procedury nie działają, to jak możesz się 
bronić? Ale opowiedz jeszcze, proszę, o działalności Pracowni. Co udało się zrobić?

Z oceną okresową poszedłem do sądu. Wiele wskazuje na to, że 
właśnie dzięki temu kolejną ocenę – w grudniu 2021 roku – 
otrzymałem już pozytywną. Teraz muszę poczekać na zakończe-
nie procesu. Tego typu sprawy mogą, niestety, trwać dość długo. 
Do tej decyzji skłoniło mnie głębokie poczucie niesprawiedliwości 
oraz przekonanie, że procedura oceny okresowej przeprowadzona 
była w sposób nierzetelny i niezgodny z prawem. Niewykluczone, 
że niebawem, gdy zakończy się postępowanie dyscyplinarne, będę 
musiał wnieść kolejny pozew przeciwko pracodawcy.

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej powstała w 2012 
roku jako pracownia autorska i miała kilka naprawdę fajnych 
lat działania. Krótko po jej utworzeniu, w 2013 roku, przekony-
wano mnie, żebym przeniósł się do Akademii Sztuki w Szczecinie. 
Obiecano mi, że zatrudnią w pracowni asystenta i otrzymam wyż-
szą pensję. Odmówiłem, choć w Szczecinie miałem już więcej zna-
jomych i przyjaciół niż w Poznaniu. Nie tylko z powodu wygody 
czy raczej obowiązków rodzinnych, ale również dlatego, że tutaj 
jest Rozbrat, Zemsta – nasze naturalne zaplecze; tutaj działają 
Jarek Urbański i Kacha Czarnota. Zamierzałem pracować z lokal-
nymi konfliktami. A żeby móc z nimi pracować, trzeba je najpierw 
rozpoznać. Dziś żałuję, że nie zdecydowałem się na ten transfer. 
Ale kto mógł się spodziewać, że w Poznaniu po przejęciu uczelni 
przez nowe władze nastąpi aż taka zapaść?

W pracowni powstały ważne prace, które z powodzeniem 
zafunkcjonowały w obiegu sztuki poza murami Akademii, a więc 
w obiektywnym układzie odniesienia. W 2013 roku wzięliśmy udział 
w warsztatach MediaNacje w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku. 
W 2016 Joanna Sokołowska zaprosiła nas do Muzeum Sztuki 
w Łodzi na prezentację filmów. W 2016 z Mikołajem Iwańskim 
oraz Andrzejem Wasilewskim w Galerii Piekary zrobiliśmy wystawę 
Godzina Trzech Wiedźm, z całkiem niezłym katalogiem, na której 
pokazywaliśmy prace powstałe w naszej pracowni oraz na Wydziale 
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2017 
roku Waldek Tatarczuk zaprosił nas na VideoNews do Galerii 
Labirynt w Lublinie. W 2017 zorganizowaliśmy wspólnie z Kachą 
Czarnotą oraz Instytutem Socjologii UAM semestralny warsztat 
Interwencja socjologiczna w sztuce współczesnej. Rola artysty w proce‑
sach gentryfikacji. W kolejnym roku akademickim kontynuowaliśmy 
współpracę z Czarnotą, IS UAM oraz Pracownią Pytań Granicznych 
UAM. Warsztat nazywał się Sztuka jako narzędzie krytyki społecznej. 
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Rola artysty w procesie gentryfikacji. Zaprosiliśmy wielu gości. 
Zależało nam na tym, żeby uczestnicy tego interdyscyplinarnego 
projektu potrafili w przyszłości rozpoznawać gentryfikację i mogli 
świadomie decydować, czy chcą wspierać te procesy, czy świadomie 
godzą się być ich częścią. Zorganizowałem wiele spotkań autor-
skich i warsztatów: z Nahumem Tevetem (2009), Eli Petelem (2013), 
Osvaldo Rombergiem (2013), Haimem Maorem (2013), Stanisławem 
Rukszą (2013, 2015), Grzegorzem Klamanem (2013), Tomaszem 
Załuskim (2014), Danielem Grúňem (2014), Raphaelem Zagury-Orly 
i Josephem Cohenem (2015), Tomaszem Fudalą (2016), Vardą 
Genossar (2016), Anetą Szyłak (2016). W 2014 roku w UAP zorgani-
zowałem panel Artysta jako pracownik, a w 2015 dyskusję o książce 
Skuteczność sztuki. Razem z obecną dziekan realizowaliśmy cykl 
o nazwie – nomen omen – Edukacja w kontekście neoliberalnej poli‑
tyki rentowności (2015/2016). Dlaczego to wymieniam? Bo wszystko 
zostało wymazane z historii UAP-u. Nie znajdziesz tych informacji 
na stronie uczelni. Zniknęły w trakcie jej przebudowy. Dla nowych 
władz uczelni, choć tak hucznie obchodzą jubileusz, historia godna 
uwagi i pamiętania zaczyna się dopiero w 2016 roku.

Władze wydziału próbują ograniczyć mi kontakt ze studen-
tami. Ciągle walczę o fakultet Wątki żydowskie we współczesnej 
kulturze wizualnej. Kiedyś zakomunikowano mi, że jako artysta nie 
mam odpowiednich kwalifikacji. Szkopuł w tym, że jestem również 
absolwentem hebraistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, gdzie przez kilka lat wykładałem ten oraz 
inne przedmioty i gdzie nie kwestionowano moich kompetencji.

Dwa lata temu zajęliśmy się w Pracowni Sztuki w Przestrzeni 
Społecznej uniwersytetem, realizując dwa tematy inspirowane znako-
mitą książką Oskara Szwabowskiego Nekrofilna produkcja akade‑
micka i pieśni partyzantów (2019). Od Szwabowskiego zapożyczyłem 
metodę autoetnografii. W roku akademickim 2019/2020 realizowa-
liśmy temat Studiowanie sztuki. Autoetnografia wizualna, a w roku 
2020/2021 temat Uniwersytet w kryzysie. Autoetnografia wizualna. 
Chciałem zaprosić Szwabowskiego z wykładem, chociaż na Google 
Meet. Nie było szans. To znaczy oficjalnie brakowało na to środków, 
podobnie jak na inne złożone przeze mnie wcześniej propozycje. 
Studenci poprosili mnie o to, żebym został opiekunem ich mię-
dzyuczelnianego koła naukowego Feministyczna Akcja Kreatywna. 
W grudniu wysłali w tej sprawie pismo do władz uczelni. W marcu 
otrzymali odpowiedz od rektora ds. studenckich. Okazało się, 
że w lutym senat uchwalił załącznik do uchwały, który stanowi, że 
wykładowcy, którzy otrzymali negatywne oceny, nie mogą być opie-
kunami organizacji studenckich. I tak to właśnie leci.
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W tym roku akademickim w pracowni realizujemy temat 
Studium głowy Karola Marksa, który brzmi trochę jak wyjęty 
z innej epoki. Chodziło o symboliczne przywrócenie myśli Marksa 
akademii sztuki. A wszystko w czasie nacjonalistycznego wzmo-
żenia, gdy uniwersytety stają się obiektami ataku jako miejsca 
„marksistowskiej indoktrynacji”, a politycy grzmią o zagrożeniu 
„marksizmem kulturowym”. Cieszę się, że tym razem dziekan przy-
znała mi środki na cztery wykłady gościnne. Być może jest to zapo-
wiedź zmiany. Mikołaj Ratajczak miał w pracowni wykład Kryzys 
i walka klas: historyczne i teoretyczne znaczenie włoskiego operaizmu, 
a Magdalena Radomska wykład Głowa Marksa i ręka Lenina – o try‑
logii Deimantasa Narkevičiusa. Odbyło się spotkanie autorskie z 
Magdą Malinowską wokół jej filmu Strajk Kobiet trwa. Ostatni był 
wykład Jerzego Kochana Karol Marks i odkrycie klasy robotniczej. 
Mam nadzieję, że da to studentom – a mam świetnych studentów – 
solidną bazę do tego, żeby realizować własne projekty.

Rafał Jakubowicz  
ur. 1974, absolwent Wydziału Wychowania 
Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby ASP w Poznaniu, a także hebraistyki 
na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. 
Zatrudniony na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego na Uniwersytecie Artystycznym 
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, 
gdzie prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni 
Społecznej. Członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.
ORCID: 0000-0002-0018-9988
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Agata Szymanek: Tworzysz platformy, takie jak Ministerstwo Pszczół „Apian”1 
oraz The Intimacy Machine2, gdzie najważniejsze dla ciebie podmioty: 
pszczoły oraz naturalne i kulturowe środowisko, które je otacza, są obserwo-
wane i poddane dyskusji. Jestem pod wrażeniem twoich metod łączenia badań 
naukowych i działań twórczych. Dlaczego twoje projekty koncentrują się wła-
śnie na pszczołach?

Aladin Borioli: Zacząłem pracować z pszczołami prawdopo-
dobnie około 2011–2012 roku, gdy mój dziadek potrzebował 
pomocy w swojej pasiece. Kiedy przeszedł na emeryturę i oddał 
swoje gospodarstwo synowi, został pszczelarzem. Gyd jednak 
zbliżał  się do osiemdziesiątki, ta praca stała się dlań zbyt trudna 
do wykonywania w pojedynkę, więc poprosił mnie o pomoc. 
Wtedy zacząłem regularnie odwiedzać pszczoły. W tym samym 
czasie robiłem licencjat z fotografii i pomyślałem, dlaczego by nie 
przynieść aparatu do pasieki. Dość szybko pszczoły i mój dziadek 
stali się tematem moich działań. To, co mnie poruszyło w związku 
z pszczołami, to więź, jaką mój dziadek był w stanie zbudować 
z tak małymi stworzonkami. Im więcej dowiaduję się o pszczołach, 
a zwłaszcza o relacjach, które ludzie z nimi tworzą, tym bardziej 
zdaję sobie sprawę, że będę nad tym tematem pracować jeszcze 
przez długi czas.

Żywotność pszczół, ich intensywny cykl życia, struktura społeczna i zdolność 
wytwarzania miodu – pokarmu o właściwościach uzdrawiających – wywo‑
łuje wiele nieokreślonych emocji. Jedna trzecia przemysłu agrokultury jest 
podtrzymywana przez zapylanie pszczół i kiedy one znikną z naszej planety, 
my będziemy walczyć o przetrwanie. To wszystko skłania do refleksji nad naszą 
duchową więzią z pszczołami i wspólnym uczestnictwie w niekończącym się 
cyklu życia i śmierci. Historycznie pszczoły symbolizowały czystość i wie‑
rzono, że ludzkie dusze po śmierci materializują się w ich małych ciałkach. 
Podążając za tą koncepcją, chciałabym zapytać o twój projekt rozwijany wspól‑
nie z niemiecki neurobiologiem dr. Randolfem Menzlem, w którym nauko‑
wiec wprowadza ideę symbolicznej transformacji w pszczołę podczas snu. 
Ta zmiana punktu widzenia inspiruje go do rewaluacji stanowiska w badaniach 
naukowych. Czy możesz opowiedzieć więcej o waszej współpracy?

Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym podkreślić, że z pew-
nością, gdyby pszczoły miodne zniknęły, byłoby to tragiczne dla 
ludzi i planety, ale możemy być pewni, że nie będą one pierwszym 
gatunkiem pszczół, który wyginie. Pszczelarze bardzo się o nie 

1 http://www.apian.ch [dostęp: 10.11.2021]. 
2 https://www.intimacy‑machine.net [dostęp: 12.11.2021].

http://www.apian.ch
https://www.intimacy-machine.net
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troszczą i chociaż masowe zagrożenia, takie jak: pestycydy, globalne 
ocieplenie, roztocza, dręcz pszczeli, zagrażają im, to te same zagro-
żenia zabijają pszczoły samotnice i inne społeczne gatunki pszczół 
oraz większość owadów w dużo większym stopniu. Dlatego bardziej 
niż o pszczoły miodne powinniśmy się martwić o wszystkie pszczoły 
i – mówiąc szerzej – o owady. Pszczoły rzeczywiście były wykorzy-
stywane w licznych skojarzeniach i przedstawieniach symbolicz-
nych, ale w przypadku dr. Menzla jest zupełnie inaczej. Poznałem go 
na studiach magisterskich w Berlinie. Wtedy był 2016 rok; niewiele 
wiedziałem o badaniach naukowych nad pszczołami, a jeszcze mniej 
o Menzlu. Miał w tym czasie laboratorium na terenie kampusu, 
a ponieważ moja magisterka dotyczyła podobnych tematów, popro-
siłem go o wywiad.

Wtedy zorientowałem się, że jest prawdopodobnie jednym 
z najbardziej znanych żyjących badaczy pszczół. Był, jak zawsze, 
bardzo gościnny i pomocny. Cierpliwie dzielił się ze mną wszystkimi 
swoimi badaniami laboratoryjnymi i doświadczeniem. Pod koniec 
wywiadu jakieś pytanie, nie pamiętam które, skłoniło go do tego, iż 
powiedział mi, że na początku swojej kariery neurobiologa pracu-
jącego z pszczołami miał kilka snów, w których stawał się pszczołą. 
To stwierdzenie poważnego, uznanego na świecie neurobiologa było 
jednocześnie fascynujące, wzruszające i zwalało z nóg. Pochodząc 
ze świata sztuki i studiując antropologię wizualną, byłem zdumiony, 
że neurobiologia nie była tak odporna na pewne eksperymentalne 
metody badawcze, co naiwnie myślałem w tamtym czasie. To było 
po prostu oparte na innej epistemologii, której wciąż próbuję się 
nauczyć. Zaraz po naszym spotkaniu wiedziałem, że chcę zrobić 
projekt z Menzlem na ten temat. Część wywiadów wykorzystałem 
do pracy magisterskiej, a następnie kontynuowałem pracę, starając 
się jak najdłużej utrzymywać z nim kontakt. Trudnością było dla 
mnie to, że nie chciałem redukować go tylko do tych snów. One są 
oczywiście fascynujące, ale anegdotyczne, jeśli chodzi o jego karierę 
i wszystko, co osiągnął. Więc w pierwszej kolejności chciałem zrobić 
film o nim i jego badaniach.

Podczas pracy nad projektem natknąłem na wywiad w języku 
niemieckim z dr. Randolfem Menzlem, przeprowadzony przez 
antropologa wizualnego Martina Grubera. Martin zgodził się udo-
stępnić fragmenty wywiadu w naszym filmie. Ten projekt przybrał 
formę eksperymentalnego dokumentu realizowanego we współ-
pracy z Laurentem Güdelem (artystą i muzykiem), Robertem 
Torche (artystą i muzykiem), Ellen Lapper (antropolożką wizu-
alną) i Randolfem Menzlem. Pierwszy szkic pokazaliśmy pod-
czas Musikfestival w Bernie w 2021 roku. Wciąż pracujemy nad 



303CZĘŚĆ IV PREZENTACJECIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

tą realizacją i jest ona jeszcze daleka od ukończenia. Ale pomysł 
polega na podzieleniu filmu na małe rozdziały, które będą starały 
się uchwycić metody badawcze Menzla, kwestię snu z jego opo-
wieści, ale także rozumienie snów na bardziej epistemologicznym 
poziomie. Naszym celem jest wykorzystanie doświadczenia Menzla 
do opracowania naukowej metody stawania się innym zwierzęciem. 
Wierzę, że Menzel pośrednio utorował drogę alternatywnej metody 
stawania się (method of becoming). Jeśli nie możemy wiedzieć, jak 
to jest być innym zwierzęciem na jawie, czy możemy to osiągnąć 
dzięki snom? Czy – wychodząc z poważnego naukowego stanowiska 
– stworzenie zasadniczych i kontrolowanych warunków dla śnienia 
może być wykorzystane jako metoda głębszego zrozumienia życia 
lub psychologii zwierząt? Czy taka dziwna eksperymentalna metoda 
może wnieść coś nowego do tego obszaru badań?

W nagraniu dokumentalnym Therianthropy Menzel opisuje, czego mogą 
dotyczyć marzenia senne pszczół. Wspomina ich miłe sny, takie jak: o kwiecie, 
podróży podczas słonecznego dnia, harmonii, ale również przytacza koszmary, 
jak spotkanie z pająkiem albo oczekiwanie na coś, czego już nie ma, podążanie 
za kwiatem, który nie jest tam, gdzie miał być. Menzel podkreśla ilość pracy 
umysłowej, którą pszczoła musi przepracować podczas swojego snu. Co myślisz 
o stawaniu się pszczołą? Czy refleksje Menzla zainspirowały cię do użycia tej 
metody wyobrażania w swojej pracy?

Osobiście nigdy nie śniłem o byciu pszczołą i niezbyt często miewam 
sny, więc – mówiąc szczerze – nie spodziewałem się tego. Ale jest 
to dla mnie całkiem zrozumiała metoda, zwłaszcza gdy przedmio-
tem badań nie jest człowiek. Kiedy uczysz się i pracujesz z pszczo-
łami, chciałbyś wiedzieć, jak to jest być jedną z nich. To rozwiązałoby 
wiele pytań na ich temat. Thomas Nagel napisał ważny artykuł 
na ten temat3, ale problem polega na tym, że jego wniosek opiera się 
na konkretnym stanowisku filozoficznym, które zawiera pogląd, że   
część świadomości lub pracy umysłu nigdy nie może zostać dosię-
gnięta ani uchwycona. Ta filozoficzna postawa skłania go do kon-
kluzji, że stanie się nietoperzem jest niemożliwe. Nagel w swoim 
artykule bierze przykład nietoperza ze względu na jego niezwykle 
obce dla ludzi sensorium. Ale chciałbym myśleć, że tak naprawdę 
jest to możliwe zadanie i być może łatwiejsze, niżby się wyda-
wało. Bardzo podoba mi się cytat z Ernsta Cassirera, który mówi: 
„[Uexküll] Twierdzi, że jedynym kluczem do życia zwierzęcego są 
fakty, których dostarcza nam anatomia porównawcza. Jeżeli znamy 

3 N. Thomas, What Is It Like to Be a Bat?, “The Philosophical Review” 1974, nr 4, 
s. 435–450.
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Heksagon, zaraz po okręgu i trójkącie, 
jest jedną z najbardziej symbolicznych 
figur. Możemy go spotkać w centrum 
utworzonym przez połączenie trójkąta 
skierowanego w górę i trójkąta skierowa-
nego w dół, co wyraża symbiozę dwóch 
przeciwstawnych energii. Sześciokąt 
i liczba sześć kojarzą się z boskością, 
równowagą i miłością. Prawdopodobnie 
obserwacja plastra miodu i pszczół 
pomogła naszym przodkom w ustano-
wieniu tych skojarzeń.
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budowę anatomiczną jakiegoś gatunku zwierzęcego, to mamy już 
wszystkie dane konieczne do zrekonstruowania jego szczególnego 
trybu doświadczenia”4. 

Może ktoś stwierdzi, że to naiwne, ale moim zdaniem 
to jedyny sposób, aby zbliżyć się do tego, o ile nasza definicja 
budowy anatomicznej jest wystarczająco szeroka. Więc dla mnie 
stawanie się pszczołą nie jest czymś, co regularnie praktykuję, ale 
– śledząc doświadczenie Menzla – wierzę, że może to być częścią 
poważnej metody badawczej w kwestii naszego rozumienia innych 
istot.

W niewielkim stopniu może przybliżyć nas do codziennych doświadczeń pszczół 
to, że możemy skosztować odrobinę ich podstawowego składnika odżywczego: 
miodu. Miód – jako jedyny znany przez naszych przodków materiał słodzący 
i jeden z pierwszych sfermentowanych pokarmów – szybko został rozpoznany 
jako substancja o właściwościach magicznych oraz stanowił niezbędny element 
wczesnych obrzędów ceremonialnych; był traktowany jako pokarm bogów i śro-
dek obdarzający życiem. Był używany podczas libacji w wyroczniach delfickich 
i eleuzyjskich, a niektóre święte zwierzęta, np. krokodyle w starożytnym Egipcie, 
były karmione miodem. Wiem, że pozyskujesz miód. Jak nauczyłeś się tej prak-
tyki oraz jak tę wiedzę i procesy można wykorzystać w sztuce?

Miód to fascynujący produkt i – podobnie jak wiele produktów 
pochodzących z ula – był używany od tysiącleci z wielu różnych 
powodów. Jest taki niesamowity artykuł Alyssy N. Crittenden 
(2011), w którym proponuje przewartościowanie znaczenia spoży-
cia miodu w ewolucji człowieka i rozwoju mózgu. Twierdzi: „Miód 
jest jednym z najbardziej energetycznych pokarmów w przyrodzie 
[...], ale pomimo przesłanek, że mógł być ważnym źródłem poży-
wienia dla wczesnych Homo […], poświęcono mu niewiele uwagi 
w większości rekonstrukcji wczesnych składów diety homininów”5. 
Autorka twierdzi również, że aby zrozumieć ekspansję neuronalną 
ludzkiego mózgu, musimy włączyć do naszych badań konsumpcję 
miodu i larw6. Około 80–95% miodu to cukier (fruktoza i glukoza); 
zawiera również niezbędne witaminy i minerały. Chociaż w komer-
cyjnie przetworzonym miodzie znajdują się niewielkie ilości białka, 
to jeśli jest zbierany zgodnie z tradycyjnymi technikami, ślady 
larw znalezionych w miodzie znacznie zwiększają ich zawartość7. 

4 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 
1977, s. 78.

5 A.N. Crittenden, The Importance of Honey Consumption in Human Evolution, “Food and 
Foodways” 2011, nr 4, s. 257. Autorka używa terminu hominin.

6 Tamże, s. 266.
7 Tamże, s. 258.
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Równocześnie w sztuce naskalnej przedstawiającej zbieranie miodu 
możemy znaleźć mnóstwo dowodów na to, że stanowił ważną część 
paleolitycznej diety i codziennego życia8 oraz możemy spekulować, 
że był wykorzystywany dużo wcześniej. W przypadku większości 
narzędzi i technik pszczelarskich rzadko jednak pozostają po nich 
zapisy archeologiczne. Obecnie niektóre społeczności nadal są silnie 
uzależnione od spożycia miodu i larw, tak jak społeczność etniczna 
Efé z lasu Ituri w Demokratycznej Republice Konga. W sezonie 
miodnym, który trwa od lipca do sierpnia, prawie całkowicie polega 
ona na pożywieniu pozyskiwanym od pszczół miodnych – do 70% 
diety w masie i 80% w kaloriach9. 

Pszczelarstwa uczyłem się od dziadka. A po jego śmierci 
hodowałem pszczoły z pasji, ale też w ramach prowadzenia badań. 
Produkcja miodu nigdy nie była moim celem. Kiedy jest dobry rok 
dla pszczół, pozyskuję trochę miodu i naprawdę cieszę się, że go 
zbieram. To fajny prezent i coś, czym można podzielić się z przyja-
ciółmi i innymi ludźmi, ale nie hoduję pszczół dla produkcji miodu. 
Jeśli chodzi o wykorzystanie miodu w sztuce, myślę, że szkoda 
byłoby marnować miód na jakąś dziwną rzeźbę, ale naprawdę inspi-
ruje mnie jego znaczenie w ewolucji człowieka i zacząłem myśleć 
o jakiejś pracy na ten temat.

Heksagon, zaraz po okręgu i trójkącie, jest jedną z najbardziej 
symbolicznych figur. Możemy go spotkać w centrum utworzonym 
przez połączenie trójkąta skierowanego w górę i trójkąta skierowa-
nego w dół, co wyraża symbiozę dwóch przeciwstawnych energii. 
Sześciokąt i liczba sześć kojarzą się z boskością, równowagą i miło-
ścią. Prawdopodobnie obserwacja plastra miodu i pszczół pomogła 
naszym przodkom w ustanowieniu tych skojarzeń.

Jeśli chodzi o skojarzenia symboliczne, to heksagonalna 
struktura plastra miodu inspirowała wielu twórców, od rzeźbia-
rzy po architektów. Istnieje wspaniała książka o znaczeniu pszczół 
w historii architektury autorstwa Juana Antonio Ramireza The 
Beehive Metaphor10. Jeśli zaś chodzi o kształt heksagonu, to naj-
wyraźniejszym przykładem jego wpływu na architekturę jest 
Honeycomb House Franka Lloyda Wrighta. Ale mówiąc o sześcioką-
cie, lubię odwoływać się do artykułu C.W.W. Pirka i in. z 2004 roku, 
zatytułowanego Honeybee Combs: Construction Through a Liquid 

8 Tamże, s. 260.
9 Tamże, s. 262.
10 Zob. E. Bunge, Bee Modern: An Interview with Juan Antonio Ramirez, „Cabinet” 2001, 

https://www.cabinetmagazine.org/issues/4/bunge_ramirez.php [dostęp: 20.09.2021]; 
J. Ramírez, Beehive Metaphor. From Gaudí to Le Corbusier, Chicago (IL) 2000.

https://www.cabinetmagazine.org/issues/4/bunge_ramirez.php
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Equilibrium Process?11 Dość często jesteśmy zdumieni precyzją 
plastrów pszczelich i nawet Karol Marks dał się na to nabrać, ale 
w rzeczywistości ten artykuł tłumaczy, że pszczoły nie projektują 
tego kształtu. Ten kształt jest po prostu tworzony przez prawo 
fizyki. Pszczoły podgrzewają wosk, a kiedy się topi, przybiera kształt 
sześciokąta, ponieważ tak działa fizyka, tak jak w wypadku mydła, 
które tworzy bańki.

To jest bardzo ciekawy fakt. Nawiązując do wosku pszczelego, postacie zwierząt, 
ludzi i duchów wykonane z wosku były używane w różnych ceremoniach przez 
magów Egiptu, Babilonii, Indii i w wielu innych miejscach. Dzięki swojej pla-
styczności wosk pszczeli ma długą tradycję stosowania w praktykach artystycz-
nych. Czy kiedykolwiek próbowałeś pracować z tym materiałem?

Podobnie jak miód, wosk pszczeli był używany od tysiącleci do wielu 
różnych celów. Była to jedna z najważniejszych i najszerzej stoso-
wanych starożytnych technologii cire perdue (metoda traconego 
wosku), w której model woskowy tworzy formę dla ciekłego metalu, 
aby później wytworzyć rzeźby, biżuterię i ozdoby, a także toporki 
z brązu i groty włóczni. W tej technice model woskowy poprzedza 
metalowy proces wytwarzania uzbrojenia; wczesna produkcja broni 
była uzależniona od produktów pochodzących z ula. Osobiście tylko 
raz pracowałem z woskiem, aby stworzyć popiersie mojego dziadka. 
Zrobiłem mu wiele zdjęć, zwłaszcza podczas mojego pierwszego 
projektu The Beehive Metaphor12, ale – pracując wtedy głównie 
z rzeźbą – poczułem potrzebę zrobienia czegoś trójwymiarowego. 
Dlatego też, używając najpierw silikonu, stworzyłem formę jego 
popiersia, w czym pomagała mi mama. Jak robi to wielu studen-
tów sztuki, w pewnym momencie kończysz, angażując część swojej 
rodziny jako asystentów. Następnie postanowiłem wypełnić formę 
woskiem wytworzonym przez pszczoły dziadka. Była to dla mnie 
ważna rzeźba, a teraz, gdy odszedł, jest to miła spuścizna po nim. Ale 
poza tym nie jestem zainteresowany pracą z woskiem, miodem ani 
jakimkolwiek produktem z ula, przynajmniej na razie.

11 C.W.W. Pirk, H.R. Hepburn, S.E. Radloff, J. Tautz, Honeybee Combs: Construction 
Through a Liquid Equilibrium Process?, „Naturwissenschaften” 2004, nr 7, s. 350–353, 
doi: 10.1007/s00114-004-0539-3. 

12 Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.apian.ch/projects/
metaphor [dostęp: 10.11.2021]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pirk+CW&cauthor_id=15257392
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hepburn+HR&cauthor_id=15257392
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Radloff+SE&cauthor_id=15257392
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tautz+J&cauthor_id=15257392
http://www.apian.ch/projects/metaphor
http://www.apian.ch/projects/metaphor


BECOMING A BEE.…  308
Agata Szymanek

Na okładce Twojej wspaniałej książki Hives, 2400 B.C.E. – 1852 C.E.13 możemy 
zobaczyć zdjęcie ula z wizerunkiem pszczelej Madonny. To religijne przedstawie-
nie wzmacniało apotropaiczne właściwości ula i jego siłę, aby chronić przed złym 
spojrzeniem. Jak odkryłeś ten wizerunek i czego dotyczy projekt publikacji?

Znalazłem to zdjęcie w szwajcarsko-niemieckim dzienniku pszcze-
larskim, ale ten ul jest typowy dla uli produkowanych na północy 
Niemiec, szczególnie w rejonie Lüneburger Heide. Ludzie z tego 
obszaru tworzyli drewniane wizerunki na ulu, aby chronić pszczoły 
przed krzywdą lub wpływami diabła. Książka jest długofalowym 
projektem, którego celem jest przepisanie historii ula, a właściwie 
bardziej niż przepisanie, zaproponowanie innej, niehistorycznej 
wersji. Z wyjątkiem niezłej książki Gene’a Kritsky’ego The Quest for 
the Perfect Hive14 o tej historii nie ma prawie nic. Istnieją oczywi-
ście badania Evy Crane, dostarczające wielu informacji, które dzisiaj 
mamy o ulach, ale one w większości pokazują, że wiemy niewiele. 
Ule zawsze były budowane z naprawdę delikatnych materiałów, 
a archeolodzy nie poświęcali im zbyt wiele uwagi. Kiedy próbowa-
łem zgłębić tę historię, zdałem sobie sprawę, że najlepszym źródłem 
do jej zrozumienia są obrazy. Zacząłem więc kolekcjonować obrazy 
i w pewnym momencie poczułem, że mam ich wystarczającą ilość, 
aby zacząć bawić się oraz komponować wizualną i niehistoryczną 
wersję ontologii ula. 

Przez niehistoryczną wersję rozumiem, że nie skupia się 
na początku. Jak pisze Yuk Hui w swojej ostatniej książce Art and 
Cosmotechnics15, historia potrzebuje źródła, konkretnego punktu. 
Bez początku (origin) nie ma historii i nie ma początku bez historii. 
Mamy solidne dowody o istnieniu pszczelarstwa z płaskorzeźby 
w starożytnym Egipcie datowanej na 2400 roku p.n.e., która poka-
zuje pszczelarzy pracujących z ulami. Ale zaawansowana technika 
przedstawiona na tym obrazie i znaczenie pszczół dla homininów 
zmuszają nas do stwierdzenia, że   wszystko zaczęło się dużo wcze-
śniej. Pomimo śladowej liczby takich dowodów i zważając na zna-
czenie pszczół dla ludzi, brak dowodów nie może nas powstrzymać 
i należy przyjąć mniej oczywiste świadectwa, takie jak zdjęcia, 
nawet jeśli już one same są spekulacyjną rekonstrukcją możliwych 
uli. Dlatego książka bardziej niż próbę opowiedzenia historii ula 

13 A. Borioli, Hives, 2400 B.C.E. – 1852 C.E., http://www.apian.ch/projects/
hives‑2400‑1852 [dostęp: 15.12.2021].

14 G. Kritsky, The Quest for the Perfect Hive: A History of Innovation in Bee Culture, Oxford 
2010. 

15 Y. Hui, Art and Cosmotechnics, Minneapolis (MN) 2021. 

http://www.apian.ch/projects/hives-2400-1852
http://www.apian.ch/projects/hives-2400-1852
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ma na celu stworzenie kodeksu, który dzięki zabawnemu zestawie-
niu obrazów pokazuje, jak bogata ta historia powinna być. Może 
stać się to również materiałem dla przyszłych badań nad tą historią, 
prowadzonych przez wszystkich, którzy będą tym tematem zainte-
resowani. W tej chwili we współpracy z antropolożką wizualną Ellen 
Lapper przepisujemy wstęp do drugiego wydania książki, które 
powinno być dostępne w marcu–kwietniu 2022 roku.

W swoich działaniach artystycznych często wykorzystujesz dźwięk lub, w tym 
przypadku, unsound. Dawniej uważano, że brzęczenie pszczół jest w rzeczywi‑
stości nagromadzeniem głosów ludzkich dusz. Czy mógłbyś odnieść się do swo‑
jego projektu HISS w tym kontekście?

W pewnym momencie moich badań zdałem sobie sprawę, że 
dźwięk lub hałas jest dość ważną cechą praktyki pszczelarskiej. 
Pszczoły nie mają uszu, ale do komunikacji wykorzystują sygnały 
dźwiękowe, które wyczuwają poprzez swoje ciała. Ponieważ nauczy-
łem się pszczelarstwa razem z dziadkiem, który był głuchy, przeto 
nigdy wcześniej tak naprawdę nie zastanawiałem się nad tą kwe-
stią. Ale po przeczytaniu kilku artykułów na ten temat i rozmowie 
z pszczelarzami, którzy używali dźwiękowych sygnałów do pro-
wadzenia swojej hodowli, zdałem sobie sprawę, że to naprawdę 
ważna część pszczelarstwa. Nie wiedząc w zasadzie nic o dźwiękach 
(noises) ani muzyce, zdecydowałem się na współpracę z przyjacie-
lem. Laurent Güdel to muzyk i artysta z Bienne w Szwajcarii, który 
skupia się na estetyce noise. Poprosiłem go, aby pojechał ze mną 
na badania terenowe, które prowadziłem wówczas w Maroku. A już 
kilka tygodni później słuchaliśmy pszczół w odosobnionej wiosce 
w marokańskich górach. Jego pierwszą reakcją było stwierdzenie, że 
pszczoły brzmią jak jego własna muzyka.

Nagrywaliśmy jeden z uli Souafy Hassana, miejscowego 
pszczelarza ze wsi Inzerki, z którym kiedyś współpracowałem. 
Rozmawiając z nim, zdaliśmy sobie sprawę, jak kluczowy dla jego 
praktyki był dźwięk. Hassan używa sygnałów dźwiękowych, aby 
wiedzieć, czy może opuścić swoją pasiekę, zwłaszcza podczas 
nastroju rojowego. Słuchając królowych, potrafi dostrzec specy-
ficzny dźwięk, który wydają przed rójką. Mówiąc ogólnie, gdy kró-
lowa się zestarzeje lub jeśli ul jest zbyt zapracowany, królowa opuści 
ul wraz z częścią pszczół i pozostawi larwy gotowe do przekształ-
cenia się w nową matkę przez resztę pszczół. Chociaż to sposób 
rozmnażania się pszczół, równocześnie jest to strata dla pszcze-
larzy. Pomysł polega na tym, że jeśli jesteś na miejscu, możesz 
śledzić rójkę i ją złapać, aby sprowadzić ją z powrotem do ula. 
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To spotkanie i to doświadczenie dało początek utworowi o nazwie 
HISS. Ta dźwiękowa etnografia łączy wywiad Souafy Hassana, muzykę 
Laurenta Güdela i nagrania dokonane bezpośrednio w ulach w Maroku. 
Właśnie wyprodukowaliśmy wersję kasetową HISS, która powinna być 
w sprzedaży na portalu www.apian.ch w nadchodzących tygodniach. 
Po tym utworze Laurent i ja kontynuowaliśmy współpracę przy użyciu 
podobnego formatu i stworzyliśmy dwa inne utwory audio, które były 
emitowane w BBC. Jeden został wykonany z Larsem Chittką, byłym 
studentem Randolfa Menzla, który prowadzi laboratorium Sensorium 
Pszczół i Behawioralną Ekologię na Queen Mary University of London. 
A ostatnio stworzyliśmy kolejną dźwiękową wersję Therianthropy16, 
o której mówiłem na początku tej rozmowy, co wydaje się odpowied-
nim momentem, aby zamknąć pętlę.

Aladin Borioli w twórczości posługuje się metodami z zakresu z antro-
pologii i filozofii, łącząc je z praktyką artystyczną i sztuką hodowli 
pszczół. Od 2014 roku pracuje nad rozwojem Ministerstwa Pszczół 
„Apian”, które bada odwieczne relacje międzygatunkowe między 
człowiekiem a pszczołami. Rezultatem są polimorficzne etnografie, 
które łączą różne media, takie jak: tekst, fotografia, dźwięk i wideo. 
W 2020 roku Apian17 opublikowało (w Paryżu) swoją pierwszą książkę 
Hives/Ruches – wizualny atlas ula. Apian ma również na celu pracę 
kolektywną i jest przestrzenią spotkań wokół wspólnych wrażliwości, 
np. współpracuje z Randolfem Menzlem, Laurentem Güdelem i Ellen 
Lapper. Prace Borioliego były ostatnio pokazywane m.in. na: CTM 
Festival Berlin 2019, Images Vevey 2020, ICA London 2020 i Eyebeam 
2021. Borioli ma tytuł magistra antropologii wizualnej i mediów (Freie 
Universität Berlin, 2018), licencjat z fotografii (ECAL, 2014) oraz cer-
tyfikat programu filozofii krytycznej w The New Centre for Research 
& Practice18.

16 Utworu można posłuchać na stronie https://www.bbc.co.uk/programmes/m0011cmd 
[dostęp: 25.12.2021].

17 W katalogach jako autor podany jest A. Borioli, ale artysta celowo operuje na przemian 
swoim nazwiskiem i nazwą Apian. 

18 https://thenewcentre.org/about [dostęp: 25.11.2021]. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0011cmd
https://thenewcentre.org/about
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315Elementy nr 2 → Ciemne karty

Aisza Kandisza […] to w tradycji marokańskiej jedna z najpo-
pularniejszych i najgroźniejszych dżinnij (żeński odpowiednik 
dżinna). […]. Ta łowczyni i uzdrowicielka raz przybiera postać 

pięknej (nieodparcie uwodzicielskiej) kobiety, innym zaś razem 
wiedźmy. Nowego wybrańca nie bierze w posiadanie, lecz czyni 

go podatnym na nawał dżinnów, demonów oraz wszelkiego 
rodzaju sił magicznych; człowiek ten staje się tym samym miej-

scem przepływu mas danych kosmicznych. Dlatego właśnie Aisza 
Kandisza wzbudza przerażenie. Swoich ofiar nie opuszcza nigdy, 
musi bowiem zapewnić ich całkowitą otwartość, co niekoniecz-

nie jest dla zainteresowanych doświadczeniem przyjemnym. 
Według Marokańczyków spokój we współżyciu z Aiszą (nową 

kochanką/panią) można osiągnąć, godząc się na współpracę z nią, 
dostarczając jej pożywienia oraz rozrywki w postaci dynamicz-

nych, barbarzyńskich rytuałów w kakofonicznych rytmach. 

Reza Negarestani1

Czy właściwe jest odwołanie się do Aiszy jako metafory pędu twórczego? Czy 
wolno nam twierdzić, że artysta jest istotą nawiedzoną, przez co staje się 
medium skupiającym w sobie wielorakie siły dążące do odnalezienia obszaru 
(współ)obecności? O jakich siłach tu mowa, o jaką sztukę chodzi? W niniej-
szej pracy zamierzam dowieść, że przedefiniowanie koncepcji duchowości 
w sztuce może okazać się pomocne w wypracowaniu spojrzenia konceptu-
alnego, pozwalającego zbadać możliwy alternatywny porządek epistemiczny 
w historii sztuki. Według Michela Foucaulta episteme to całość warunków 
i relacji, które stanowią bazę umożliwiającą zaistnienie pewnych dyskur-
sów i zasobów wiedzy powstających w ich ramach. Czy podejście relacyjne 
pomoże nam odkryć niespójności w sposobie definiowania sztuki ducho-
wej jako teorii oraz praktyki, a także praktyk artystycznych w ogóle, przez 
episteme zachodnie, zwłaszcza od czasów renesansu? Będę posługiwała się 
metaforą artysty jako medium ze względu na skojarzenia z praktykami ezote-
rycznymi i duchowymi, jakie ona przywołuje. Da mi to sposobność zasto-
sowania podejścia relacyjnego, gdy przejdę do kwestionowania koncepcji 
artysty jako postaci niezależnej i autonomicznej, co według mnie stanowi 
krok w kierunku możliwej zmiany dotychczasowego postrzegania roli sztuki.

Każda wzmianka o sztuce mediumistycznej przywołuje na myśl specy-
ficzne praktyki duchowe, występujące przede wszystkim w sztuce nowocze-
snej, której nieobce są wpływy okultyzmu i tradycji mistycznych. Na pierwszy 

1 R. Negarestani, Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials, Melbourne 
2008, https://monoskop.org/File:Negarestani_Reza_Cyclonopedia_Complicity_
with_Anonymous_Materials.pdf [dostęp: 10.04.2022]. 
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plan wysuwa się sztuka abstrakcyjna ze stworzonymi przez siebie możliwo-
ściami nowych poszukiwań w sferze ducha. Odrzucała ona wprawdzie tra-
dycyjną religię, nie stroniła jednak od praktyk okultystycznych. Zasadniczo 
od końca XIX wieku moderniści oraz artyści awangardowi, podejmujący 
działania typu performance, aktywni na polu muzyki, literatury czy sztuk 
plastycznych, znajdowali się pod znaczącym wpływem tradycji ducho-
wych i rytuałów, których różne odmiany łączyli ze sobą, w tym teozofię, 
buddyzm, kabałę, sufizm, sztukę afrykańską czy rdzenną sztukę amerykań-
ską, a także tematy biblijne i katolicyzm, a więc ten rodzaj wrażliwości oraz 
wpływów, których początki sięgają czasów romantyzmu, a zwłaszcza twór-
czości Williama Blake’a.

Silny związek między sztuką a duchowością, a ściślej mówiąc, między 
sztuką a transcendencją, istniał od zawsze. Jednak najwyraźniej zaznaczył 
się w zorganizowanych religiach monoteistycznych (monolithic), zwłaszcza 
w tradycji zachodniej i chrześcijańskiej, w której tworzący artysta odgrywa 
w pewnym sensie rolę szamana przenoszącego mistyczne i boskie moce 
do sfery reprezentacji.

Chcę w tym miejscu zwrócić uwagę na rozłam między człowiekiem 
a porządkiem naturalnym w historii myśli zachodniej, który znalazł swoje 
odbicie również w monoteistycznych religiach judeochrześcijańskich, 
natomiast w erze nowoczesnej przybrał formę bardziej złożoną i stał się 
uniwersalną normą, która wciąż utrzymuje się jako dominujący para-
dygmat poznawczy. Także w praktykach odżegnujących się od oficjalnych 
religii lub gdy artysta wprost przyznaje, że przemawia przez niego inna 
istota, postać twórcy pozostaje w centrum, jest mniej lub bardziej autono-
miczna, co można uznać za pochodną tego porządku paradygmatycznego. 
Hilma af Klint utrzymywała: „Obrazy były malowane wprost za moim 
pośrednictwem, bez wstępnych szkiców, z ogromną mocą. Nie wiedzia-
łam, co mają przedstawiać. Mimo to pracowałam szybko i bez waha-
nia, nie zmieniłam ani jednego posunięcia pędzlem”2. W innym miejscu 
dodaje: „Nie w tym rzecz, że miałam być ślepo posłuszna Wielkim Panom 
Tajemnicy, lecz miałam sobie wyobrażać ich stałą obecność przy mnie”3.

Nawet takie ruchy, jak sztuka procesualna (process art) czy sztuka 
ziemi (land art) – których uczestnicy odrzucają intencjonalność, kładą 
nacisk na proces i odkrywanie, przeciwstawiają się kulturze zorientowanej 
na produkt, kontrolę instytucjonalną i utowarowienie sztuki, pozwalają, 
aby przemawiały przez nich nienazwane moce, i uwalniają się od kontro-
lowanych warunków – koncentrują się wokół twórcy. To jemu przypi-

2 D. Lomas i in., Hilma af Klint: A Pioneer of Abstraction, Ostfildern 2013, s. 38.
3 G. af Klint i in., Hilma af Klint: The Greatness of Things by Gustaf af 

Klint, Dublin 2006, s. 19.
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sywane jest gotowe dzieło, a polityka relacji ogranicza się do kwestii 
indywidualistycznych, humanistycznych i subiektywnych. 

Inaczej sprawa ma się w przypadku praktyk i rytuałów dawniejszych, 
rdzennych czy prehistorycznych. W tego typu praktykach aktywizują się 
splątane relacyjności, a episteme, w którym się pojawiają, wykracza poza 
tropy wiedzącego podmiotu. Nie zastanawiamy się nad tym, kto był auto-
rem malowideł i rytów w górach Tasili Wan Ahdżar, lecz zajmuje nas raczej 
ich znaczenie rytualne, ich miejsce w szerszym kontekście praktyk ducho-
wych i związków z otoczeniem. Natomiast w sztuce tantrycznej, uznawanej 
za działanie obywające się bez ego (egoless), za dewocyjny i mistyczny, abs-
trakcyjny i minimalistyczny rodzaj malarstwa w hinduizmie, nazwisko arty-
sty celowo nie jest ujawniane. W centrum uwagi znajduje się doświadczenie 
nabywane w procesie. Tu linia oddzielająca twórczość artystyczną od skła-
dania ofiary, czy też po prostu od życia, zanika, ponieważ dzieło sztuki jest 
przede wszystkim miejscem komunikacji z tym, co inne, co zewnętrzne.

Jeszcze w średniowieczu przyporządkowanie dzieła artyście nie 
było proste, a większość twórców pozostawała anonimowa. Zresztą dzieła 
były w przeważającej mierze wynikiem pracy wielu osób, a nie pojedyn-
czego człowieka. Jednak ich zewnętrze jest bardziej transcendentne niż 
immanentne.

To w epoce renesansu zrodził się status artysty jako jednostki genial-
nej, autonomicznego twórcy. Od tamtej pory nawet mistyczne i tajemne 
aspekty tworzenia wiązano z postacią artysty, którego niezależnie od cech 
charakteru ceniono za zachwyt i emocje wzbudzane przez dzieło. Typowe 
dla renesansu było również mitologizowanie aktu kreacji dokonywanego 
w odosobnieniu, wywoływanie wokół procesu tworzenia aury tajemni-
czości, co miało podkreślać wyjątkowość i geniusz artysty. Jako przy-
kład można tu przytoczyć opowieści o Michale Aniele, który miał jakoby 
samemu papieżowi zabronić zbliżania się do siebie w trakcie pracy, lub 
doniesienia o Tintoretcie, który wyjątkowo rzadko wpuszczał gości do swo-
jej pracowni.

W tym miejscu chciałabym się zatrzymać i zastanowić, czym 
w istocie jest duchowość, a nie jest to przecież pojęcie, z którym łatwo 
się zmierzyć. Mówiąc o duchowych wymiarach sztuki, można rozróż-
nić następujące obszary: transcendencji (o właściwościach mistycznych; 
dotyczący tego, co leży poza poznaniem), religii (wskazujący wyraźnie 
na duchowość zorganizowaną) oraz okultyzmu (czyli nieco ezoterycznego 
zwrócenia się w stronę praktyk magicznych, istot i zjawisk nadprzyro-
dzonych). Termin „duchowy” opisuje wszystkie te obszary, natomiast one 
– mimo wyraźnie określonych granic i różnego znaczenia w rozmaitych 
społecznościach – zakładają związek oraz współzależność z wyższym 
porządkiem rzeczy i znaczeń, czymś niepojmowalnym, co ukazuje się 
na powierzchni istnienia dzięki sztuce i artyście.
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Na te związki oraz współzależności zamierzam spojrzeć z innej 
perspektywy, przywołując metaforę wymienionej na początku Aiszy; 
metaforę, zgodnie z którą artysta nie jest samotnym, autonomicznym 
wykonawcą i twórcą o cechach boskich, ale obszarem krzyżowania się 
przeróżnych sił, aktantów i czynników, medium umożliwiającym manife-
stację wielości.

Nie istniejemy osobno; jesteśmy uwikłani w różnorodne siatki 
relacji, czy to ze względu na uwarunkowania historyczne i ideowe, 
fundament epistemologiczny, czy to z uwagi na interakcje z innymi jed-
nostkami i istotami oraz środowiskiem. Tworzenie sztuki nie jest więc 
sprawą indywidualną, lecz raczej rezultatem i częścią splątanych relacji. 
Zgodnie z tym zamierzam wykazać, że sztuka w całości jest zjawiskiem 
duchowym, ponieważ kierunkuje i ukazuje różnorodności niebędące 
w zasięgu pojedynczego twórcy. Zwłaszcza że dzieła to twory afektu, 
ujawniające się na niezbadanych terytoriach wrażliwości lub – by użyć 
określenia Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego – są „połączeniem per-
ceptów i afektów”4, wydarzeniami, których nie da się wytłumaczyć indy-
widualną intencjonalnością.

4 G. Deleuze, F. Guattari, Percept, afekt i pojęcie, tłum. P. Pieniążek, „Sztuka 
i Filozofia” 1999, nr 17, s. 10–26.

Hilma af Klint, Ołtarz, nr 1,  
z grupy 10, 1907,  
fot. Moderna Museet/Albin 
Dahlström, źródło: Wikimedia 
Commons
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Czy – przyjmując taką perspektywę – możemy na nowo skon-
ceptualizować praktykę artystyczną, a artystę i twórcę postrzegać 
w większym stopniu jako medium? Osobę „opętaną”, w tym sensie, że 
wypowiada się przez nią sieć aktantów i struktur? Nie zaprzeczamy tutaj 
sprawczości artysty i spoczywającej na nim odpowiedzialności, lecz kwe-
stionujemy raczej – zgodnie ze słowami Karen M. Barad – „naturę spraw-
czości i jej domniemane umiejscowienie w jednostkach” i sankcjonujemy 
sieci relacji, przez które dokonuje się proces sztuki. Słowo „proces” jest 
tutaj ważne, ponieważ mówienie o doświadczeniu duchowym zapo-
średniczanym przez sztukę zawsze sugeruje proces – czy to doświad-
czenie artysty lub widza, czy rytualne zadania spełniane przez sztukę. 
Nigdy nie chodzi wyłącznie o znaczenie czy sygnifikację danej osoby 
lub dzieła. W tym sensie obok wymiaru konceptualnego i kreatywnego 
mówić możemy o wymiarze afektywnym. W czasach, gdy różne rodzaje 
duchowości zaczynają na nowo pojawiać się w praktykach artystycznych, 
niezbędne wydaje się ponowne zdefiniowanie tego terminu przez 
zrewidowanie historii sztuki, również z perspektywy uwzględniającej 
żywotność materii i splątane relacje.

Nowy materializm dostarcza nam właściwych pojęć i nowych spo-
sobów myślenia, aby wspomóc nasze próby przekroczenia istniejących 
kategorii i zredefiniowania produkcji artystycznej jako zjawiska opartego 
na wzajemnych powiązaniach różnych elementów, a nie zachodzącego 
w izolacji. Pomoże nam to zrozumieć złożony charakter nawarstwionych 
czynników kształtujących nasze doświadczenie zmysłowe i afektywne 
w sztuce, których nie można rozpatrywać w oderwaniu od kreatywności 
koncepcyjnej. W tym kontekście praktyka artystyczna może oznaczać 
„intra-akcję”, używając neologizmu zaproponowanego przez Barad, 
który „[...] oznacza wzajemne ustanawianie się splątanych sprawczo-
ści. W odróżnieniu od zwykłej «interakcji», która zakłada istnienie 
oddzielnych, indywidualnych sprawczości (agencies), poprzedzających 
swoje interakcje, pojęcie intra-akcji wskazuje, że oddzielne sprawczo-
ści nie poprzedzają swoich intra-akcji, lecz pojawiają się dzięki nim”5. 
Niemożliwe jest więc zdefiniowanie granic podmiotu ani przedmiotu 
i zawsze wchodzi tu w grę stawanie się, znajdujące się pod wpływem 
innych sił, innych ciał lub też, lepiej, stawań się oraz w połączeniu 
z nimi. „Należy podkreślić, że «odrębne» sprawczości są odrębne wyłącz-
nie w sensie relacyjnym, a nie absolutnym, a więc że sprawczości są 
odrębne tylko w ramach swojego wzajemnego splątania; nie istnieją jako 
elementy indywidualne”6.

5 K.M. Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the 
Entanglement of Matter and Meaning, Durham 2007, s. 33.

6 Tamże.
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Deindywidualizacja sztuki czy też „zwrot relacyjny” – którego 
jednym z najlepszych przykładów jest estetyka relacyjna opracowana teo-
retycznie przez Nicolasa Bourriauda w latach 90. XX wieku, osłabiająca 
autonomię artystów w następstwie pojawienia się sztuki nowych mediów 
oraz przejścia od sztuki nowoczesnej do sztuki ponowoczesnej (choć 
tu na pierwszy plan wysuwają się związki międzyludzkie i wymiana spo-
łeczna) – ściśle wiąże się z filozofią procesu i relacji, czyli utrzymującą się 
od dawna w historii myśli tradycją kładącą nacisk na ciągły ruch i interakcję 
rzeczy, co może przyczynić się do powstania w świecie nowych uwarun-
kowań. Stawanie się jest w tej tradycji ważnym pojęciem, ponieważ ujmuje 
świat jako dynamiczny proces, w którym rzeczy pojawiają się w procesual-
nej, kreatywnej i ewoluującej rzeczywistości. W tym podejściu dzieło sztuki 
będzie – jak chcą Deleuze i Guattari – „ziemią stwarzającą się w przebiegu 
swej tendencji”7.

Chcę zwrócić uwagę na zastosowanie tutaj terminu „dzieło sztuki” 
(work of art) zamiast „dzieło” (artwork), ponieważ – jak utrzymuje Barbara 
Bolt – słowo artwork sprawia, że jesteśmy skłonni postrzegać work of art 
jako nierealny proces, a nie obiektywnie istniejący efekt końcowy: „Dzieła 
możemy uznawać, klasyfikować, interpretować i oceniać zgodnie z kryte-
riami stworzonymi przez historię sztuki. Możemy wystawiać dzieła oraz 
analizować ich odbiór. W żaden sposób jednak działania te nie zbliżają 
nas do dzieła sztuki”8. Akceptacja proceduralnej natury tworzenia sztuki 
wymaga sięgnięcia poza reprezentację w sztuce oraz uznania doniosłości 
wszystkich splątanych sił zaangażowanych w działalność artystyczną i rolę 
artysty/artystów jako medium.

We współczesnym świecie sztuki podejście to usiłuje wykorzy-
stać wiele praktyk artystycznych, przede wszystkim te sytuujące się 
na zbiegu sztuki i innych dyscyplin, takich jak nauka i technika, a proces 
stawania się i asamblaży (ludzkich i nieludzkich) znajduje potwierdze-
nie w wielu przykładach bio-artu i eco-artu. Żaden byt jednostkowy 
nie poprzedza innych w splocie relacji, które powodują pojawienie się 
afektów, doznań oraz kreatywności intra-aktywnej. W świetle licznych 
teorii podważających człowieka jako nowoczesny wytwór autoinwencji 
i wiedzący podmiot, zdolny do regulacji i kontroli przedmiotu, wydaje 
się, że indywidualistyczna figura artysty również potrzebuje nowej defi-
nicji. I to zarówno w sensie Foucaultowskiego kwestionowania postaci 
„autora” będącej „wyraźnym momentem indywidualizacji w historii 

7 G. Deleuze, F. Guattari, Anty‑Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, t. 1, przeł. 
T. Kaszubski, Warszawa 2017, s. 297.

8 B. Bolt, Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image, 
London 2010, s. 16.

Si
ya

h 
Q

al
am

, D
em

on
y,

 k
. X

IV
/p

oc
z.

 X
V 

w
., 

źr
ód

ło
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s



321CZĘŚĆ VI VARIACIEMNE KARTY:
Elementy nr 2

idei, poznania, literatury, także w historii filozofii i nauki”9, jak i innego 
mapowania, wychodzącego poza binarny podział na człowieka i naturę, 
w którym artysta zajmuje pozycję twórcy regulującego bezwładną mate-
rię i nadającego jej formę oraz strukturę. W tym sensie dzieło sztuki 
byłoby wydarzeniem tworzonym z wiecznie ewoluujących racjonalności.

Trzeba jednak ponownie podkreślić, że przesunięcie uwagi 
na mediacyjną rolę sztuki, jej konstytuującą naturę oraz nieustającą dein-
dywidualizację nie powinno zachodzić w warunkach ponowoczesnej 
nieokreśloności. Należy unikać każdej odmiany bezkrytycznego plurali-
zmu, który powoduje indeterminizm i opóźnianie aktywności czy przy-
jęcia odpowiedzialności. Podkreślanie roli pośredniczącej artysty/ów nie 
ma na celu zlekceważenia odpowiedzialności, lecz ma zachęcać do ponow-
nego rozpatrzenia zagadnienia artystycznej sprawczości oraz sposobów 
strukturyzowania tego, co estetyczne, pośredniczenia między różnymi 
siłami, sprawczościami i pragnieniami. Wymaga to zarówno większej 
pokory, jak i większej ambicji. Postrzeganie artysty oraz dzieła sztuki jako 
obszarów intra-akcji i relacyjności pozwala na zwiększenie odpowiedzial-
ności dzięki alternatywnej postawie poznawczej i możliwości ponownego 
zdefiniowania roli sztuki oraz jej rekonceptualizacji.

Akceptacja tego, że jesteśmy umiejscowieni w splątanej sieci relacyj-
ności, postrzeganie świata jako środowiska, a nie zbioru obiektów, przez 

9 M. Foucault, Kim jest autor?, tłum. M.P. Markowski, w: tegoż, Powiedziane, 
napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999, s. 203.Si
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które następuje reprezentacja, może otworzyć nowe obszary i umożliwić 
zajęcie innych pozycji zmierzających do rekonceptualizacji praktyki arty-
stycznej. Nacisk pada tu na spotkanie, proces artystyczny, a doświadczenie 
postrzegane jest jako wyłanianie się (emergency), w którym przypadkowość 
(contingency) jest elementem oraz warunkiem myślenia o sztuce. Powstała 
tym samym sytuacja polityczna pozwala na ponowne rozpatrzenie definicji 
sztuki i estetyki, która nigdy – mimo wielu zachodzących w niej zmian 
– nie wymknęła się poza stosunkowo niezmienne ramy epistemiczne. 
Prowadzi to do dekompozycji lub reinwencji dzieła sztuki nie tylko jako 
dyskursywnego wzmocnienia lub nowego stylu czy teorii, traktującej 
sztukę duchową jako jedną z kategorii w swoim dyskursie lub ogólny ter-
min obejmujący wszystko, co się w jej zakresie pojawi, ale jako soczewki, 
która pozwala na nowe, genealogiczne odczytanie historii. Detronizacja 
artysty to zaledwie początek bardziej inkluzywnej historii sztuki, która jest 
gotowa przyjąć wszelkie demony i duchy, unikając bycia „nazbyt ludzką”.

Malowidła naskalne z Tasili Wan Ahdżar, źródło: Wikimedia Commons
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Nie ma miejsca na Ziemi, które nie byłoby objęte wyobraźnią1, dlatego głębo-
kie więzi łączące człowieka z otoczeniem mają duży wpływ na kształtowanie 
duchowości. Mandir, kaplica, miejsce święte tylko pozornie tworzy granice 
przestrzeni, która jest nieskończona i otwarta, którą się przemierza i w którą się 
wpada bez strachu przed upadkiem. Jest to przestrzeń dynamiczna z powodu 
przebywającej w niej świadomości. Jednym ze sposobów opisania tej przestrzeni 
jest odkrycie metod i modeli poruszania się w niej, które równocześnie mogą 
być ścieżkami duchowego rozwoju. Poniższy tekst stara się przybliżyć wybrane 
modele na podstawie działań artystycznych opisanych w publikacji Encountering 
the Spiritual in Contemporary Art, wydanej w 2018 roku pod redakcją Leesy 
K. Fanning przez The Nelson-Atkins Museum of Art w Kansas City.

Książka przedstawia strategie artystyczne, które wykorzystują sfery 
duchowego doświadczenia we współczesnym odbiorze rzeczywistości. 
Większość dzieł zwraca uwagę subtelnością i misternym sposobem wykona-
nia oraz wynika ze związków z duchową topografią planety. Ważne są drobne 
gesty, symbolika koloru i kształtu. Prace zgłębiają relacje z przestrzenią, która 
pozwala przekroczyć ego i zanurzyć się w dialog z innymi formami bytu.

Fanning włącza sztukę związaną z religijnymi i duchowymi poszukiwa-
niami w bieżący dyskurs artystyczny, podejmowany również przez duże insty-
tucje. Równocześnie jej intencją jest przedstawienie subiektywnego punktu 
widzenia i osobistej relacji z wybranymi dziełami. Encountering the Spiritual 
in Contemporary Art to tytuł sugerujący nieoczekiwane spotkanie (encounter) 
lub doświadczenie czegoś, co stanie na drodze. Do tej konfrontacji może dojść 
podczas przemieszczania się lub podróży. Słowo spiritual nie precyzuje napo-
tkanej materii, ale odwołuje do uczuć i przekonań, czy też bardziej efemerycz-
nych doświadczeń związanych z oddechem, wiatrem, powietrzem lub duchem.

Do stworzenia publikacji Fanning zaprosiła badaczki i badaczy, którzy 
przyglądają się zjawiskom twórczym, najczęściej przez pryzmat uwarunkowa-
nej kulturowo geografii. 

Karen Kramer w eseju Making Visible That Which Is Known: Sustaining 
Connections in First Nations and American Indian Art obserwuje współ-
czesne praktyki artystyczne odnoszące się do rdzennych kultur Ameryki 
Północnej. Artykuł The Presence and Promise of the Ancestors: Spirituality in 
Australian Aboriginal Art Stephena Gilchrista przedstawia działania artystów 
i artystek należących do australijskiej społeczności aborygeńskiej. W esejach: 
Sacred Topographies: Material, Form, and Faith in the Contemporary Arts 
of Africa Karen E. Milbourne oraz Light of the Eye, Light of the Heart: Sufism 
and Contemporary Art Ladan Akbarnia ukazane zostały koncepcje twórcze 
czerpiące z wierzeń oraz kultur kontynentu afrykańskiego. Natomiast tekst 

1 S. Gilchrist, The Presence and Promise of the Ancestors: Spirituality in 
Australian Aboriginal Art, w: Encountering the Spiritual in Contemporary Art, 
red. L.K. Fanning, Kansas City (MO) 2018, s. 143.
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Unearthing the Underground River of the Spiritual: The Judeo‑Christian 
Tradition in Contemporary Art Eleanory Heartney bada tradycję judeo/
chrześcijańską w sztuce współczesnej. 

Jednak przez selekcję dzieł przebija ślad instytucjonalnego spojrze-
nia, które góruje nad tym osobistym. Reprezentowane są osoby uznane 
na międzynarodowym rynku sztuki i o wieloletnim dorobku. Z tego 
względu zestaw prac pozostawia stosunkowo mało przestrzeni na ekscen-
tryczność, herezję i dziwność pieczętującą eksperymentowanie z ducho-
wymi postawami. Najczęściej można znaleźć tu twórczynie i twórców, 
którzy swoje poszukiwania zamykają w obszarach największych religii 
świata lub inspirują się wierzeniami rdzennych kultur Afryki, Ameryki 
i Australii. Dlatego możemy mówić o przedstawieniu bezpiecznych 
i ugruntowanych historycznie perspektyw, które wpisują się w ramy uzna-
nych instytucjonalnie doktryn. Pozwala to zastanowić się nad stanowi-
skiem instytucji wobec ezoterycznych poszukiwań i zadać pytanie, jakie 
duchowe programy są wykluczane z obiegu i z jakiego powodu.

Największą zaletą Encountering the Spiritual in Contemporary Art 
jest zachęcenie do odkrywania miejsc związanych z pozamaterialnym 
doświadczeniem. W jaki sposób można odbyć tę podróż po powłoce 
Ziemi, która jest odczuwająca i wrażliwa?2 

Oto modele poruszania się.

MODEL I – RUCH LINIOWY, WZNOSZENIE SIĘ
Przemieszczanie się w modelu litery I: w górę i w dół, wzdłuż osi 

świata i po pniu drzewa filozoficznego – to ruch związany z duchową prze-
mianą, sublimacją, prowadzący do transcendencji. 

W instalacji God’s Finger z 2012 roku Bronwyn Lace w skrupulat-
nym i uważnym procesie tkania i zaplatania wypuszcza nici z umieszczo-
nego tuż poniżej sufitu źródła światła do podłogi. Do nici przymocowane 
zostają odbijające światło drobinki znalezionych oraz ponownie prze-
tworzonych materiałów i kawałków łamanego szkła. Instalacja pod-
kreśla piękno i kruchość życia w jego subtelnej relacji z wiecznością. 
Skonstruowana przez artystkę wertykalna tkanka staje się łącznikiem 
z obszarem sacrum3.

Podróżowanie linowe to również spacer wzdłuż drogi i spływ w dół 
rzeki. W pracy Africa Rifting: Lines of Fire (2001) Georgia Papageorge 
interweniuje w krajobraz szczeliny Gondwany – miejsca, gdzie kontynent 
południowoamerykański oddzielił się od Afryki. Artystka tworzy długą 

2 Tamże, s. 144.
3 K.E. Milbourne, Sacred Topographies: Material, Form, and Faith in the 

Contemporary Arts of Africa, w: Encountering the Spiritual in Contemporary Art, 
dz. cyt., s. 185.
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czerwoną linię spływającą ze skał, która nawiązuje do ogromnych strat 
społecznych i klimatycznych, symbolizując wszelkie granice i podziały 
polityczne, geologiczne i prywatne, apartheid, a także ludzi i zwie-
rzęta wyrwane z własnych domów i krajów pochodzenia. Wydzielenie 
się poszczególnych części z superkontynentu w metafizycznej narracji 
wyraża konflikt rozdzielający ciało fizyczne od nieśmiertelnej duszy, ale 
także wyznacza drogę do ponownego złączenia się w jedności4. 

W podobny model podróżowania można wpisać czarny kosmyk 
włosów Kimsooji. Milcząca i nieruchoma figura artystki, która stoi tyłem 
do obiektywu w cyklu A Needle Woman z 1999 roku, zostaje wystawiona 
na opływającą energię tłumu. Kosmyk włosów staje się punktem zacze-
pienia, stabilnym elementem, miernikiem czasu i przestrzeni, kierun-
kiem, który stabilizuje centrum i określa moment oświecenia. Praca 
nawiązuje do poczucia ciągłości, w którym nieważne jest zdobycie kon-
kretnego celu, ale prowadząca doń droga5.

Ruch w modelu I może sugerować zarówno komunikację 
z bóstwem, jak i dialog między dwoma osobami, jak w performatywnym 
działaniu Lee Mingwei The Mending Project z lat 2009–2015. Artysta 
stworzył interaktywną instalację, składającą się z długiego stołu, dwóch 
krzeseł i zawieszonych na ścianie szpulek nici, a następnie zaprosił 
odwiedzających Taipei Fine Arts Museum do przyniesienia ubrań, które 
wymagały naprawy. Podczas trwania wystawy rozmawiał ze swoimi 
gośćmi, równocześnie zaszywając tkaniny. Ten życzliwy gest wymiany 
między nieznajomymi miał był procesem emocjonalnej regeneracji. 
Przyjmując kolejne ubrania, artysta łączył je ze sobą, aby na koniec trwa-
nia performansu w uzdrawiającym geście rozciąć wszystkie nici i oddać 
przyniesione rzeczy ich właścicielkom i właścicielom6.

MODEL X – PRZEKRACZANIE
Podróżowanie w modelu X to znalezienie się na rozstaju dróg, 

gdzie może wydarzyć się coś cudownego, a zarazem zły duch może przy-
nieść opętanie. Według słowiańskich wierzeń jest to miejsce otwarte, 
do którego zaświaty mają łatwy dostęp. Ten model to ścieżki życia, które 
się łączą, i ciągłe przekraczanie granic. 

Na wielkoformatowym obrazie Kathleen Petyarr Mountain Devil 
Lizard Dreaming z 1996 roku widoczny jest wzór układający się w kształt 
litery X. Wzór został stworzony przez namalowanie wielu subtelnych 

4 Tamże, s. 187.
5 M.J. Jacob, The Art of Being in the World, w: Encountering the Spiritual in 

Contemporary Art, dz. cyt., s. 275–279.
6 L.K. Fanning, The Spiritual in Contemporary Art: 1980s to the Present, w: 

tamże, s. 52.
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punktów i kropek. Białe punkty dominują w kompozycji wypełnionej przez 
żółte i czarne kropki różnych wielkości i różnym natężeniu. Obraz odnosi się 
do pustynnego terenu centralnej Australii, gdzie wrażliwe na wiatr i tempera-
turę wydmy są w ciągłym ruchu. Ruch i organizacja obrazu tworzą empa-
tyczną strukturę o społecznym znaczeniu, której referencją jest rytualny 
śpiew i taniec przodkiń. Kształt X związany jest również z charakterystycz-
nymi kolcami jaszczurki – molocha straszliwego – i z jej nietypowym spo-
sobem przemieszczania się. Jaszczurka porusza się powoli, zastyga, kołysze 
do przodu i do tyłu, jakby śniła. Według aborygeńskich wierzeń jaszczurka 
to stara kobieta pozostawiona przez resztę plemienia, która przemierza 
kraj i wyznacza miejsca święte. Staruszka kumuluje wiedzę przodków oraz 
nieustannie wykonuje obowiązki względem roślinności, wszelkich stworzeń 
i niewidocznych sił zasilających ziemię. Petyarr w swoim obrazie zwraca 
uwagę na sieć ścisłych związków między układem terenu, florą i fauną oraz 
lokalnymi wierzeniami, które tworzą duchowe doświadczenie7.

Spotkanie dróg człowieka i niedźwiedzia polarnego w pracy Davida 
Rubena Piqtoukuna Bear in Shamanic Transformation, która powstała w 1991 
roku, również związane jest łączeniem i krzyżowaniem dróg. Rzeźba przed-
stawia niedźwiedzia w wyprostowanej pozycji na dwóch łapach, noszącego 
ludzką maskę. Widoczne są drobne koraliki kręgosłupa sugerujące szamań-
ski rytuał. Według inuickich wierzeń szamani mieli moc widzenia własnych 
kości. W przeszłości negocjowali powodzenie w polowaniu i leczeniu z siłami 
nadnaturalnymi. Byli też pośrednikami między żywymi, zmarłymi i różnymi 
duchami, od których otrzymywali siłę i moc. Zmiennokształtność wynika 
z braku granic między ludzkim i zwierzęcym światem. Zwizualizowana przez 
Piqtoukuna opowieść dziadków i rodziców to wynik wsłuchania się w kul-
turę, która rozumie harmonijne bycie w świecie i jego płynności8.

MODEL O – KRĄŻENIE
Podróż w modelu litery O związana jest z krążeniem, poruszaniem 

się wokół centrum. Jest to badanie powierzchni zbliżone do ruchu rozcho-
dzących się koncentrycznie kręgów na wodzie. Takie przemierzanie terenu 
odwołuje się do planetarnej genezy i przekonania, że człowiek pochodzi 
z kulistych, harmonijnie rozłożonych sfer otaczających Ziemię.

Fotografia Y.Z. Kami White Dome IV z 2010 roku przedstawia fragment 
kopuły charakterystycznej dla islamskiej architektury funeralnej. Subtelnie 
ułożone kręgi z małych, białych cegieł, zmierzają do oculusa, który wprowa-
dza dzienne światło i powietrze do środka budowli. Miękki balans światłocie-

7 S. Gilchrist, The Presence and Promise of the Ancestors..., dz. cyt., s. 144–148.
8 K. Kramer, Making Visible That Which Is Known: Sustaining Connections in First 

Nations and American Indian Art, w: Encountering the Spiritual in Contemporary 
Art, dz. cyt., s. 123–125.
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nia w fotografii i układ cegieł wprowadzają wzrok w delikatne, medytacyjne 
wirowanie. Fotografia odnosi się do sufickiej praktyki, w której granica 
materialnego świata zostaje przekroczona w mistycznym procesie rezygnacji 
z siebie9. 

Do sufickiego oświecenia nawiązuje również Mehmet Günyeli 
w fotografii Dervishes/Beliefs’ Dancing (2007). Taniec derwisza i jego wiro-
wanie nawiązuje zarówno do stanu utraty panowania nad ciałem, w któ-
rym może nastąpić uniesienie i przejęcie ducha, jak i postawy absolutnej 
kontroli nad ruchem wymagającym niezwykłej równowagi. Na fotografii 
derwisze stoją bez ruchu w chrześcijańskiej świątyni, co zwraca uwagę 
na inne aspekty myśli sufickiej, związanej z bogatym dziedzictwem ruchu 
religijnego czerpiącego i scalającego wiele systemów w celu odnalezienia 
uniwersalnej drogi do transcendencji10.

Ruch okrężny związany jest również z cyrkulacją wody w organizmie 
czy w ekosystemie. Cykliczność życia, tworzenia i destrukcji, rozpuszczania 
i regeneracji oraz cykle codzienne w stosunku do wieczności są przed-
stawione na obrazie Minyma Tjuta, wykonanym wspólnie przez kobiety 
z grupy Spinifex Women’s Collaborative w 2003 roku w czasie trwania 
aborygeńskiej ceremonii. Na obrazie widoczny jest abstrakcyjny wzór ukła-
dający się w pętle, które mogą przynosić skojarzenia z manipulowaniem 
i zaklinaniem czasu, kręgami pieśni i ceremonialnego tańca. Praca twórcza 
czerpiąca z kolektywnej energii wspiera dobrobyt społeczności, natury oraz 
duchów praojców i pramatek11.

MODEL U – DRĄŻENIE
Droga w modelu U może wiązać się z podróżą w głąb, jak w wypadku 

podróży do wnętrza, w którym można odkryć głębokie „ja” (deep‑self). 
To droga związana z drążeniem, wgłębianiem się, zapadaniem się, zanurza-
niem w substancji, uczuciu, otchłani. 

W pracy Ascension z 2000 roku Bill Viola przedstawia napięcia wyni-
kające ze scalania przestrzeni duchowej i fizycznej. Ciało mistyka zanurzone 
w wodzie jest powolnie konsumowane przez żywioł. Subtelnie zapada się, 
ale ruch – ukazany w zwolnionym tempie – pozwala ciału unosić się i dry-
fować. Powolne rozpuszczanie się – umieranie – sprawia wrażenie śnienia 
lub podróży do innego wymiaru12. 

9 L. Akbarnia, Light of the Eye, Light of the Heart: Sufism and Contemporary Art, w: 
tamże, s. 209–213.

10 Tamże, s. 206–209.
11 L.K. Fanning, The Spiritual in Contemporary Art…, dz. cyt., s. 45.
12 E. Heartney, Unearthing the Underground River of the Spiritual: The 

Judeo‑Christian Tradition in Contemporary Art, w: Encountering the Spiritual in 
Contemporary Art, dz. cyt., s. 237.
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Drążenie pozwala również na łączność z zaświatami i odkrycie 
korzeni drzewa życia, a także przejścia do świata wywiniętego na drugą 
stronę. To zejście Eneasza do Hadesu, odkrycie podświadomości, a przez 
nią łączność z bóstwem, a przy okazji zagłębienie się w poczuciu bliskości 
z Ziemią. W rytualnych działaniach Any Mendiety wydrążone otwory, 
wgłębienia i szczeliny są metaforą zarówno kobiecego łona, jak i grobu. 
Jej praktyki związane są z rdzenną kulturą Karaibów i Ameryki Środkowej, 
odwołującą się do animistycznego postrzegania natury. Artystka w serii 
Siluetas, rozpoczętej w 1973 roku, wypełnia pustkę po wygrzebanej glebie 
produktami zastępczymi, innymi figurami, substytutami duszy, badając 
relację między ludzkim ciałem a ciałem Ziemi13.

*
Encountering the Spiritual in Contemporary Art to publikacja, która zwraca 
uwagę na mediacyjność terenu w otwieraniu duchowych przestrzeni, 
a równocześnie szuka uniwersalnego źródła religii czy orgonu oraz sposo-
bów współczesnego rozumienia tego źródła w praktykach artystycznych. 
Obrany przez Fanning kierunek przekracza indywidualną osobowość, 
nawet gdy łączność ze światem pozamaterialnym jest osiągnięta przez 
medytacyjną pracę jednostki. Przedstawione praktyki ukazują tendencję 
do tworzenia kolektywnej duchowości przez bliskość z przodkami i przod-
kiniami, poświęcenie się jednostki w celu zbierania wspólnej wiedzy lub 
kontakt z inną istotą/osobą. W publikacji obecne jest ciągłe myślenie o gra-
nicach i ich nieustanna redefinicja, również w obszarze dużych religijnych 
systemów. Największą wartością jest zmienność i płynność, która wynika 
z wnikliwej obserwacji konstrukcji świata i natury. Taki świato pogląd 
umożliwia dotarcie do innych stanów duchowych, które trudno ująć 
w ramy zachodniej epistemologii. Ich status ontologiczny jako istniejących 
i prawdziwych jest niedookreślony oraz często ujmowany w ramy feno-
menu, psychologii lub sztuki14. Jednak praktyki artystyczne przedstawione 
w książce Encountering the Spiritual in Contemporary Art tworzą dowody, 
archiwa i subiektywne dokumentacje istnienia sacrum, które równocześnie 
związane są z wypełnioną duchem i uczuciem topografią.

13 Tamże, s. 244–250.
14 A. Franke, Animism, w: Posthuman Glossary, red. R. Braidotti, M. Hlavajova, 

London – New York 2018, s. 40.
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