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I. Nie bójmy siê uniwersalizacji
Chcia³bym podzieliæ siê refleksjami na temat powodów twórczoœci i pojêcia
formy w sztuce. To temat, który jest dziœ rzadko podejmowany. Skupiê siê
na znaczeniu kilku s³ów, które pojawiaj¹ siê, gdy myœlimy o sztuce i pojêciu
formy. Jednak zanim to uczyniê, muszê naszkicowaæ t³o naszych rozwa¿añ.
Pomo¿e mi w tym Stefan Morawski, który w swojej ostatniej ksi¹¿ce
Niewdziêczne rysowanie mapy. O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury
(Wydawnictwo UMK, 1999) da³ przegl¹d ró¿nych stanowisk filozoficznych
i poœrednio postawi³ diagnozê stanu rzeczy.
Trudno nie zgodziæ siê z takimi konstatacjami Morawskiego jak ta,
¿e „odciête zosta³o cz³owiekowi poczucie tragizmu” oraz z jego sprzeciwem
wobec tego, co w sztuce wspó³czesnej powierzchowne, zmistyfikowane
i cyniczne. Wzorem negatywnym artysty jest dla Morawskiego Mike Bidlo,
który reprodukuje dzie³a znanych artystów (np. Morandiego, Brãncusiego,
Pollocka i J. Schnabla) i który na pytanie o sens jego strategii
naœladownictwa, a w istocie serii plagiatów, odpowiedzia³ trywializuj¹c
znan¹ wypowiedŸ Picassa – jestem tylko do zabawienia publicznoœci,
wykorzystujê jej pró¿noœæ i g³upotê.
Morawski okreœli³ pozycjê artysty wspó³czesnego jako „dylematyczn¹
i ¿a³osn¹”, bo polega ona na tym, ¿e nie dzie³o sztuki ma byæ jego
legitymacj¹, lecz na odwrót. Wszelako niby bezgranicznie wolny,
aby nareszcie byæ sob¹, jest zainteresowany w najlepszym przypadku swoim
wizerunkiem na gie³dzie towarów artystycznych. Rzekomo swobodny,
podlega nieprzerwanej tresurze ze strony mass mediów i manipulowany jest
przez mened¿erów kultury [masowej]. Okazuje siê nader czêsto
konformist¹ i sprzeniewierza siê tradycji, w oparciu o któr¹ sztuka
problematyzowa³a ludzkie istnienie, ukazywa³a mo¿liwoœci przemiany
i buntowa³a siê. Nie przyzwala³a na ¿ycie u³atwione, dr¹¿y³a, jak rzeczy maj¹
siê naprawdê, kim jesteœmy i o co nam, jeœli nawet niedostêpne, godzi siê
ubiegaæ. Oczywiœcie, b³¹dzi³a i ³udzi³a siê co do swych szans nie na miarê jej
aspiracji, ale nie pogr¹¿a³a siê w fa³sze oznajmiaj¹c, i¿ jest ca³kowicie
suwerenna.
Morawski nie zgadza³ siê z tymi myœlicielami i badaczami (F. Jameson,
A. Huyssen, H. Foster, V. Burgin), wed³ug których nasze czasy s¹ epok¹
antysztuki i posztuki. Uwa¿a³, ¿e nie maj¹ oni racji choæby z tego wzglêdu,
¿e lekcewa¿¹ emancypacyjno-utopijny charakter sztuki. Jednoczeœnie
krytykowa³ wspó³czesn¹ filozofiê, uwa¿aj¹c, ¿e filozofowanie ucieka od
uniwersaliów, ¿e kwestionuje wszystkie zastane kategorie, pod znakiem
w¹tpienia stawia to¿samoœæ miêdzy innymi nasz¹ w³asn¹, na czo³o wysuwa
zaœ ró¿nicê powoduj¹c¹, ¿e Rozum st¹pa po ruchomych piaskach,
¿e cz³owiek zawiesza dociekania nad sensem egzystencji, samo to bowiem
pytanie staje siê niestosowne.
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Przyznawa³, ¿e przekonuje go ciemny scenariusz Baudrillarda i jego
ocena wspó³czesnoœci by³a raczej pesymistyczna. Pisa³: Z perspektywy
kryzysorodnych czynników, które wydaj¹ mi siê przewa¿aæ w powsta³ym
uk³adzie rzeczy, tyle¿ samo koncepcja Habermasa, co pomys³y Baumana
i Lyotarda nie maj¹ dostatecznie silnego uzasadnienia. [...] ¯adnego tedy
makroobrazu œwiata, ¿adnego centrum, w które ma trafiæ Wielka Nauka,
¿adnej prawdy odzwierciedlaj¹cej jaka jest macierz (substancja) bytu
biofizycznego, biopsychicznego, psychokulturowego itd. Taka jest wizja
nauki – nie przewodnika po krainach rzeczywistoœci, lecz opowiadacza
wci¹¿ innych opowieœci albo, jak kto woli, przekaziciela ró¿norakich
interpretacji, które odpowiadaj¹ wieloscenicznemu chaosowi, jaki siê przed
nami roztacza. Równoczeœnie Morawski – sceptyk – przeciwstawia³ siê
twierdzeniu, ¿e kultura wyczerpa³a swoje mo¿liwoœci twórcze. ZnaleŸliœmy
siê w po–historii? Przecie¿ to nieprawda. Artyœci zawsze o¿ywiali potencje
kreatywne œwiata, dlaczego i tym razem nie mieliby przed³u¿aæ tego
wysi³ku. Nawet jeœli g³ówna fala cywilizacyjna niesie ze sob¹ symulakry
i reprodukcje, ich obowi¹zkiem etyczno-estetycznym jest niezgoda
na dominuj¹c¹ teraz mitologiê.
Zwracaj¹c siê do filozofii, powiada, ¿e postmodernistyczny „geniusz
podejrzeñ”, który zosta³ odziedziczony po wiekach mi³owania m¹droœci,
sprzeciwia siê ca³oœciowaniu, a zarazem w bezprecedensowy sposób
wzmacnia samowiedzê krytyczn¹ i wyostrza metafizyczne w¹tpliwoœci co do
statusu i sensu filozofii. I wnosi równie¿, nie da siê zaprzeczyæ, nowe jakoœci.
Ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ – uwa¿a³ Morawski – zdrowe i owocne. Jestem –
pisze – z jego krucjat¹ przeciw metafizyce opartej na jedynym
uprzywilejowanym absolucie. Zasadne wydaje siê u¿ycie „geniuszu
podejrzeñ” równie¿ przeciw wyabsolutnionej podejrzliwoœci wobec
wszelkich uniwersalizacji. Podejrzliwoœæ owa – powiada Morawski –
uniemo¿liwia bowiem uprawianie „mi³oœci m¹droœci” tak, jak j¹ od czasów
antycznych rozumiemy; co wiêcej, nie daje siê w samej rzeczy praktykowaæ,
gdy¿ w³asne negatywistyczne (anty-uniwersalistyczne) nastawienie trzeba
wówczas niechybnie uogólniæ i wpaœæ w sid³a, które chcia³o siê utr¹ciæ.
Zatem nie bójmy siê uniwersalizacji w myœleniu.

II. Cz³owiek pojedynczy
Wedle mojego ulubionego filozofa Emmanuela Lévinasa, którego podobnie
jak Martina Bubera inspirowa³a tradycja judaistyczna, jêzyk s³u¿y nie tylko
wyra¿aniu stanów œwiadomoœci i komunikacji miêdzyludzkiej, lecz jest
nieporównywalnym z niczym wydarzaniem siê transcendencji i relacji
spo³ecznej. Rozmowa, która zaczyna siê od s³ów powitania i koñczy
s³owami po¿egnania, to jedna z najpiêkniejszych relacji spo³ecznych.
Napomknijmy, ¿e dotyczy to tak¿e rozmowy pedagoga ze studentem.
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Rozmawiaæ uczymy siê przez ca³e ¿ycie. W rozmowie okazuje siê, jak wielk¹
sztuk¹ jest wzajemne s³uchanie. Rozmówca uzmys³awia mi koniecznoœæ
odpowiedzialnoœci za jêzyk, którym zwracam siê do niego. Jêzyk z jego
regu³ami gramatycznymi weryfikuje myœlenie i – w pewnym zakresie – tak¿e
uczucia. Tak jest, na przyk³ad, w poezji, bo nawet to, co okreœlamy mianem
„nienazwanego”, zostaje przez takie okreœlenie uprzedmiotowione
i nazwane.
Jednoczeœnie podzielam pogl¹d tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e myœl, której nie
mo¿na zapisaæ, jeszcze nie jest myœl¹. ¯e uczucie, którego nie potrafiê
wyraziæ, jeszcze nie jest dostatecznie dojrza³ym uczuciem. Prawdziwa poezja
to przeciwieñstwo niedojrza³oœci, pustos³owia i be³kotu. W jêzyku
odzwierciedla siê tradycja, kultura duchowa i filozoficzna, a tak¿e
doœwiadczenie egzystencjalne i wiedza praktyczna, której przyk³adem jest
¿argon zawodowy. W Dziennikach Delacroix znalaz³em anegdotê Thiersa
o Napoleonie. Kiedy Napoleon chcia³ sobie w pe³ni zdaæ sprawê ze swych
pomys³ów, notowa³ je, wiedz¹c, jak wszyscy ludzie, którzy wiele myœleli,
¿e zapisaæ swoje myœli znaczy bardziej je pog³êbiæ. Zapisaæ swoje myœli
znaczy bardziej je pog³êbiæ i uczyniæ zrozumia³ymi. Pog³êbienie myœli to
jednoczeœnie pog³êbienie podmiotowoœci myœl¹cego, to stawanie siê
cz³owiekiem pojedynczym, tym, którym interesowali siê filozofowie (Sokrates
z jego dewiz¹ „poznaj samego siebie”, Kierkeegard i wielu, wielu innych).
Gombrowicz powiada, ¿e sztuka mówi nam, co dzieje siê z cz³owiekiem
pojedynczym w konkretnym czasie historycznym. Dylemat „cz³owiek
pojedynczy – cz³owiek spo³eczny” rozsadza³ myœlenie wielu artystów
o sk³onnoœciach dydaktycznych (przyk³adem mo¿e byæ Joseph Beuys).
Ka¿dy artysta jest jakimœ „ograniczeniem” sztuki. I to jest naturalne
i piêkne. Ka¿dy artysta jest te¿ jakimœ wcieleniem wolnoœci i œwiatem
w trakcie stworzenia.
Kiedy myœlê jako cz³owiek pojedynczy, to odczuwam swoj¹ innoœæ,
a czasem bolesn¹ odrêbnoœæ a¿ po doœwiadczenie alienacji. Kiedy zaœ myœlê
jako cz³owiek spo³eczny, to czujê siê czêœci¹ wspólnoty i ufam, ¿e jestem
równy innym „innym”.
Po tym wstêpie spróbujê sproblematyzowaæ to, co tak wa¿ne w pracy
artystycznej. To powód tworzenia i pojêcie formy.

III. Powód
Pierwsza rzecz – powód tworzenia sztuki. Francis Bacon nazywa³ go
„w³asnym tematem” i uwa¿a³ za warunek konieczny aktu twórczego. Powód
do pracy twórczej czêsto wynika z zainteresowañ pozaartystycznych,
a dok³adniej mówi¹c, z tych zobowi¹zañ ¿yciowych, które s¹ konsekwencj¹
wychowania, wiedzy ¿yciowej i doœwiadczenia egzystencjalnego. Powód
pracy jest nastêpstwem „sprawy”, któr¹ artysta-cz³owiek pojedynczy ma
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ze œwiatem. O to chodzi w znanym zdaniu filozofa Stanis³awa Brzozowskiego:
Co nie jest autobiografi¹, nie jest w ogóle. To samo mia³ na myœli
Przybyszewski, kiedy pisa³, ¿e artysta nie robi tego, co chce, ale to, co musi.
Czasem powody tworzenia prowadz¹ do zainteresowania kontekstem
historycznym i zauwa¿enia, ¿e miejsce, w którym ¿yjemy i pracujemy, ma
wp³yw na nasze rozumienie sztuki. Œwiadomoœæ artystyczna mo¿e pojawiæ
siê w ka¿dym miejscu i czasie.
Beuys, którego uwa¿a siê za najwiêkszego niemieckiego artystê
wspó³czesnego, studiowa³ w Poznaniu. Tutaj odkry³ swoje powo³anie
artystyczne. Tak to wspomina: Mia³o to miejsce na Uniwersytecie
w Poznaniu, w czasie wojny, kiedy tam studiowa³em. Wyk³ad dotyczy³
ameby. I nagle, w po³owie wyk³adu, dotar³o do mnie jako prawdziwy szok to,
i¿ stoj¹cy przede mn¹ profesor spêdzi³ ca³e swe ¿ycie roztrz¹saj¹c parê
nieokreœlonych obrazów pojedynczych komórek, znajduj¹cych siê gdzieœ
pomiêdzy zwierzêtami a roœlinami. Tak mnie to przerazi³o, i¿ powiedzia³em:
Nie, to nie jest moja idea nauki. Ci¹gle jeszcze straszy mnie owa ma³a
ameba na tablicy. Beuys wyznaje dalej: Na samym pocz¹tku chodzi³o
o zasadnicz¹ œwiadomoœæ, ¿e musi siê wydarzyæ coœ zupe³nie innego. A wiêc
wszystko, czego cz³owiek siê nauczy³, czego dowiedzia³ siê na uniwersytecie,
co przeczyta³ w gazetach, w co wierzyli rodzice, ¿e to wszystko nie by³o ju¿
mo¿liwe. To by³a baza. Nie tylko technika, nie tylko filozofia, nie tylko
religia. Lecz wszystko razem, we wszystkich dziedzinach ¿ycia, w mniejszym
lub wiêkszym stopniu, by³o nie takie, jak trzeba. Wtedy postanowi³em, lub
lepiej mówi¹c przypuszcza³em, ¿e mo¿na bêdzie coœ zrobiæ na polu sztuki,
co powinno funkcjonowaæ transformatorycznie (Jaromir Jedliñski, Joseph
Beuys – teksty, komentarze, wywiady, Akademia Ruchu, Centrum Sztuki
Wspó³czesnej, Warszawa 1990). Beuys, jak wiadomo, uczyni³ ze swojej
biografii, a zw³aszcza z jej wojennej czêœci, podstawê w³asnej automitologii.
Inny przyk³ad znaczenia biografii to Dina Babbitt, Czeszka ¿ydowskiego
pochodzenia, która na rozkaz doktora Mengele namalowa³a siedem
portretów cygañskich wspó³wiêŸniów. Obrazy ocali³y ¿ycie Diny i jej matki.
Dziœ Dina uwa¿a je za czêœæ siebie samej, za fragment w³asnej duszy. Jej tak
zrozumia³a proœba o zwrot obrazów – skierowana do dyrektora Muzeum
w Oœwiêcimiu – spotka³a siê z odmow¹. W sprawê Diny Babbitt, która jest
obywatelk¹ amerykañsk¹, zaanga¿owa³a siê nawet Izba Reprezentantów
Kongresu i parê lat temu uchwali³a rezolucjê wzywaj¹c¹ rz¹d Polski do
zwrotu akwarel. Bezskutecznie, wiêc sprawa ma znaleŸæ swój fina³ przed
s¹dem. To przejmuj¹ce ¿¹danie zwrotu fragmentu duszy uzmys³awia jak
bardzo sztuka mo¿e byæ zroœniêta z cz³owiekiem.
Plastyczny, materialny ekwiwalent prze¿yæ czyni z artysty zak³adnika
sprawy, któr¹ ma ze œwiatem, a wiêc i zak³adnika formy. Forma i powód.
Mo¿e s¹ one tym samym?
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IV. Forma
Doszliœmy do drugiej i, jak powód tworzenia, wa¿nej, jeœli nie jeszcze
wa¿niejszej rzeczy. Forma. Chyba nie ma artysty, który nie zastanawia³by siê
nad form¹. Wielu robi³o to niemal obsesyjnie. Na przyk³ad, wspomniany
wczeœniej Gombrowicz. Zostawi³ po sobie, byæ mo¿e celowo, spory zamêt
w rozwa¿aniach nad form¹. Spójrzmy na Gombrowicza Gombrowiczem.
Jego przeciwstawienie: niedojrza³oœæ – forma, m³odoœæ – dojrza³oœæ to
pu³apka. To czarna dziura dla myœli o formie. Forma i dojrza³oœæ s¹ przecie¿
ró¿nymi, wykluczaj¹cymi siê rzeczami lub stanami rzeczy. Forma nie ma
wieku. Nie jest ani stara, ani m³oda. Gombrowicz pisa³ o œwiadomoœci formy
i wydaje siê, ¿e myli³ j¹ z form¹. Bra³ œwiadomoœæ formy za formê. To tak
jakby braæ katechizm za Pana Boga lub literê za ducha.
Praktyka artystyczna pokazuje, ¿e forma „upomina” siê sama o siebie.
Forma „boli” artystê. Forma „rozsadza” gorsety konwencji.
Lecz najwa¿niejsze, ¿e œwiadomoœæ formy i czasem sama forma pojawiaj¹
siê tam, gdzie odnajduj¹ nas nasze najbardziej osobiste zobowi¹zania
wobec ¿ycia, owe powody do pracy twórczej. To one chc¹ formy
i w pewnym sensie (ale tylko w pewnym sensie) s¹ jej czêœci¹.
Jedn¹ z najlepszych ksi¹¿ek o formie, moim zdaniem, jest Zas³ona
w rajskie ptaki Wies³awa Juszczaka (PIW 1981). Juszczak powiada, ¿e Forma
jest […] tym, czego doœwiadczamy bezpoœrednio […] „bez pomocy”, „bez
poœrednictwa” zmys³ów i pyta: Co zatem czyni¹, jak¹ graj¹ rolê wszystkie
zmys³owe objawy „komunikuj¹c” nam obecnoœæ formy? Jego odpowiedŸ
brzmi: Pojêcie `formy` nie jest ograniczone ani siê ograniczyæ nie da do samej
sfery sztuki. Lecz zaznacza siê osobliwie nasilenie jej obecnoœci, uwyraŸnienie
jej w tej w³aœnie sferze. […] Dlatego chyba […], ¿e na polu artystycznych
dzia³añ i wytworów forma jawi siê w sposób najczytelniejszy, najbardziej
obna¿ony, bo tu jest otwarcie celem dzia³añ, i ¿e – wreszcie – jest
spowodowana dzia³aniem ludzkim, jest ewokowana produktami woli
i wyobraŸni cz³owieka, i to w sposób niczym nie skrywany. Formê jesteœmy
w stanie odnajdowaæ, „podpatrywaæ”` j¹ lub nak³adaæ na nasze doznawanie
przyrody, ludzkiego ¿ycia w jego spontanicznych, surowych przejawach,
¿adnego z twórczoœci¹ nie maj¹cych zwi¹zku. Mo¿emy j¹ odkrywaæ czy raczej
byæ ku niej podprowadzani przez niezamierzone. Ale tutaj rz¹dzi bardziej
przypadek ni¿ prawo. W sztuce zaœ – wiemy – forma jest celem. Celem nie
zawsze osi¹ganym, ale celem zawsze, gdy myœlimy o sztuce w przyznawanych
jej, jej – z jej istoty – przypisanych kategoriach absolutnych. […] Zatem
„idziemy do sztuk”` – po formê. ¯¹damy od sztuki tego typu doznañ, które
wieñczyæ ma takie w³aœnie doznanie, prze¿ycie, doœwiadczenie ostateczne,
najwy¿sze: zetkniêcie siê z form¹ lub przynajmniej poczucie jej bliskoœci.
Ktoœ chcia³by mo¿e powiedzieæ – prostuj¹c poprzednie zdanie – „zetkniêcie
siê z jak¹œ form¹”`, „poczucie formy jakiejœ”. Nie. Forma jest jedna. Zawsze
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jedna i ta sama (nie „taka sama”!). […] Forma jest. (Wynika z tego
oczywiœcie, ¿e nie mamy tu na myœli ’formy’ w takim znaczeniu, które daje siê
przeciwstawiæ znaczeniu s³owa treœæ). […] Formê wiêc pojmowaæ chcemy
jako coœ niezale¿nego od wszystkiego, co j¹ ujawnia, od s³u¿¹cych jej
wydobywaniu albo chwytaniu zjawisk, dzia³añ, rzeczy i stanów rzeczy.
I powtarzamy: to dziêki nim mo¿liwe siê staje do niej zbli¿enie, ale ona jest
niezale¿nie od nich, jest i tak, mimo wszystko istnieje.
Jak istnieje? – trzeba spytaæ zatem. Nie istnieje zmys³owo – to pierwsze
i ju¿ powiedziane. Bo nie mo¿e w ten sposób istnieæ, skoro jest czymœ
bezpoœrednio danym. Nie „realizuje” siê przeto w materii dzie³a.
[…] Pomiêdzy form¹ a dziedzin¹ zmys³ow¹ „komunikuj¹c¹” nam istnienie,
prowokuj¹c¹ „doznanie” czegoœ „formalnego”, niezmys³owego zatem, jest
jakaœ przerwa, jak gdyby ’pró¿nia ontologiczna’ czy ontologiczna
’niedookreœlonoœæ’, któr¹ poznanie musi jakoœ pokonaæ, przekroczyæ […].
Od tej strony, od strony epistemologicznej, ci¹g³oœci jak gdyby nie ma,
i opisaæ jej nie sposób. Po prostu: gdzieœ siê koñczy jednego typu ci¹g
procesu poznawczego – gdzieœ (dalej? wy¿ej?) rozpoczyna siê innego
rodzaju, innej skali poznanie. […] Dane dostêpne zmys³owo podprowadzaj¹
nas niejako do „progu”, którego przekroczenie nie daje siê w³aœciwie
zwerbalizowaæ, którego przejœcie jest niemal niepojmowalne, w ka¿dym
razie nie podlegaj¹ce racjonalizacji – lub irracjonalne wrêcz.
Forma, uwa¿a Juszczak, jest „doskona³ym, bezwzglêdnym poczuciem
czegoœ absolutnie jednego w sposób nienaruszalny, konieczny”.
To przeciwieñstwo tego, co „niezborne i rozproszone, przypadkowe”.
W zetkniêciu z form¹ powinno byæ zatem (i chyba istotnie jest) poczucie jej
kompletnej nierozk³adalnoœci. Z czego wynika³oby spostrze¿enie nastêpne:
forma nie jest struktur¹. […] forma nie tyle jest ca³oœci¹ (bo ca³oœæ to zbiór
sk³adników), ile jednoœci¹ – lub dok³adniej: czymœ jedynym tak, ¿e
doznawanie owej jednoœci tego fenomenu opiera siê na pewnoœci, i¿ dana jest
nam jednoœæ – powtórzmy – konieczna, nienaruszalna, niezmys³owa, i w tym
wszystkim, przez to wszystko oœlepiaj¹ca, pora¿aj¹ca, niewyt³umaczalna.
¯adna norma estetyczna nie dotyczy formy, bo normy siê zmieniaj¹ –
nie mog¹ przeto pozostawaæ w jakimœ realnym stosunku do niezmiennego.
Mog¹ natomiast stawaæ na drodze wiod¹cej ku „przed-formalnej granicy”,
bo niszczyæ mog¹ spontanicznoœæ, pêtaæ intuicjê, ograniczaæ swobodê
wyobraŸni: czyli stawiaæ tamy w³aœnie tym czynnikom, które nazwaæ wypada
przybli¿aj¹cymi ku formie, odkrywaj¹cymi j¹, a przynajmniej toruj¹cymi ku
niej drogê. Jednak nie jest to a¿ tak proste, bo – powiada Juszczak – forma
raz bywa czêœciej przybli¿ana w okresie panowania normatywnych estetyk
ni¿ w czasach ich kryzysu, to znów wy³ania siê z chaosu postaw ³atwiej ni¿
w momentach nawrotu tendencji restrykcyjnych, g³osz¹cych has³a harmonii
i ³adu wœród zamêtu frenetycznych „swobód”.
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Zauwa¿my, na marginesie dotychczas przywo³anych myœli Juszczaka,
rzecz sk¹din¹d oczywist¹, ¿e widzenia formy nie mo¿na nauczyæ. Mo¿na,
co najwy¿ej, jak to okreœli³ Juszczak, „podprowadziæ” kogoœ, kto nie widzi
formy, do punktu, z którego byæ mo¿e sam j¹ zobaczy lub przeczuje jej
obecnoœæ.
Tê niezmys³ow¹ formê przybli¿a jedynie najg³êbsze pogr¹¿enie siê
w materialnoœci. To struktura zmys³owa, materialna dzie³a jest warunkiem
doznania, objawienia, rewelacji formy. Zale¿noœæ jest obustronna, wêze³
nierozerwalny, bo takie jest prawo artystycznej percepcji: tylko poprzez
porz¹dek zmys³owego medium widoczne siê staje nadzmys³owe.
W ¿argonie artystycznym mówi¹c o formie pos³ugujemy siê –
z koniecznoœci – pojêciem formy obci¹¿onym przede wszystkim zmys³owymi
odniesieniami do praktyki artystycznej. Dlatego mówimy o „kreowaniu”
formy w sztuce. Ale, jak s³usznie zauwa¿a Juszczak, wyra¿enie „kreowanie
formy” jest pozbawione podstaw, jest w³aœciwie nonsensem. Forma istnieje
niezale¿nie od jakiegokolwiek aktu kreacji. Akt taki, akt twórczy, „ods³ania”
j¹ (czêœciej jedynie przybli¿a) […].
Proces twórczy, twierdzi Juszczak, ma na celu zawsze jakieœ poznanie,
i zarazem ma na celu dotarcie do formy. Bo sztuka jest w swojej istocie
poznaniem, poniewa¿ jest d¹¿eniem ku formie. Forma wiêc, nie bêd¹c ani
celem, ani – tym bardziej – przedmiotem poznania, poznanie artystyczne
warunkuje. Tak samo jak nie bêd¹c struktur¹ jest powodem strukturalizacji
„surowej” materii w to „coœ”, co zwiemy dzie³em sztuki. Aby dokona³o siê
przejœcie ku doœwiadczeniu bezpoœredniemu, w domenie poœrednioœci musz¹
byæ spe³nione pewne warunki, pewne zabiegi konieczne, dziêki którym
materia dzie³a (czy materialna ’strona’ dzie³a) ulega metamorfozie, staje siê
niejako przezroczysta i jest w stanie ukazaæ czy raczej wskazaæ na – formê.
Powróciliœmy do punktu wyjœcia. Zbli¿aj¹c siê do najwa¿niejszej czêœci
wyk³adu, rzuæmy w tym miejscu kilka s³ów-kluczy do przeczucia formy.
To empatia, dobro i mi³oœæ ¿ycia.
Kilka lat temu prof. Bogdan Wojtasiak, kieruj¹cy XI pracowni¹ rysunku,
umieœci³ w programie tej pracowni nastêpuj¹ce zdanie: Je¿eli obraz nie ma
w sobie mi³oœci, to jest do niczego, precz z nim!

V. Mi³oœæ
Od niej powinienem zacz¹æ. Miêdzy poczuciem formy a ¿yciem uczuciowym
zachodzi tajemniczy zwi¹zek. Czy z naturalnym pragnieniem mi³oœci ³¹czy siê
pragnienie i œwiadomoœæ formy? Œw. Pawe³ powiada: Gdybym mówi³
jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oœci bym nie mia³, sta³bym siê jak miedŸ
brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy (1 Kor 13,1). Mi³oœæ, jak forma, nie zale¿y od
wiedzy, bo Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania i zna³ wszystkie tajemnice,
i posiada³ wszelk¹ wiedzê, i wszelk¹ wiarê, tak i¿bym góry przenosi³, a mi³oœci
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bym nie mia³, by³bym niczym (1 Kor 13,2). Musimy stwierdziæ w tym miejscu,
¿e mi³oœæ jest „pierwsz¹ przyczyn¹” tworzenia, mi³oœæ „generuje” powody
tworzenia i sama uobecnia siê dziêki temu. Jest tym, co nas otwiera na
doznanie formy, na ten aspekt formy, który odczuwamy jako ow¹ absolutn¹
jednoœæ i piêkno. Uto¿samienie formy i piêkna spotkamy u Norwida
(Promethidion). Jest ono obecne równie¿ w innych kulturach. Tantra
Hewad¿ry g³osi, ¿e: Œwiat przenika b³ogoœæ, która przenika i sama jest
przenikana. Tak jak zapach kwiatu zale¿y od kwiatu i bez kwiatu jest
niemo¿liwy, podobnie bez formy nie mo¿na by by³o dostrzec b³ogoœci […]
A zatem ca³y œwiat jest spontanicznie doskona³y, poniewa¿ spontaniczna
doskona³oœæ jest jego natur¹. B³ogoœæ to, w tym przypadku, synonim mi³oœci.
Bez formy nie mo¿na by by³o dostrzec mi³oœci… To zdanie nabierze
wiêkszego sensu, gdy uzupe³nimy je jeszcze jednym zdaniem: bez formy i bez
œmierci nie mo¿na by by³o dostrzec mi³oœci.
To, ¿e jesteœmy œmiertelni, ods³ania nam sam¹ istotê mi³oœci. Bez œmierci
mi³oœæ nie by³aby tym, czym jest – niepowtarzalnoœci¹: „Mo¿e tylko teraz
i nigdy wiêcej”. Gdybyœmy nie byli œmiertelni, odpowiedŸ mi³oœci zawsze
mo¿na by by³o od³o¿yæ na póŸniej. Œmieræ nadaje mi³oœci niepowtarzalnoœæ,
wyj¹tkowoœæ i bezwarunkowoœæ w³aœnie ze wzglêdu na to „mo¿e tylko teraz
i nigdy wiêcej”. Tak naprawdê dopiero œmieræ uczy wiêc kochaæ (Tadeusz
Gadacz SP, Mi³oœæ i œmieræ, „Znak” nr 11/1995). Do tego piêknego cytatu
z eseju Tadeusza Gadacza chcia³bym dorzuciæ „trzy grosze”. Otó¿ zwrot
„mo¿e tylko teraz i nigdy wiêcej” przywodzi na myœl s³ynne powiedzenie
wielkiego rabina Hillela: „Jeœli nie teraz, to kiedy?” (mo¿e nawet jest ono
jego filologicznie swobodn¹ wersj¹?). W ca³oœci to powiedzenie brzmi tak:
Je¿eli ja nie istniejê dla siebie, kto bêdzie istnia³ dla mnie? A je¿eli istniejê
tylko dla siebie, to czym jestem? A jeœli nie teraz, to kiedy? Œwiadomoœæ
niepowtarzalnoœci ¿ycia, w³asnej œmiertelnoœci i zdolnoœæ do mi³oœci maj¹
ogromny wp³yw na to, co okreœliliœmy jako powód twórczoœci i stawanie siê
artyst¹. To warunki dostrzegania formy, a wiêc tego, co nieœmiertelne.
Juszczak powiada: Z pozycji zaanga¿owanego w swoje dzie³o, poddaj¹cego
siê g³osowi swego powo³ania twórcy, œmieræ jest zaprawdê czymœ
niewiarygodnym. Nie strasznym nawet, nie odra¿aj¹cym: niewiarygodnym po
prostu, nierzeczywistym wobec rzeczywistoœci sztuki. Dlatego akt kreacji,
twórcze napiêcie wywo³ane bliskoœci¹ formy ma w sobie coœ z prze¿ycia
mistycznego. Wytr¹ca z poczucia czasu, powstrzymuje jego up³yw, narusza
czy uchyla prawa rzeczywistoœci do g³êbi zbrukanej surow¹ materi¹.
Wczeœniej powtórzyliœmy za Juszczakiem, ¿e: forma nie tyle jest ca³oœci¹
(bo ca³oœæ to zbiór sk³adników), ile jednoœci¹ – lub dok³adniej: czymœ
jedynym. Zestawmy to z zakoñczeniem Hymnu o mi³oœci: Mi³oœæ nigdy nie
ustaje, jak proroctwa, które siê skoñcz¹, albo jak dar jêzyków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie. Po czêœci bowiem tylko poznajemy
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i po czêœci prorokujemy. Gdy zaœ przyjdzie to, co jest doskona³e, zniknie to,
co jest tylko czêœciowe. […] Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaœ twarz¹ w twarz. Teraz poznajê po czêœci, wtedy zaœ poznam tak,
jak i zosta³em poznany (1 Kor 13,8-12).
Poznam tak, jak i zosta³em poznany... Czy¿ podobieñstwo atrybutów
mi³oœci do atrybutów formy nie jest uderzaj¹ce? W wierszu Do wspó³czucia
z ka¿dej rzeczy wo³a… Rilke pyta: Od wieków, czegoœmy siê dowiedzieli/nad
to, ¿e jedno w drugim siê poznaje?… Mo¿e poezja, czêœciej ni¿ sztuka, jest
poznaniem kresu poznania? Mo¿e maj¹ racjê ci, którzy przyznaj¹ poetom
pierwszeñstwo w umiejêtnoœci dochodzenia do prawdy o zwi¹zku miêdzy
mi³oœci¹ i œmierci¹.
Chcia³oby siê skonstatowaæ, ¿e œmieræ i forma zmagaj¹ siê ze sob¹…
Ale tak nie jest. To my zmagamy siê z ich poznaniem, które staje siê
jednoczeœnie naszym samopoznaniem. „Poznam tak, jak i zosta³em
poznany”… Z tych dwóch rzeczy (forma i œmieræ) na pewno poznam œmieræ,
bo jestem tylko prochem. Juszczak ma racjê, ¿e myœlenie towarzysz¹ce
praktyce artystycznej nie liczy siê ze œmierci¹. I jeœli nawet artysta prowadzi
¿ycie religijne, które jest podporz¹dkowane okreœlonej koncepcji zbawienia
lub wierzy w mo¿liwoœæ powrotu do jakiejœ pierwotnej jednoœci, to tylko
nadaje œmierci pewien sens, ale nie mo¿e jej odebraæ tego, co w niej
niezrozumia³e i przera¿aj¹ce.
ZnaleŸliœmy siê na progu rozwa¿añ, za którym, w zale¿noœci od
œwiatopogl¹du, zaczyna siê strefa podleg³a religiom uniwersalistycznym
(dostêpna wierz¹cym) albo nicoœæ (dostêpna wszystkim). Tam mo¿na
wejœæ tylko pojedynczo. Ju¿ samo zbli¿enie siê do tej strefy „skrzywia”
perspektywê poznawcz¹ i wymaga posiadania takich kompetencji
religioznawczych, które pozwoli³yby mówiæ o religiach (o buddyzmie,
chrzeœcijañstwie, judaizmie czy islamie) od wewn¹trz, a do tego jeszcze
kompetencji filozoficznych. Ja nie mam takich kompetencji, wiêc
poprzestanê na prostym przyk³adzie, który ilustruje jedn¹, zasadnicz¹
rozbie¿noœæ miêdzy religiami. Chcê tak uczyniæ tylko po to, aby podkreœliæ
zwi¹zek naszych rozwa¿añ z ¿yciem i etyk¹, czyli mówiæ o powodach
tworzenia i podstawach filozofii twórczoœci oraz wskazaæ na tê kategoriê
etyczn¹, któr¹ jest bezbronnoœæ.
Do tego celu idealnie nadaje siê przyk³ad ró¿nic miêdzy soterologi¹
buddyjsk¹ a chrzeœcijañsk¹ ide¹ zbawienia. Dla ortodoksji chrzeœcijañskiej
buddyjska koncepcja zbawienia, wedle której cz³owiek sam siê zbawia, to
herezja. W chrzeœcijañstwie zbawienie cz³owieka zale¿y od Bo¿ej ³aski, jest
suwerenn¹ decyzj¹ Boga. W buddyzmie zaœ najwa¿niejsza jest wolnoœæ
i przemiana, a religia to tylko narzêdzie. Budda porównywa³ religiê z tratw¹:
Przecie¿ by³oby bezsensem, gdybyœ, cz³owieku, przebywszy rzekê, niós³
dalej tratwê na plecach. Po co? (t³um. Ireneusz Kania). Ktoœ kto siê
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przeprawi³ przez morze bólu, kto stan¹³ na drugim brzegu, kto, krótko
mówi¹c, osi¹gn¹³ nirwanê, jest kimœ istotowo zmienionym. Jego cia³o jest
diamentowe, niezniszczalne. Jest wyzwolony, a wolnoœæ absolutna polega
m.in. na tym, ¿e on ju¿ nie mo¿e czyniæ ¿adnego z³a (Ireneusz Kania).
To znaczy, ¿e staje siê równie¿ ca³kowicie, absolutnie bezbronny. Zauwa¿my,
¿e w planie etycznym ró¿nice znikaj¹, bo z obu religii wynika szacunek dla
tego, co bezbronne, empatia i mi³osierdzie.

VI. Bezbronnoœæ
To równie¿ jedno z tych kilku s³ów, które pojawiaj¹ siê, gdy myœlimy
o pojêciu formy. W tym miejscu chcia³bym wspomnieæ o pewnej jeszcze
ma³o znanej ksi¹¿ce, która jest bardzo inspiruj¹ca w rozwa¿aniach nad
powodami tworzenia i nad form¹; nad mi³oœci¹ i œmierci¹, a tak¿e nad
losem cz³owieka pojedynczego. To Krew nieba Piotra Rawicza
(Wydawnictwo Krakowskie, 2003). Jest ona – w pewnym sensie – esejem
o bezbronnoœci. Podobno ju¿ wiele lat temu zachwyci³ siê ni¹
prof. Mieczys³aw Porêbski. Nie znam drugiej takiej powieœci, w której
fizyczne piêtno religijnego wybrania, a chodzi ten znak wybrania, jakim
w judaizmie jest obrzezanie mê¿czyzny, znalaz³oby tak pe³ny wyraz i wi¹za³o
siê z trudnym do przyjêcia, lecz potrzebnym, bo oczyszczaj¹cym
wypowiedzeniem prawdy o cz³owieku w ogóle. To poruszaj¹cy wyraz mi³oœci
¿ycia za wszelk¹ cenê, a jednoczeœnie otwarty tekst religijno-filozoficzny,
którego nie mo¿na nie skojarzyæ z Dostojewskim. Wstrz¹saj¹cym, wrêcz
bluŸnierczym okreœleniom, jak choæby nazwaniu Boga najwy¿szym Kapo,
odpowiadaj¹ (i t³umacz¹ je) równie wstrz¹saj¹ce obrazy (opisy cierpieñ).
Zdumiewaj¹ce, ¿e ta powieœæ, razem z do³¹czonymi do niej fragmentami
recenzji, wywiadem z autorem, wspomnieniem Czes³awa Mi³osza oraz
znakomitym wstêpem Jana Goœlickiego, uk³ada siê w jedn¹ ca³oœæ.
To potwierdzenie genialnoœci pisarza i oddzia³ywania jego poczucia formy
na innych. Postawienie przez Rawicza problemu pojedynczej egzystencji
ludzkiej i ukazanie ¿ycia jako czegoœ z góry skazanego na „przemia³”
przywodzi na myœl póŸniejsze refleksje Zygmunta Baumana.
J. Goœlicki pisze o powieœci P. Rawicza: Byæ mo¿e wiersz czytaæ nale¿y
jako coœ w rodzaju anty-psalmu, w którym naród ¿ydowski bierze na siebie
winê Boga – jego milczenie? Zestawmy to zdanie z fragmentem wywiadu.
Dziennikarka pyta Rawicza: Wiêc to, co siê dzia³o podczas wojny, wydaje siê
panu nie warte pañskiego sprzeciwu? Pisarz odpowiada: Nigdy w œwiecie.
Wszystko, co odczuwam, to uczucie wdziêcznoœci dla Boga. Bo ja jestem
wierz¹cy. On pozwoli³ mi ¿yæ w tym czasie i wejœæ do Ogrodu. Ogrodu przez
du¿e O. Ta wojna jest dla mnie jednym z dowodów na istnienie Boga.
Dla Rawicza ogród przez du¿e O to forma.
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W tej samej rozmowie mówi: S¹dzê, ¿e obóz koncentracyjny jest
najbardziej adekwatnym obrazem ¿ycia i wszechœwiata. W jaki sposób
prze¿y³em? No có¿, poniewa¿ lêk jest moim normalnym pierwiastkiem
sk³adowym. Cywilizacja, ¿ycie codzienne, to dla mnie okropne rzeczy.
Jestem bezbronny w obliczu spo³ecznoœci ucywilizowanej.
Aby zrozumieæ odwagê wydawania takich s¹dów i takiego wyra¿ania siê
o Bogu, musimy spojrzeæ na to z perspektywy judaizmu. Bóg dla religijnych
¯ydów jest kimœ bardzo bliskim, tak bliskim, ¿e rozmawia siê z nim, stawia
mu trudne pytania i oczekuje odpowiedzi, a bywa te¿, ¿e oskar¿a siê go.
Rawicz powiada: Jestem bezbronny w obliczu spo³ecznoœci
ucywilizowanej. Mówi to jako artysta, który dobrze wie, ¿e bezbronna jest
równie¿ sztuka, ¿e czasem ksi¹¿ki i obrazy p³on¹ na stosach i wysadza siê
pos¹gi (taki los spotka³ niedawno pos¹gi Buddy w Afganistanie, trwa
tragedia Tybetu). Jean Clair uwa¿a, ¿e Zamach na integralnoœæ obrazu to
symboliczne przygotowanie do zamachu na cz³owieka (Malinconia. Motifs
saturniens dans l’art de l’entre-deux-guerres, 1996). Eksterminacjê
cz³owieka czêsto poprzedza zniszczenie przedstawienia cz³owieka. Dlatego
czujemy niepokój, kiedy przeciwstawia siê wra¿liwoœæ moraln¹ wra¿liwoœci
estetycznej, piêknu moralnemu – piêkno estetyczne, kiedy do w³adzy
dochodz¹ demagodzy i moraliœci. Bo moralnoœæ podporz¹dkowuj¹ca sobie
estetykê, staje siê, jeœli mo¿na tak powiedzieæ, niemoralna i fa³szywa.
Myœlê, ¿e bezbronnoœæ jest jedn¹ z najwa¿niejszych kategorii etycznych
i – paradoksalnie – estetycznych. Chodzi o tê bezbronnoœæ, któr¹ uosabia
ka¿de kruche istnienie, ka¿dy pojedynczy cz³owiek. Ten cz³owiek, o którym
myœla³ Lévinas, postuluj¹c, abyœmy w twarzy drugiego widzieli apel
o wspó³czucie i mi³osierdzie. Myœlê te¿ o bezbronnoœci i ulotnoœci dzie³a
sztuki, a szczególnie o bezbronnoœci dzie³a sztuki wspó³czesnej, które
czêsto pozostaje nie rozumiane jako g³os cz³owieka pojedynczego i przejaw
tego, co jest najbardziej osobiste i intymne, i nie zawsze zgodne z g³osem
cz³owieka zbiorowego, czyli z ideologi¹. Mówi¹c o powodach tworzenia
i formie, wymieni³em kilka s³ów-kluczy do przeczucia formy: empatia,
dobro, mi³oœæ, bezbronnoœæ. Rzecz jasna, tych wa¿nych s³ów jest wiêcej.
Nic nie powiedzia³em o s³owie przebaczenie... Wiêc ju¿ na koniec tylko
wspomnê o eseju, który temu s³owu poœwiêci³ Jacques Derrida
(Szaleñstwo przebaczenia) i o jego równie poruszaj¹cej mowie
pogrzebowej, któr¹ wyg³osi³ nad grobem Lévinasa, o odnalezionych czy
raczej przypomnianych znaczeniach takich s³ów jak, na przyk³ad, s³ówko
adieu (à-Dieu), o s³owach s³u¿¹cych pozdrowieniu, powitaniu
i po¿egnaniu, o koniecznoœci naszego d¹¿enia do nieska¿onej ¿adnymi
uprzedzeniami, hipokryzj¹ i fa³szem rozmowy, bo to wszystko jest czêœci¹
trudu wychodzenia naprzeciw formie, autentycznej sztuce i ¿yciu.
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Janusz Marciniak
On F
orm and Love
Form
J. Marciniak writes on the reasons to artistic creation, and on form in modern
art in the context of S. Morawski, E. Levinas, and J. Derrida’s ideas.
He believes that the diminishing sense of tragedy is connected with the
disagreement with what is shallow, mystified and cynical in modern art.
According to Marciniak, art should tell us what happens to different human
beings in given moments in history. The reason of artistic activity is the result
of what an artist, as the human being, feels about the world. Artists are
hostages of their feelings, and, because of that fact, they are also the hostages
of form. Probably, there is no one artist, who doesn’t think about form.
They know what form is, and, sometimes, form appears where appear our
most personal duties, which are the reasons of artistic creativity. There are
connections between feelings and forms. Forms are connected with our
natural need to love. Love is the primeval force of creation. It generates
the reasons to create, and it exists because of that fact. Our knowing of life’s
uniqueness, of our mortality and our ability to love, influence our artistic
motivation (and the influence is enormous). The attributes of love are similar
to the attributes of form (the similarity is overwhelming). Helplessness,
empathy and charity are the ideas, which appear in our mind, when we are
thinking of form. When we think of such expressions as ‘adieu’ (a-Dieu) in the
context of situations, when we use them (to greet, to say goodbye), we try to
communicate in a pure form, without hypocrisy or falseness; we are looking
for an authentic form, both in art and in the reality. Aesthetics depends on
morality, but it may become immoral and false.
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