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[…] W przeciwieństwie do adeptów nauk ścisłych jak i humanistycznych, artysta – nawet jeśli posiada 
określoną wiedzę – to w świetle prawa nie ma kwalifikacji2 aby prowadzić badania odwołując się do kon-
kretnej teorii naukowej.3 Przywołana wiedza pozwala jednak uzasadniać poszukiwania, i przyjętą strate-
gię działania. Trzeba zarazem podkreślić, że wiedza ta traktowana jest wybiórczo i przywoływana jedynie 
z uwagi na funkcję pomocniczą jaką pełni w opisie założeń dla tworzonego dzieła sztuki.4 Z drugiej strony, 
prace nad owym dziełem zachodzą wobec świadomości istnienia pewnego całokształtu wiedzy w zakre-
sie teorii sztuki współczesnej i związanymi z nią dyscyplinami wiedzy.5 Niejako z konieczności praca nad 
dziełem sztuki jest tworzeniem i proponowaniem wizji meta-teoretycznej i filozofowaniem wymykającym 
się regułom.6 […]

Czy poprzez dzieło sztuki można wpływać na rzeczywistość, czy to tylko wynik społecznie akceptowa-
nej zgody na domniemane wartości sztuki? Na czym taka moc dzieła sztuki by się miała zasadzać? W czym 
tkwiłby element twórczy a nie odwzorowujący? Do czego odwoływać miałby się (świadomie lub bezwied-
nie) artysta roszcząc sobie prawo do wpływania dziełem sztuki na innych ludzi i na „rzeczywistość”?7 […]

[…] Przywołane „ślady pamięciowe” odnoszą się zatem zarówno do mej osobistej historii artystycznej 
jak i do ich skodyfikowanej formy czyli do wiedzy, którą przyswoiłem sobie poprzez uczestnictwo w syste-
mie kształcenia akademickiego. 

Ślady pamięciowe, […] rozumiem jako:
1 – skodyfikowaną wiedzę na temat sztuki przekazywaną w procesie edukacyjnym: wyrażoną w zało-
żeniach modelu kulturowego; określoną poprzez dziedziny wiedzy takie jak historia sztuki oraz teorie 
naukowe. 
2 – personalne ślady pamięciowe wynikające z procesu nabywania wiedzy: wynikające z interakcji z mode-
lem kulturowym wyrażającym się poprzez system edukacji szkolnictwa wyższego; światopogląd – będący 
punktem wyjścia […]; mit personalny powstały w oparciu o ślady pamięciowe z okresu początkowego dla 
podjętej działalności artystycznej – trzydzieści lat temu i więcej wynikające z interakcji ze środowiskiem 
społecznym i instytucjonalnym oraz w trakcie realizacji programu studiów doktoranckich (trzy lata: okres 
2015–2018). 

WSTĘP
Paradoks Menona: „Szukać wiedzy to absurd, ponieważ albo już wiesz i wtedy nie ma czego szukać, 
albo nie wiesz, czego szukasz, a wtedy trudno oczekiwać, że to znajdziesz.”1

1 NN, Menon, online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Menon, [dostęp: 11.05.2018]
2 Nie jest on ani wykwalifikowanym socjologiem, estetykiem ani psychologiem, kulturoznawcą, historykiem sztuki ani tym bardziej matematykiem.
3 Na użytek mej pracy doktorskiej musiałem zatem zmierzyć się z tego typu pytaniami i wątpliwościami oraz zakreślić odpowiednio szeroki krąg wiedzy naukowej, z której 

korzystam w sposób, który określony został przez cel, jakim jest zaprezentowanie dzieła sztuki i jego koncepcji.
4 Można ten proces porównać do stosowanej z produkcji spożywczej tak zwanej „reakcji Maillarda”. W wyniku reakcji proste związki tworzą złożone związki, które z kolei 

wchodzą wzajemnie w reakcję między sobą i tworzą molekuły zapachu stanowiące o istocie aromatu.
5 Program studiów doktoranckich ma za zadanie nakreślenie takiej możliwie szerokiej perspektywy odniesień w zakresie dziedzin wiedzy i aktualnego stanu tej wiedzy.
6 Być może paradoks taki jest wezwaniem do obnażenia się artysty z procesu wewnętrznego jaki przechodzi pod wpływem presji systemu edukacji i egzekwowania wiedzy. 

Być może takie obnażenie się ma służyć nie tyle uzyskaniu konkretnej wiedzy ale zwiększeniu stopnia kontroli społecznej nad fenomenem realizowania się „procesu arty-
stycznego” (zakładając a priori, iż coś takiego obiektywnie w ogóle zachodzi).

7 Należy też rozważyć inne spojrzenia na ten problem. Postulat głoszący wpływanie poprzez sztukę na rzeczywistość, na przykład społeczną jest równoznaczny z wyrażonym 
z góry przekonaniem, iż takie działanie jest słuszne i uzasadnione. Z jakich uzasadnień miałaby wynikać pewność artysty, że proponowana wizja jest właściwa i trafna? Czyż 
nie jest tak, że największą skutecznością we wdrażaniu swych przekonań wykazują się politycy dysponujący aparatem władzy i przymusu? Jakże cienka granica oddziela 
pewność siebie badacza i wizjonera od demagoga? Aktywność i dążenie do przemiany społecznej naznaczone jest szeregiem uwarunkowań, których stałym elementem jest 
eksploatacja zasobów planety, kontrola stanu bezpieczeństwa jak i konieczność pozyskiwania społecznej akceptacji dla realizacji celów. Jakże często w historii ludzkości 
dobre chęci i nierealistyczny idealizm przyczyniały się do masowych cierpień. W imieniu kogo przemawia zatem artysta? W imieniu samego siebie? W imieniu Art world-u? 
W imieniu sztuki? Ale czym jest sztuka?

Świetlisty marsz Episztuki, akcja inicjująca nieformalną działalność 
Instytutu Cybernetyki Sztuki na posesji na ul. Komandorskiej 26 w Gdańsku Osowie,  
8 października 2015.
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[…] Koncepcja proponowanego dzieła sztuki zasadza się na odwołaniu do możliwości prowadzenia ope-
racji myślowych na zbiorach nieskończonych.8 W matematyce dotyczy to ciągów liczb nieskończonych. 
W przypadku dochodzenia do koncepcji dzieła artystycznego, odwołuję się do agregatów9 wiedzy i pa-
mięci, które włączam w strukturę dzieła sztuki. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że […] usta-
nowiłem relację pomiędzy trzema typami instytucji, które zawiadują różnymi aspektami wiedzy i praktyki 
związanej z powstawaniem dzieł sztuki. Tą dynamiczną relację włączyłem następnie w strukturę koncep-
cyjną jak i praktyczną proponowanego dzieła. […]

1 – skoro dopuszcza się istnienie wielu dzieł sztuki, to wskazuje to na istnienia pola możliwości dopusz-
czającego istnienie wielu dzieł sztuki. Skoro tych dzieł może być wiele i zakłada się, że powstaną kolejne, 
to znaczy, że istnienie dzieł sztuki osadza się w określonym rozumieniu czasowości: na koncepcji czasu 
linearnego zasadza się przekonanie, że powstawać mogą kolejne dzieła.10 
2 – skoro jest rozróżnienie na opis i dzieło to wskazuje to na dualizm metodologiczny, rozdzielność obu 
dziedzin ale też na ich wzajemne uzupełnianie się w trybie realizacji o charakterze performatywnym.11 […] 
Akt samoobserwacji w nieuchronny sposób musi wpływać na charakter dzieła. Praca nad opisem określa 
znaczenia dzieła głównie poprzez wartości o charakterze poznawczym.12

3 – […] Tożsamość podmiotu może ulegać zmianom a jego granice nie są tak „rzeczywiste” i stałe jak 
zakłada się w potocznym rozumieniu. Istnieje zatem duża umowność w określeniu „podmiot sprawczy” 
a konsensus społeczny oraz fakt istnienia organicznego organizmu, poprzez który manifestuje się pod-
miot zdają się najsilniej warunkować powyższe założenie.13 Cielesny, zmysłowy i ulegający wpływom 
czasu organizm jest w równym stopniu „mimowolnym bohaterem” snutej przez podmiot intelektualnej 
narracji na temat dzieła sztuki jak sam ten ukonceptualniony podmiot.14 
4 – skoro większość pojęć […] odnoszących się do dzieł sztuki to pojęcia otwarte, niejako otwierające pole 
możliwości dla realizacji różnych dzieł sztuki, które dopiero wypełnią te pojęcia jakąś treścią, to można 
równie dobrze przyjąć, że autor może odnieść się w procesie tworzenia dzieła i poprzez to dzieło bezpo-
średnio do owego pola możliwości i potraktować je jako obiekt intelektualny i „znaczący artystycznie” 
a zatem jako „materię” – „tworzywo” dzieła sztuki.

rozdział i

8 Jest to znany z matematyki, tak zwany Paradoks Hilberta. Poprzez odwołanie się do niego wykorzystuję potencjał zawarty w możliwości przeprowadzania operacji na zbio-
rach nieskończonych, które mogą być traktowane jako podzbiory innego zbioru.

9 Pojęcie agregatu ma różne zastosowania, w kontekście humanistyki zazwyczaj używa się go dla określenia grup obiektów.
10 Wypracowano jednak także inne modele czasu. Można uznać za stosowne aby świadomość istnienia innych form czasowości dopuścić do rozważań dotyczących powsta-

wania czy też istnienia dzieł sztuki pomimo, iż proces realizacji dzieła o charakterze wizualnym zdaje się być zdeterminowany formułą czasu linearnego.
11 Nie ma sensu opisywanie dzieła na sposób, który byłby trafniejszy w wykonaniu specjalistów z zakresu socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i innych dyscyplin. A więc 

szczególny charakter opisu jaki czyniony jest przez autora dzieła zasadza się na casusie związanym z oczekiwaniami wobec roli artysty w społeczeństwie. Ta uznaniowa 
pozycja społeczna jaką cieszy się artysta daje mu pole do swobodnego poruszania się w obszarze założeń, pozyskiwanych informacji; wybiórczego stosowania teorii, o ile 
tylko zachowanie takie jest uzasadnione procesem „tworzenia dzieła” – czyli dopóty, dopóki działanie ma potencjał kreatywny, innowacyjny. Nie precyzuję w tym momen-
cie związku pojęcia innowacyjności z kontekstem polityczno-społecznym, który określa innowacyjność głównie poprzez odniesienia do tworzenia kapitału symbolicznego 
lub społecznego.

12 Uzasadnione byłoby postawienie pytania o to, czy opisywanie tekstowe dzieła pełne odniesień do teorii naukowych na wstępie już nie „rozbraja” ewentualnego poten-
cjału zawartego w możliwości wizualnego oddziaływania na odbiorcę. Rzecz w tym, że twórca zmuszony dokonać opisu formy dzieła w jakiś sposób podlegać zaczyna 
schematom myślowym zawartym w teoriach i koncepcjach naukowych, do których się odwołuje. Zamysł dzieła na poziomie ogólnym, wyrażającym strategię działania 
wobec jakiegoś problemu, kontekstu z pewnością jednak „domaga się” uzasadnienia i opisania. Taki opis bowiem kształtuje przestrzeń odbioru – „zapobiega błędnemu 
rozumieniu” (Gadamer). Z drugiej strony ukonkretnione opisywanie czegoś, co de facto dopiero zaistnieje (lub nie) w realiach przestrzeni – czegoś, co dopiero „wydarzy się” 
w relacji przestrzennej, architektonicznej, kontekstualnej i performatywnej jest niemożliwe. Można jedynie posłużyć się analogią, porównaniem, które odwoła się i odeśle 
ponownie do zamysłu koncepcyjnego, który tworzy „ramę interpretacyjną” wizualnego dzieła. Jak sama nazwa wskazuje „dzieło wizualne” w dziedzinie sztuki plastyczne 
adresowane jest do zmysłów (pomijając archaiczne już konotacje określenia „sztuki piękne”) i poprzez zmysły ma oddziaływać. Interpretacja bodźców dokonuje się jednak 
w mózgu. Z tego powodu znaczenie zyskują techniki obrazowania pracy mózgu, np.: TMS. Zob: M. Gut, A. Marchewka, Funkcjonalny rezonans magnetyczny – nieinwazyjna 
metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu, online: http://www.ptbun.org.pl/archiv/nmwn04_gut.pdf, [dostęp: 24.07.2018]

13 „Poznawanie miałoby zatem wychodzić od cielesnego porządku po to, by go odkryć za pośrednictwem refleksji, a raczej by w tej ostatniej odnaleźć obecny już w niej 
uprzednio, przedrefleksyjnie ukształtowany świat możliwego doświadczenia. A wszystko po to, by wydobyć genealogię tego, co przedrefleksyjne, aby zobaczyć całą praw-
dę myśli, wywodzącej się z cielesnej tkanki świata i pozostającej jej najwłaściwszym świadectwem.”; Za: Marta Szabat, Archeologia widzialnego i niewidzialnego, online:  
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/438/491, [dostęp: 20.07.2018]

Fragment wystawy Mu(e)seum_dwie strzałki 
czasu w CRP Orońsko, 2017. 

Performans na otwarciu wystawy Mu(e)seum_dwie strzałki czasu w CRP Orońsko, 2017.
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w przypadku pracy z materialnymi aspektami dzieł ani o technologie, które dzięki różnym dziedzinom 
wiedzy powstają ale również o to, iż pojęcia i wiedza wypracowana w obszarze tych dziedzin nauki24 mają 
wpływ na światopogląd autorów dzieł a zatem pośrednio wpływają na charakter dzieła sztuki i sposób 
wypowiedzi.25

24 Twierdzenia wypracowane na gruncie matematyki oddziaływają na sposób myślenia o świecie (wyrażone na przykład przez tak zwany: pardoks kłamcy). Najbardziej znane 
przykłady to twierdzenia limitacyjne: twierdzenia Gödla oraz twierdzenie Löwenheima-Skolema-Tarskiego; Za: R. Murawski, Twierdzenia limitacyjne, online: file:///C:/Users/
rr/Downloads/Murawski.pdf, [dostęp: 04.06.2018]

25 Na przykład teoria ewolucji, modele kosmologiczne, itp. Na potrzebę uwzględnienia wpływu faktów naukowych tworzonych w laboratoriach wskazał Bruno Latour; 
Zob: B. Latour, Polityka Natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Fragment wystawy Mu(e)seum_dwie strzałki 
czasu w CRP Orońsko, 2017. 

Wykład Go and Pi, bezinteresowność, bezpośred-
niość i społeczeństwo obywatelskie w Instytucie 
Kultury Miejskiej w Gdańsku, 2017.

5 – skoro wyznaczanie granic wiedzy i niewiedzy jest częścią systemu założeń – to należy rozważyć czy 
poprzez operacje na poziomie myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego tworząc dzieło sztuki można 
przekroczyć/zmodyfikować ten system założeń – a jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim celu?

[…] Za aktualny przyjmuje się podział w obszarze nauki na nauki ścisłe i przyrodnicze15 oraz humani-
styczne (arts and science).16 Wszystkie dyscypliny naukowe są wynalazkiem człowieka.17 W starożytności 
uznano, iż da się opisać rzeczywistość za pomocą liczb i równań oraz skonstatowano, że światem rządzą 
prawa, które można poznać. Dla przykładu liczby to abstrakcyjne obiekty a ich istnienie odwołuje się do 
filozofii matematyki, która rozważa problemy z zakresu ontologii i epistemiologii obiektów matematycz-
nych.18 Nauki ścisłe choć odwołują się do niepodważalnych faktów19 natury empirycznej, wydobyte zo-
stały na światło dzienne dzięki złożonym bodźcowaniom i uwarunkowaniom środowiska kulturowego.20 
Zatem odwołanie się do nauk humanistycznych będzie konieczne jako uzasadnienie również dla opisu 
świata dokonywanego za pomocą praw fizyki i matematyki.21 „Subiektywność świadomości jest niere-
dukowalną cechą rzeczywistości, bez której nie moglibyśmy uprawiać fizyki ani niczego innego i musi 
zajmować równie podstawowe miejsce w każdym wiarygodnym obrazie świata, jak materia, energia, 
przestrzeń, czas i liczby.”22 Roman Murawski w tekście dotyczącym współczesnej filozofii matematyki 
podkreśla konieczność równoczesnego uwzględnienia trzech wymiarów badania naukowego: wymiaru 
podmiotowego, historycznego, kulturowego.23 Nie należy też ignorować wpływu nauk ścisłych i przyrod-
niczych na proces tworzenia dzieła sztuki. Nie chodzi tylko o konieczność stosowania się do praw fizyki 

14 Interesującym byłoby móc wykazać jak zmienił się autor dzieła pod wpływem realizacji dzieła w trybie trzyletnich studiów doktoranckich, choć to wykracza poza ramy tej 
pracy.

15 Niepodważalne prawa naukowe z dziedziny matematyki i fizyki, zbierania i analizy empirycznych, tzw. „twardych” danych, racjonalnego logicznego myślenia, powtarzal-
nego eksperymentu, sprawdzalności wyników badań – to perspektywa właściwa naukom ścisłym i przyrodniczym. Od Arystotelesa, przez Kartezjusza, Rogera Bacona, po 
falsyfikowalność Karla Poppera. Badanie naukowe jest racjonalne i ma uzasadnienie logiczne. To racjonalny wywód oparty o konkretne empiryczne dane; analizę prze-
prowadzaną według jasno określonych parametrów; powtarzalny eksperyment pozwalający zweryfikować lub sfalsyfikować hipotezy i w ten sposób udowodnić i wykazać 
wartość badania.

16 Zob: „Od dawna w nauce przeważają dwa podejścia do zagadnienia świadomości – humanistyczne oraz przyrodnicze, a ich założenia radykalnie się od siebie różnią. Kon-
cepcje powołujące się na nauki empiryczne (De – nnett 1991, 2005; Crick, Koch 2008; Churchland 1986, 2002) są bowiem przez humanistów (Jackson 1982, 2003; Chalmers 
1996, 1997; Kirk 1974; Levine 1983) odrzucane jako redukcjonistyczne oraz nieuwzględniające wpływu kontekstu kulturowego, jaki na świadomość podmiotu wywiera jego 
otoczenie. Humanistyczne podejście napotyka zaś na zarzut, że niepotrzebnie zakłada ono dualizm oraz brakuje mu naukowego dystansu i dowodów na poparcie teorii, do 
jakich się odwołuje. Egzemplifikacją powyższego konfliktu może być problem qualiów, czyli fenomenalnych jakości doznań, który dzieli filozofów nimi zainteresowanych.”; 
Za: J. Malinowska, Qualia: Między świadomościa a odruchowością, online: http://poznstud.home.amu.edu.pl/pliki/tom24nr1/PS_numer%203_Malinowska.pdf, [dostęp: 
03.01.2018]

17 Rozważmy jednak sytuację, w której badania naukowe i przyjęte zasady i kryteria naukowości (gromadzenie i analiza empirycznych danych – metodyka badań nauk ścisłych 
i przyrodniczych jak fizyka, chemia, matematyka, biologia) próbujemy odnieść do fenomenu dzieła artystycznego. Próba taka wymaga automatycznie odwołania się do 
nominalnej definicji sztuki – (sztuką jest to, co uznajemy za sztukę – Donald Judd) gdy na mocy arbitralnej decyzji artysty, badanie lub dane o charakterze stricte naukowym 
(np.: prawo naukowe, hipoteza naukowa, twarde dane, wykres, obliczenia, statystyka itd..) zostaną zaproponowane jako dzieło sztuki. Może to być np: arbitralne stwierdze-
nie, że dane prawo z dziedziny fizyki „jest wypowiedzią artystyczną”. Być może nawet opis będzie zbędny. Fakt wystawienia publicznie takiego „dzieła” mówić ma sam za 
siebie. 1 + 1 = 2; liczba π ≈ 3,141592 653589...; problem kwadratury koła. Dwa ostatnie przykłady są szczególnie intrygujące, gdyż odwołują się do nieskończonych ciągów 
liczbowych, niemożliwych do zupełnego określenia.

18 R. Penrose, Droga do rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i spółka 2011.
19 Rozważania filozoficzne wydają się być zatem nieusuwalnym elementem tworzenia założeń dla koncepcji matematycznych i fizycznych. Heidegger pisał: „Klasycznym przy-

kładem historycznego rozwoju nauki, a zarazem genezy ontologicznej jest powstanie fizyki matematycznej. Czynnik decydujący o jej wykształceniu nie tkwi ani w większej 
estymie dla obserwacji >>faktów<<, ani w >>zastosowaniu matematyki<< do określania procesów przyrodniczych – lecz w matematycznym projekcie samej przyrody. Projekt 
ów już z góry odkrywa coś stale obecnego (materia) i otwiera horyzont przewodniemu tam spojrzeniu na tego czegoś dające się określić ilościowo momenty konstytutywne 
(ruch, siła, położenie i czas). Dopiero w >>świetle<< tak zaprojektowanej przyrody coś takiego jak >>fakt<< może być znajdowane i poddawane eksperymentowi wyzna-
czanemu przez ów projekt. >>Uzasadnienie<< w >>naukach o faktach<< stało się możliwe tylko dzięki temu, że badacze zrozumieli: >>nagie fakty<< z zasady nie istnieją. 
W matematycznym projekcie przyrody nie jest decydujące to, co matematyczne jako takie, lecz to, że otwiera on pewne a priori. [...] A zatem wzorcowość matematycznego 
przyrodoznawstwa nie polega na jego szczególnej ścisłości i mocy obowiązującej dla >>każdego<<, lecz na tym, ze tematyczny byt jest w nim tak odkrywany, jak byt wyłącz-
nie może być odkryty: w już uprzednim projekcie ukonstytuowania jego bycia. Wraz z wypracowaniem podstawowych pojęć przewodniego rozumienia bycia określają się 
idee metod, struktura układu pojęć, odnośna możliwość prawdy i pewności, sposób uzasadniania i dowodzenia, modus obowiązywania i sposób komunikowania. Całość 
tych momentów konstytuuje pełne egzystencjalne pojęcie nauki.” Za: M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

20 W naukach ścisłych chodzi o odkrywanie i nazywanie praw a nie o mimowolne ich stosowanie. Prawa fizyki i matematyki „są wszechobecne” a zatem istnieją i wyrażają się 
poprzez dzieła sztuki i w działalności ich twórców choć to zwykle nie one są bezpośrednią przyczyną powstania owych dzieł. Grawitacja ma wpływ na wszystkie obiekty, 
włącznie z dziełami sztuki i ludźmi, którzy rozważają ich istnienie. Prawa te dopóki pozostają nienazwane i nierozpoznane nie mają wartości naukowej; ich istnienie nie jest 
też (zazwyczaj) istotą dzieł sztuki. Namalowany „czarny kwadrat na czarnym tle” Malewicza nie jest idealnym kwadratem – przyjmujemy pewną założeniową umowność 
w odniesieniu do tego typu obiektów artystycznych rozumiejąc, że chodzi o odwołanie do świata platońskich idei – w tym przypadku do idei kwadratu, a następnie do jego 
relacji wobec znaczeń kulturowych. Interpretacja dzieła nie przebiega w kontekście doskonałości formy kwadratu namalowanego na obrazie ale historii myśli, filozofii 
kultury i sztuki.

21 Alfred Tarski wprowadził pojęcie matajęzyka dla opisania funkcji algebry jako języka wyższego rzędu (operacje dokonywane nie na liczbach ale na zbiorach). 1+1=2 (język) 
i a+b=c, algebra jako język wyższego rzędu (meta-język). „Teoretycy poszukują wciąż teorii, która unifikowałaby elektromagnetyzm, oddziaływania słabe, silne oraz gra-
witację. Unifikacja grawitacji z innymi oddziaływaniami wymaga stworzenia nowego aparatu matematycznego. Algebry takich teorii nie są grupami lecz superalgebrami 
i opisują symetrię zwaną >>supersymetrią<<”; Za: NN, Teorie wielkiej unifikacji, online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teorie_wielkiej_unifikacji, [dostęp: 20.01.2018]

22 T. Nagel, Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński, Aletheia, Warszawa 1997; Za: Andrzej Dąbrowski, Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej, 
online: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/517/646, [dostęp: 13.06.2018]

23 R. Murawski, Współczesna filozofia matematyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.

Fragment wystawy Mu(e)seum_dwie strzałki 
czasu w CRP Orońsko, 2017. 
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poststrukturalizmiem i niektórymi podejściami konstruktywistycznymi). W promowaniu takiego podej-
ścia chodzi o ponowne przerzucenie pomostu pomiędzy teorią (historii) i praktyką badawczą.”37

Układa się to w pewien wzorzec inicjatyw badawczych, w którym uwaga naukowców koncentruje się 
na pozyskaniu małych „cegiełek” informacji wyłuskiwanej podczas realizacji procesu wejścia w konkret-
ne, określone w czasie i miejscu sytuacje. Już post-strukturaliści określili ten kierunek badań głosząc 
postulat o konieczności rozpakowywania treści kultury do neutralnych słów – z pominięciem mitolo-
gicznych konotacji, które obciążały filozofowanie różnymi pojęciami o charakterze wartościującym (na 
przykład: piękno). W proponowanym ujęciu rzeczywistość ma strukturę kłącza a zatem lokalne różnice są 
ważniejsze od ogólnej struktury. „W miejsce pojęć uniwersalnych należy raczej stosować opisy poszcze-
gólnych przypadków, stale badając możność oraz zakres wprowadzenia uogólnień bez niwelowania zna-
czących różnic.”38

Z drugiej strony trzeba podkreślić, iż uzasadnieniem dla czynienia tych szczegółowych i ukontekstual-
nionych badań są zawsze jakieś bardziej ogólne założenia wyrażane odpowiednimi teoriami. Uzupełnijmy 
ten obraz stwierdzeniem, iż środowisko może mieć nie tylko wymiar „zewnętrzny” – jako arena działań 
i relacji społecznych ale także „wewnętrzny”. Treści kultury i wiedza przyswojone w procesie edukacyj-
nym stają się treścią i przedmiotem rozważań prowadzonych w wewnętrznej przestrzeni umysłu. Zarazem 
jednostka jest świadoma, że jej działalność jest „stymulowana od wewnątrz” energią archetypów i mitów 
zbiorowych przejawiających się – jak się zakłada – wpływem nieświadomości na proces myślowy. 

37 E. Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, online: http://ewadomanska.pl/wp-content/themes/twentyten/images/pdf/Domanska,%20Ja-
kiej%20metodologii%20potrzebuje%20wspolczesna%20humanistyka.pdf, [dostęp: 20.04.2018]

38 K. Wilkoszewska, Arnold Berleant’s Project of Post-kantian Aesthetics, online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r2010-t37/Sztuka-
_i_Filozofia-r2010-t37-s38-47/Sztuka_i_Filozofia-r2010-t37-s38-47.pdf, [dostęp: 14.03.2018]

Osmoza, instalacja i performance, w trakcie 
którego autor zamknął się w zbiorniku wypełnia-
nym gazem. Osmoza zrealizowana była na kilku 
płaszczyznach: jako performance i interakcja 
z publicznością; jako tworzenie modelu ewolucji 
w trakcie działania artrystycznego; jako prze-
nikanie się światopoglądów; jako rozważanie 
teoretyczne, Galeria Pionova, 2011.

Specyfika pracy artystycznej sprawia, iż naturalne wydaje się aby osadzić rozważania w tym zakresie 
w kontekście współczesnej humanistyki.26 Klasyczne podejście hermeneutyczne koncentruje się na ba-
daniu i interpretacji znaczeń. Jednak wiele praktyk badawczych wykroczyło poza interpretacje dzieła 
rozumianego jako tekst. Nie chodzi już o interpretację znaczeń i tekstów ale o uzyskanie możliwości per-
formatywnego uczestnictwa, wybór w zakresie sposobów opisu (funkcja deskryptywna) oraz możliwość 
realizacji porównawczej analizy danych (w tym dążeniu humanistyka na powrót, choć w odmiennym kon-
tekście, zbliża się do nauk przyrodniczych).27

Osadzenie problematyki dzieła sztuki w kontekście nauk humanistycznych sugeruje, iż powstaje jakaś 
wartość o charakterze poznawczym.28 […] Wiele pojęć funkcjonujących w odniesieniu do sztuki to pojęcia 
otwarte (niezdefiniowane). Tworzenie takich pojęć jest wyrazem złożonego myślenia dywergencyjnego, 
które zakłada współistnienie różnych poprawnych odpowiedzi i punktów widzenia.29 […] Dysponujemy 
zatem całą perspektywą różnorodnych podejść badawczych w humanistyce. Dla przykładu przywołaj-
my niektóre z tych najbardziej wpływowych: Począwszy od strukturalistycznej teorii znaku Ferdynanda 
de Saussure’a30, przez analizę dyskursu Jacques’a Derridy31 aż po analizę przecięć, analizę przestrzeni 
i byt relacyjny Marca Auge’a32; analizę danych Bruno Latour’a, (pytania o to, jak tworzona jest wiedza); 
antropologię kulturową, dla której kluczowe jest tworzenie opisu i prowadzenie obserwacji (na przykład 
Cliford Geertz33: opis gęsty – gdy coraz bardziej kontekstualizujemy); narracyjność lokalna (Anthony Gid-
dens34: epistem epoki); figuracje, hybrydy, cyborgi (Rosi Bradotti35); struktura sieci, amorficzna chmura 
rzeczywistości (Antonio Negri, Michael Hardt36). Szczególnie perspektywa posthumanistyczna proponuje 
„uwolnienie człowieka i człowieczeństwa od kategorii reprezentacji teoretycznej poprzez zwrócenie się 
badaczy do unikatowego człowieka, zanurzonego realnie w »tu i teraz«. […] W obecnej sytuacji to właśnie 
perspektywa porównawcza z jednej strony, a z drugiej tworzenie nowych pojęć może wyprowadzić teorię 
humanistyki z zastoju, na którą cierpi (czy raczej z »paradygmatycznej luki« powstałej po »uklasycznie-
niu się« dominujących w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ujęć wiązanych z dekonstrukcją, 

rozdział ii

26 Począwszy od Heraklita, przez poznanie hermeneutyczne H. G. Gadamera; postmodernistyczne nurty socjologii i filozofii jak strukturalizm, fenomenologia, post-struktura-
lizm, przez psychologię kognitywną aż po nową humanistykę (w tym takie nurty jak: posthumanizm, transkulturowość, ultranowoczesność).

27 Problem niezdefiniowania dotyczy dzieła artystycznego, które jak wiemy z doświadczenia „może być czymkolwiek“ w zależności od arbitralnej (suwerennej) decyzji artysty. 
Akt artystyczny może być irracjonalny, czerpać z nieświadomego, być alogiczny, absurdalny, nieracjonalny, może zaprzeczać sensom i faktom, odwoływać się do metafi-
zyczności, różnych wyobrażeń na temat duchowości – czyli do kategorii, których nie sposób udowadniać empirycznie a nawet logicznie. Dzieło sztuki jest w gruncie rzeczy 
wynikiem arbitralnych decyzji jednostki arbitralnie uznającej się za artystę. Przykładem możliwych podejść jest artyfikacja – proces, w którym wartości dzieła sztuki zostają 
uznane w akcie recepcji społecznej i przypisane obiektom nie postrzeganym w obiegu instytucjonalnym za sztukę. Znaczenie dzieła sztuki wymaga zinterpretowania w kon-
tekście historycznych, kulturowych odniesień oraz jest rezultatem długotrwałego procesu „ucierania się” consensusu na jego temat w łonie Art World-u, który w dodatku 
realizuje różne własne interesy rynkowe, społeczne, polityczne. Podważyć można nawet próby dokonywania interpretacji dzieła. Wymagają one bowiem założenia, iż autor 
dzieła sztuki wyraża jakąś treść, intencję i „coś komunikuje”, co nie musi być wcale zgodne ze stanem rzeczywistym.

28 Wartość, nad którą można by dyskutować i stosując odpowiednie teorie pogłębiać wiedzę na przykład na temat możliwości spekulatywnych ludzkiego umysłu (wartość po-
znawcza – wola poznania prawdy). Nie ma jednak powodów aby twierdzić, iż wartość poznawcza jest jednoznaczna z osiągnięciem i społecznym uznaniem jej jako wartości 
o charakterze artystycznym. Wydobycie wartości poznawczej nie jest jednoznaczne z zaistnieniem dzieła sztuki. Nie ma też żadnych przesłanek aby twierdzić, że artysta ma 
dążyć do poznania prawdy, albo, że powinien wyjaśniać rzeczywistość, choć przy pewnym stopniu wykształcenia prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się świadomie 
z problemem czynionych przez siebie założeń i towarzyszących mu motywacji.

29 A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg (wyd. II), Poznań: Rebis 2013.
30 M. Józefaciuk, Pojęcie znaku w językoznawstwie, online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznaw-

cze/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2008-t2/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznaw-
cze-r2008-t2-s43-50/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2008-t2-s43-50.pdf, [dostęp: 19.06.2018]

31 J. Derrida, Doręczyciel prawdy, przeł. A. Wajs, w: J. Migasiński, red. M. Pokropski, Główne problemy współczesnej fenomenologii, Warszawa: Wydawnictwo UW 2017.
32 M. Auge, Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności, online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpre-

tacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n4_(112)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n4_(112)-s127-140/Teksty_
Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n4_(112)-s127-140.pdf, [dostęp: 13.05.2018]

33 C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000.
34 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2001.
35 R. Braidotti, Poprzez nomadyzm, online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_

krytyka_interpretacja-r2007-t-n6_(108)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2007-t-n6_(108)-s107-127/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_in-
terpretacja-r2007-t-n6_(108)-s107-127.pdf, [dostęp: 17.06.2018]

36 M. Hardt, A. Negri, Empire, online: http://www.angelfire.com/cantina/negri/HAREMI_printable.pdf, [dostęp: 20.06.208]

Osmoza, instalacja, Galeria Pionova, 2011.
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Refleksja nad dziełem sztuki powinna zatem odnosić się również do dynamiki procesu tworzenia, któ-
ry doświadczany jest niejako od środka. To także jest ważne źródło informacji.39 Opisanie dzieła sztuki to 
zatem także problem psychologiczny – to problem motywacji i wewnętrznych źródeł energii twórczej. 

Istotą powyższego wywodu jest zwrócenie uwagi na to, iż przyswojona w procesie edukacyjnym wie-
dza sprawia, iż nie możemy odciąć procesu dochodzenia do koncepcji dzieła sztuki od faktu istnienia tej 
wiedzy. Świadomość istnienia tej wiedzy przemożnie oddziałuje na wyobraźnię twórcy pomimo, iż nie 
jest w stanie całej jej zgłębić.40

Nie da się wobec tego utrzymać dłużej poglądu, iż działalność artystyczna […] ukierunkowana może 
być głównie na lokalność.41 Autor dzieła dysponuje już bowiem świadomością istnienia wiedzy i metod 
działania o charakterze i zakresie globalnym. Ta świadomość i ta wiedza wpływają na czynione założe-
nia dotyczące realizowanego dzieła. […] Część tych teorii i poglądów stanowi składową światopoglądu, 
z którym autor się identyfikuje. Możemy zatem mówić o wiedzy stosowanej. Parafrazując strukturalistów, 
którzy wyrazili pogląd, iż „język mówi nami”, możemy powiedzieć, iż „wiedza i teorie naukowe mówią 
nami”.42

[…] Wszystkie tworzone teorie naukowe są w istocie częścią środowiska kulturowego, w którym autor 
dzieła sztuki arbitralnie podejmuje wypowiedź artystyczną niejako ponad tworzoną wiedzą i ponad świa-
domością własnej niewiedzy. Jest zmuszony do działania – ma tworzyć dzieło sztuki – choć formalnie nikt 
przecież nie jest w stanie określić czym ono jest (może być) w istocie. 

39 W dodatku jest to jedyne źródło informacji jeśli chodzi o uaktywnianie się styku indywidualnej psyche na przykład z energiami nieświadomości (psychologia głębi) i ideami 
granicznymi (psychologia kultury) co jest przedmiotem badań w zakresie psychologi twórczości. Psychologiczny wymiar związany z roszczeniem przez autora dzieła sztuki 
prawa do jego tworzenia wydaje się być tutaj „źródłowy”. Ten wewnętrzny proces, uzasadnia „wyjście poza siebie” i poprzedza podejmowanie aktywności w przestrzeni 
społecznej i kulturowej. Jak sama nazwa wskazuje, teorie socjologiczne (z których wiele ma decydujący wpływ na kształtowanie metodologii współczesnej humanistyki), 
także antropologia kulturowa i etnografia ukierunkowane są na społeczeństwo.

40 Niemniej posiada już wyrobiony pogląd co do stanu i zakresu tej wiedzy.
41 Zasadniczo dla wyedukowanego artysty nie ma znaczenia czy prowadzi „badania” w Gdańsku czy dajmy na to w interiorze australijskim, gdzie występują endemiczne ga-

tunki roślin, specyficzne uwarunkowania kulturowe, itd. Punktem odniesienia jest przyswojona wiedza, teorie; świadomość tradycji badawczej i historii sztuki.
42 Grupa społeczna, wobec której autor dzieła sztuki podjąłby działania, jak również i odbiorcy wystawy, na której owo dzieło będzie prezentowane, mogą nie być w tą wiedzę 

wyposażeni (i zazwyczaj nie są). Jednak proces tworzenia dzieła sztuki nie zachodzi wyłącznie w odniesieniu do oczekiwanej domniemanej grupy odbiorców. To przede 
wszystkim świadomość faktu, iż określony system założeń i podejść badawczych pełni funkcję „środowiska intelektualnego”, wobec którego dzieło swym zaistnieniem także 
może zainterweniować.

Diagram nr. 1. Diagram jest próbą zilustrowania 
oddziaływań środowiska kulturowego na pod-
miot, który realizuje proces twórczy – sytuacja 
wyjściowa: wyzwania i oczekiwania. Jako 
sytuację wyjściową określić możemy uwarunko-
wania psychofizyczne (organizm, poczucie toż-
samości) a zatem toczący się proces konsolidacji 
struktury wewnętrznej inspirowany domniema-
niem wolnej woli (możność) i ukierunkowany 
na realizację działań w celowej aktywności 
(sprawczość). Proces ten osadzony jest w kon-
tekście wpływu zbiorowych i indywidualnych 
mitów, kulturowych i jednostkowych założeń 
motywujących do działań oraz jest wsparty na 
nośnikach informacji takich jak pamięć i energia 
zapewniające przetrwanie organizmu. Założenie 
o realizacji poznania naukowego poprzez akty 
artystyczne samo w sobie może być postrzegane 
jako specyficzna odmiana współczesnego zbio-
rowego mitu. (źródło: badania własne)

Zamrażanie rzeźby, instalacja, Galeria Spiż 7, 2009. 
Instalacja zwierała szklane fiolki z DNA autora i agregat 
mrożący pokrywający rzeźbę lodem i szronem.
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51 Roman Bromboszcz w książce, pt: Ewolucja i wartość. Eseje o kulturze, zwraca uwagę na szczególnie doniosłe związki sztuki z nauką w nurcie tak zwanej ultranowoczesności. 
W istocie działalność artystów może być w tym kontekście postrzegana jako narzędzie państw i korporacji w „miękkim” przejmowaniu kontroli nad obywatelami i dominacji 
funkcji użyteczności sztuki wobec instrumentów władzy; Zob: R. Bromboszcz, Ewolucja i wartość, Kraków: Wydawnictwo Aureus 2012.

52 Ponieważ wiele aspektów pracy twórczej ma charakter „zakulisowy” to nie wszystkie elementy praktyki artystycznej mogą zostać poddane ocenie (mogą one mieć niejaw-
ny, niepubliczny charakter). Jednak w naukowej teorii kultury (antropologii) o orientacji funkcjonalnej przyjmuje się, że nie ma takiej ukrytej, tajnej egzystencji uczuć i myśli 
do której nie można by było dotrzeć poprzez namacalne kulturowe wytwory.

53 Z. W. Dudek, A. Pankalla, Psychologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Eneteia 2008, s. 54.
54 W teorii tożsamości George’a Mc Caila i Jerryeg’o Simmonsa „tożsamość roli staje się częścią planów i celów jednostek, gdyż uprawomocnienie własnej tożsamości w oczach 

innych zawsze stanowi siłę kierującą ludzkim zachowaniem.” Za: Jonathan H. Turner. Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2014, s. 440.
55 Podążmy tym tropem dalej: w jakim stopniu stworzenie i wystawienie dzieła sztuki – co zakłada ustawa i co jest niezbędnym elementem dla jego zafunkcjonowania w sferze 

oceny – jest celem artysty i nieodzownym elementem „tworzenia”? A założenie takie ma przecież wpływ na sposób myślenia o dziele sztuki. Wymóg związany z realizacją 
obrony pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki plastyczne (sztuki wizualne) domaga się realizacji, która może być odbierana zmysłami i poddana ocenie.

rozdział iii

Imperatywy integratywne

Tworzenie się wiedzy to nie tylko tryumf ludzkiego intelektu ale zarazem tworzenie obszarów rzeczywi-
stości, które mogą być poddane kontroli przez ludzki umysł.51 W ten sposób stajemy wobec kolejnego 
paradoksu. Czy postulowana jedność nauki i sztuki to poszerzanie sfer wolności ludzkiego doświadczenia 
czy raczej ucieleśnianie potrzeby wszechobecnego aspektu kontroli? Być może nie da się obu tych aspek-
tów poznania oddzielić. […] Tu chodzi jednak przede wszystkim o zdefiniowanie motywów podejmowa-
nej działalności. 

Weźmy na przykład praktykę artystyczną, która realizowana byłaby w ramach innego rodzaju impera-
tywu integratywnego i byłaby równoznaczna – przynajmniej zgodnie z założeniami twórcy – z oddziaływa-
niem magicznym, albo która miałaby spełniać jakieś funkcje religijne. Wprowadzenie w taki proces twór-
czy elementu refleksji i analizy zakłóciłoby ten proces, zmieniłoby ukierunkowanie energii potrzebnej dla 
tworzenia takiego dzieła (zakładając, że zastosowanie tego określenia byłoby wówczas adekwatne). 

[…] Wystarczy tu powiedzieć, że pozycja, z której artysta dokonuje opisu swego dzieła może być z grun-
tu odmienna od tej jaką przyjąć może naukowiec. Nie ma pewności czy autor dzieła odsłania przed nami 
wszystkie aspekty jego powstania a powody takiego zachowania mogą być bardzo różne (próba wpływa-
nia na odbiór, odpowiedź na zapotrzebowanie wpływowych grup interesów, ignorancja, luki w wiedzy).52 
„Skoro brak jasnych granic badacz – badany, to nie istnieje kolejna mrzonka pozytywistyczna – nagie 
fakty, pozbawione subiektywnego znaczenia byty, z założenia przynajmniej, przedmiot badań przyrodni-
czych. Badacz, jak każdy śmiertelnik zatopiony w potocznej rzeczywistości, ma do dyspozycji jedynie (aż) 
subiektywnie wybierane, ważne i indywidualnie rozumiane fakty kultury.”53

[…] Proces intelektualny jaki zachodzi w trakcie czynienia opisu ma wpływ na charakter dzieła; więcej 
– ma wpływ na możliwość dopuszczenia do głosu pewnych aspektów procesu twórczego. Jedne aspek-
ty wzmaga, inne hamuje. Można też przyjąć, że decyzją autora niektóre motywacje pozostaną z jakichś 
powodów w ukryciu. Skoro proces tworzenia dzieł sztuki nie jest do końca rozpoznany, to na jakiej pod-
stawie zakładamy, że uczciwość badawcza miałaby być skorelowana z tym procesem?54 Możemy sobie 
wyobrazić sytuację, w której działalność artystyczna jest tworzeniem mistyfikacji na arenie życia społecz-
nego, a motywy takiego postępowania celowo pozostają zatarte. […] Upublicznienie ma w sobie zawsze 
coś z wyobcowania. To co „nazwane” traci wartość intymnego doświadczenia.55

Kontury urojone, kadr z filmu wideo, Galeria C 14, 
1991.

Chwila osobliwości, kadry z filmu wideo, 1991.

Autor podejmuje działanie a dzieło sztuki rodzi się poprzez interakcje różnego rodzaju z szeroko rozu-
mianym środowiskiem (otoczenie, technologia ale także rutyna i wpływ teorii). Świadomość tego może 
wpłynąć na wybór strategii realizacji dzieła.43 Lecz dzieło sztuki nie rodzi się tylko od dołu w wyniku inte-
rakcji twórcy z materią, środowiskiem, technologią i kontekstem lokalnym44, ale (co równie nieuniknione) 
także od góry. Autor dzieła został już bowiem uprzednio – na przykład w wyniku procesu edukacji – „za-
programowany” różnymi typami myślenia45 i podejść badawczych i to także wpływa na spodziewane re-
zultaty i oczekiwania wobec dzieła, które tworzy.46 

Wróćmy zatem do problemu założeń: tym, co spaja na głębokim poziomie obie postawy47 – zarówno tą 
„naukową” jak i tą „artystyczną” – jest uznanie, iż aby mogły się one realizować48, to wpierw muszą one 
oprzeć się o jakieś wstępne założenia na temat rzeczywistości, którą chcą badać lub w której chcą interwe-
niować. To te przed-wstępne założenia (nawet gdy bezwiednie czynione) decydują o tym jakie narzędzia 
do badania świata zostaną skonstruowane i jakie aktywności zostaną podjęte. „Co oznacza »zakładać«? 
Rozumieć coś, jako podstawę bycia jakiegoś innego bytu.”49 […] Filozofowanie jest elementem nieodłącz-
nym od procesu tworzenia dzieła sztuki. Tworzenie może mieć różne motywacje. Psychologia twórczości 
wyróżnia między innymi motywację heterostatyczną, intencjonalność, potrzebę samorozwoju, autore-
fleksji, modelowania społecznego, przetwarzania informacji. Podjęcie się przez autora dzieła dokonania 
jego opisu nie uwalnia od balastu filozofowania a zatem i wartościowania (wyraża się ono już w samym 
fakcie dokonania jakichś świadomych założeń i podjęcia decyzji).50

Czego zatem może domagać się artysta poprzez zgłaszaną przez siebie (i wspartą kulturowo odpo-
wiednimi zapisami) pretensję do „tworzenia dzieł sztuki”? Co może chcieć zakomunikować? Czy jest to 
jakaś informacja, która nie byłaby jeszcze znana nauce?

43 C. A. Hidalgo, Ziemia jako dysk twardy, Świat Nauki, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Media Sp.z o.o. Wrzesień 2015, nr 9 (289); Zob: „W obecnym tysiącleciu człowiek 
i maszyna staną się jedną całością dzięki technikom, które sprzęgną komputery biologiczne w naszych głowach oraz cyfrowe urządzenia, które zrodziły się z ciekawości 
naszych umysłów. Powstałe w ten sposób hiperkonektywne społeczeństwo stanie wobec największych do tej pory wyzwań natury etycznej.”

44 Każde doznanie zmienia mózg. Zmienia się wówczas także struktura mózgu, a co za tym idzie nieznacznie zmienia się tożsamość. Czym jest rzeczywistość, zależy od mózgu, 
który jest plastyczny. Nie ma dwóch osób doświadczających i postrzegających świat identycznie. Wpływ stresu, hormonów, dopaminy wpływa na to jak mózg dokonuje 
interpretacji strumienia danych.

45 Przykładem takiego założenia „programującego” autorów dzieł jest przekonanie co do mocy sprawczej podmiotu.
46 Dokonywanie opisu dzieła sztuki naznaczone jest już pewnymi poglądami, powstaje więc pytanie, co powinno być przedmiotem poznania. Czy rezultaty stosowania go-

towych wzorców badawczych wyrażonych naukowymi teoriami? Czy to, jak dokonuje się formułowanie koncepcji dzieła sztuki w określonym środowisku światopoglądo-
wym? W czym upatrujemy możliwości dokonania odkryć i przewartościowań? Co odróżnia specyfikę pracy artystycznej od, dajmy na to, pracy teoretyka estetyki, socjologa 
lub antropologa? Czy artysta tylko bada rzeczywistość czy raczej wkracza w nią z jakimś „przekazem”? Jeżeli wkracza w rzeczywistość to znaczy, ze kieruje się jakimiś 
założeniami, które mają uzasadniać takie działanie. Czy wówczas odbywa się to „w imię nauki”?

47 W sytuacji gdy podejmowane są one świadomie, na przykład w ramach studiów doktoranckich.
48 Dodajmy, iż chodzi o proces samoobserwacji i samorefleksji jaki z założenia ma towarzyszyć pracy doktoranta.
49 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, s. 32.
50 Świadoma refleksja nad dziełem sztuki w nieunikniony sposób związana jest z tworzeniem założeń czyli dawaniem jakiejś racji bytu dla jego powstania. Z uprawianiem filo-

zofii wiąże się wymóg posiadania specjalistycznych kompetencji niezbędnych dla jej uprawiania. Filozofowanie artysty w odniesieniu do dzieła artystycznego może zatem 
zaistnieć poprzez wykazanie punktów stycznych jego pracy z koncepcjami uznawanymi przez specjalistów. Możemy jednak oczekiwać, że dzieło sztuki komunikowałoby, 
choćby pośrednio, jakieś ważne kwestie, które dawałyby pole dla rozważań, które bez powstania tego dzieła sztuki by nie zaistniały. Czy przy obecnym stopniu zaawan-
sowania wiedzy jest to w ogóle możliwe? Różne dziedziny nauki rozwinęły wnikliwe metodologie i aparatury pojęciowe. Stosowanie ich pozwala rozważać najbardziej 
skomplikowane zagadnienia nurtujące ludzki umysł. Z drugiej strony istnieje zjawisko nadprodukcji artystycznej we współczesnej kulturze – nadprodukcji, która nie stawia 
istotnych pytań a jedynie wypełnia pewne potrzeby społeczne i oczekiwania kulturowe.

Zamrażanie rzeźby, instalacja, Galeria Spiż 7, 2009. 
Instalacja zwierała szklane fiolki z DNA autora 
i agregat mrożący pokrywający rzeźbę lodem  
i szronem.
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Ćwiczenia poranne, cykl fotografii, Galeria Spiż 7, 2006.System Lewitacji_promienista przestrzeń gęstości, 
muzyka, akcja TNS w składzie Joanna Charchan, 
Marek Rogulski, Adam Szymula, Roman Szymula, 
Galeria Wyspa, 1992.

Locusta_Pulsar, performans w galerii C 14, 1991. 
W czasie działania, poprzez mikrofon odbywała się transmisja dźwięku z wnętrza krtani autora.
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FORMACJA TNS

Pod koniec 1992 r., wkrótce po rejestracji Fundacji TNS Marek Rogulski powołał formację Tysiąc 

Najjaśniejszych Słońc. Jej trzon stanowili wówczas Joanna Charchan (instrumentalistka – saxofon) 

oraz Marek Rogulski. W początkowym okresie formacja realizowała akcje (np. System Lewitacji. 

1992 r.) i współpracując z różnymi muzykami (Marek Lewandowski, Marek Jabłoński, Adam i Rafał 

Szymula). W roku 1992 zrealizowano nagranie materiału na koncercie Czysta Energia w Żarnowcu 

14.08.92. Zespół wystąpił wówczas w jednym secie wraz z zespołami: Dezerter, Vader, Variete.

Niekiedy działania formacji przyjmowały charakter muzycznych performance (np. Szybki ruch 

oczu, GaleriaC14~~~, 1992; Auto da fe – Geniusz Miłości, Otwarte Atelier, 1993). Specyfikę działań 

tej formacji próbowała ująć Jolanta Ciesielska w tekście, pt. Co to jest Nowa Szkoła Gdańska – 

mity, ryty, geny: „Inicjacyjny charakter religijności, ów pierwotny sens sakralizacji ludzi, czynno-

ści, więzi i instytucji jest jednak wyraźnie podporządkowany jakimś zaburzeniom lub choćby ich 

możliwościom. Ci, którzy nadchodzą gromadnie i indywidualnie wiedzą: przestrzeń sama przesta-

je być podstawą, jeśli nie uświęci jej ryt, tradycja, jeśli nie podda się jakiemuś wzorcowi sakralnej 

symbolizacji. Każda idea ma początek w jakiejś idei miejsca – toteż każda masowa czy indywidu-

alna, jeśli nieodwracalna historycznie wędrówka, zawiesza jakieś prawo, jakiś nakaz, jakąś wier-

ność dotychczasowej religii – pisał w tekście Religijność inicjacji i rekonstrukcje społeczne Andrzej 

Wójtowicz. Wtedy właśnie rodzi się bunt, potrzeba nowej charyzmy, wzmaga się także niebezpie-

czeństwo konwersji, odwrócenia proporcji źródła i tego, co ma z niego wytryskać jako sens indy-

widualnego życia. […] Wydaje się, że przy całej powadze przekazu, zarówno w swoich muzycznych 

performances, jak też w stylistyce obiektów i instalacji, wyraźnie zarysowuje się pragnienie arty-

stów podjęcia gry z widzem. Gry pełnej elementów paradoksu i mistyfikacji. Gry prowadzącej wi-

dza do zderzenia z emanującym z prac polem energetycznym – opisanym jednak środkami odwo-

łującymi się do stylistyki lunaparku, niekiedy dziecięcych gadżetów, np.: „kosmicznych” zabawek. 

Innym typem działań był aranżowanie sytuacji, które sami artyści określili mianem – Wielkie Mi-

styfikacje. Do nich zaliczyć można zrealizowanie w studiu II pr. TVP dwudziestominutowego pro-

gramu telewizyjnego (w ramach Art Nocy, marzec 1994). Jego autorzy Marek Rogulski i Waldemar 

Szczepanik  zaprosili do udziału w programie znanych krytyków (Jolantę Ciesielską, Piotra Rypso-

na i Tomasza Szczukę). […]
Cyklum Meeeditatio, w trakcie działania przez 
autora przepływał prąd łącząc go z formami 
obiektów, Galeria Manhattan, Łódź, 1996. 
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Jupiter, akcja, Galeria Spichrz 7, 1996. 
Akcja zaplanowana jako transformacja mito-
logicznych znaczeń poprzez realizację procesu 
oczyszczania ciała.

Psychocephallus, akcja, Galeria Spichrz 7, 1996. 
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Łączenie, performance, Galeria Manhattan w Łodzi, 2006. 
Autor windował się do góry i pod sufitem pomieszczenia obrócił 
o 180 stopni – wówczas uruchomiły się czujniki ruchu wzbudzając 
dźwięk. Po tej sekwencji autor „spłynął” dzięki sile grawitacji po 
linie w dół.
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Pojęcia otwarte i interpretacja pustki.

Założenia to inaczej aksjomaty. Nie da się ich udowodnić jako takich, można jedynie wykazać, że pełnią 
jakąś znaczącą rolę – na przykład fundują nauce podstawy pod metodologie różnych dziedzin wiedzy. 
Słusznie zauważył Jacques Derrida58, iż można krytykować tekst nadal siedząc w tym tekście. Według tego 
autora ważniejsze i o wiele więcej mówiące jest to, co jest „między wierszami” tekstu, na marginesie, 
w przypisach, w sposobie argumentacji a nie to, co deklaruje się formalnie. Autor postuluje krytykę, która 
nie jest obalaniem ale odczytywaniem i interpretowaniem na nowo utekstowionego świata. Już struktu-
raliści wyrazili pogląd, iż to „język mówi nami” a nie my językiem. […] 1 – otóż: koncepcja „dzieła sztuki”  
i „oryginalnego rozwiązania problemu badawczego” to pojęcia otwarte, niezdefiniowane. Zgodnie z my-
ślą Derridy59, to w takich niezdefiniowanych „dziurach znaczeniowych” odsłania się rzeczywista konstruk-
cja tekstu kultury. „Dziury znaczeniowe”, o których pisze Derrida odsyłają nas zatem do czegoś ważnego, 
co znajduje się poza tekstem jako takim a trafnie może być wyrażone poprzez figury retoryczne, np.: me-
taforę. Aktualne, najbardziej wpływowe koncepcje humanistyki proponują metaforę dzieła rozumianego 
jako tekst i metaforę dzieła rozumianego jako performans.

2 – pojęcie podmiotu sprawczego, odnoszące się do autora dzieła sztuki, który podejmować ma twór-
cze decyzje60, również nie jest czymś oczywistym.61 „Wolna wola jest instytucją społeczną, którą z powo-
dzeniem tworzymy w naszym kręgu kulturowym. […] Traktujemy się nawzajem tak, jakby każdy z nas 
mógł swobodnie decydować, i dlatego w ramach społeczności jesteśmy podmiotami obdarzonymi wolną 
wolą. Poza tymi granicami nie ma wolności. To nasze uwarunkowania społeczne w określony sposób de-
terminują nasze postępowanie. Wolna wola nie występuje w naturze. Nie ma na świecie człowieka, który, 
podejmując decyzje, nie ulegałby różnym wpływom.”62 Wobec powyższego uzasadnionym jest aby poję-
cia dzieła sztuki i podmiotu interpretować jako reprezentacje pustki (Ernst Laclou63 / J. M. Emile Lacan64) 
– jako niedookreślone puste zworniki świadomości społecznej. Skoro pojęcia te wskazują na ową pustkę, 
to być może jest ona nieusuwalną częścią rzeczywistości, do której staramy się odnieść poprzez różne 
dzieła sztuki. Ta pustka może być zinterpretowana jako pole możliwości warunkujące istnienie różnych 
dzieł, różnych koncepcji, różnych względnie trwałych jak i płynnych tożsamości. […] Dzieło jest zawsze 
propozycją jakiegoś obrazu świata zawierającego intencjonalne, behawioralne, społeczne i kulturowe 
komponenty.65  

58 J. Derrida, Farmakon. w Pismo filozofii, Kraków: inter esse, 1992.
59 A. Miś, J. Derrida, Derrida i dekonstrukcja, online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7-s287-

289/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7-s287-289.pdf, [dostęp: 20.03.2018]
60 „Neurony >>zapalają się<< w naszych głowach zanim uświadomimy sobie, że podjęliśmy decyzję. […] Dopóki neurobiologia nie wyjaśni fenomenu świadomości – co będzie 

wymagało teorii tłumaczącej, dlaczego naszych umysłów nie można ograniczyć do pracy mózgu ani od niej oddzielić – kusi koncepcja […] że jeśli za wszystko odpowiada 
mózg, świadomy rozum nie ma już nic do roboty.” Por: E. Nahmias. Czy i dlaczego mamy wolną wolę?, Świat Nauki, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o.o. 
Kwiecień 2015, nr 4 (284).

61 W strukturalistycznym modelu Anthony Giddensa dotyczącym dynamiki działania podmiotowego owo działanie podmiotowe (czy też jego zakres) odnosi się głównie do 
tego, co jest konstytuowane i urzeczywistniane w rzeczywistości społecznej przez jednostkę (aktora) a nie do przypisywanych temu działaniu intencji, celów i skutków. Za: 
J. H. Turner. Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2014, s. 579.

62 W. Prinz, Rozmowa Thomasa Asseheuera i Ulricha Schnabela, Wolna wola nie istnieje, Forum, 27 lutego 2012.
63 E. Laclou, Emancypacje, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Biblioteki Śląskiej 2004.
64 J. M. E. Lacan, Funkcja i pole mówienia w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca, W. Grajewski, Wydawnictwo Krytyka Polityczna 1996.
65 K. Wilber, Eksplozja świadomości, Warszawa: Wydawnictwo Abraxas 1997.
66 J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 41.

Ważenie ciała energetycznego, performance, 
Galeria Klosz Art, 2007.  
Autor krążył pod sufitem, a wyswobadzając się  
z uprzęży rozsypał płyty CD. Opadając uwolnił 
trzymetrowej średnicy foliowy balon, który 
został napełniony wtłoczonym powietrzem.

Tabela nr. 1. Talcott Parsons. Tabela obrazująca 
podsystemy natury ludzkiej. Tabela jest przykła-
dem budowania szerszych systemów odniesień  
o charakterze ogólnym. (źródło: Jonathan H. 
Turner, Struktura teorii socjologicznej.66) 

podsystem
fizyko-chemiczny

podsystem
organiczny

podsystem
teliczny

behawioralny osobowości

podsystem
działania

kulturowy społeczny

Dzieło sztuki wobec problemu tworzenia jego opisu.

[…] „Co sprawia, iż przypisujemy artyście prawo do roszczenia sobie jakiejś mocy stwórczej? Do czego się 
odwołujemy? Mocą jakiej instancji i na jakiej podstawie przyjmujemy, że artysta „tworzy dzieło sztuki”, 
a owo dzieło jest dziełem sztuki właśnie? Czy takie przekonanie da się uzasadnić na gruncie nauki czy 
może raczej w kategoriach religii?56

„Kto mówi?” – tak mogłoby brzmieć pytanie w odpowiedzi na hasło: „dzieło sztuki”. […] Nieuchron-
ne staje się zatem uwikłanie w koncept artysty jako tego, który odnajdzie się w roli badacza poddają-
cego procesowi autorefleksji swój pęd do tworzenia. Co może rozproszyć i przezwyciężyć intelektualne 
wątpliwości? 

A zatem wracamy ponownie do problemu podejmowania decyzji. „Kto mówi?’ oraz „dlaczego mówi?” 
– „czemu zdecydował, że mówi?” – czy rzeczywiście to on sam zdecydował? A wówczas nie ważne jest 
samo „dzieło sztuki” jako takie, ale to, na co ono wskazuje poprzez swoje roszczenie do zaistnienia. 

Diagram nr. 2. Diagram jest próbą ukazania „uwikłania” pojęcia dzieła sztuki w problem jego rozumienia „rozpięty” pomiędzy świadomością 
wiedzy i niewiedzy autora (podmiotu ?) dzieła sztuki. (źródło: badania własne)

A skoro ma istnieć (istnieć w kulturze aby być interpretowanym przez inne podmioty) to znaczy też, 
że ma spełniać choćby potencjalnie jakąś funkcję.57 Przy takim ujęciu właściwe pytanie nie dotyczyłoby 
tego, co dzieło komunikuje, czy też tego jak ono zmienia świat i ogląd tego świata, ale w ogóle dlaczego 
powołaliśmy i utrzymujemy ideę sztuki i pojęcie dzieła sztuki. 

rozdział iV

56 Dyscypliny neuroscience jak i inne nauki, poprzez badanie pracy mózgu przybliżają nas do wiedzy na temat zmian zachodzących w mózgu podczas jego aktywności. Ta 
wiedza wpływa na charakter modeli dotyczących procesu tworzenia. Mnie jednak interesuje tu przede wszystkim status jaki przypisywany jest działalności artystycznej 
w przestrzeni społecznej. Status ten jest potwierdzony między innymi funkcjonowaniem instytucji sztuki, które odnoszą się do tego fenomenu jako warunkującego z kolei 
ich własne istnienie.

57 Badania podjęte między innymi w ramach takich dziedzin jak psychofizjologia widzenia, kognitywistyka i neuroestetyka uzmysłowiły wszystkim zainteresowanym, że nie 
tylko „dzieło sztuki” ale i obraz świata, który powstaje w mózgu jako wytwór pracy neuronów i neuroprzekaźników jest czymś wielce umownym i nieostatecznym.

Contemporary kometka – instrument, instalacja 
interaktywna, wystawa Rozwój, Galeria Spiż 7, 
Gdańsk, 2013.
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Problematyką relacji pomiędzy ciałem a umysłem a także różnymi funkcjami pamięci zajmuje się filo-
zofia umysłu. Odpowiedzią na problem ciało-umysł są różne podejścia naukowe. […] Podmiot, w oparciu 
o który, dajmy na to, realizuje się proces artystyczny prowadzący do powstania dzieła sztuki, ma fizyczny 
komponent w postaci ciała fizycznego – organizmu, który jest produktem milionów lat ewolucji. Narząd 
mózgu to złożona sieć neuronowa w oparciu o którą realizowane są procesy umysłowe. Zjawisko emer-
gencji odwołuje się z kolei do obserwacji, iż stanów układów złożonych nie da się opisać w kategoriach 
opisu ich części składowych.73

Pojęcie podmiotu jak i pojęcie wolnej woli (problem istnienia qualiów – nadawania wewnętrznego 
znaczenia bodźcom zmysłowym) – powołane zostały do życia mocą umowy społecznej. Kartezjańskie 
„wiem, że nic nie wiem” wskazywało jednak, że istnieje ktoś / coś, kto sobie uświadamia od środka ową 
niewiedzę.74 Naukowców dzielą poglądy na istnienie wolnej woli. Techniki obrazowania aktywności mó-
zgu wykazały, iż mózg rozpoczyna niektóre działania, zanim uświadomimy sobie, że podjęliśmy decyzję.”75

Diagram nr. 3. Diagram jest próbą ukazania „uwikłania” autora (podmiotu ?) dzieła sztuki w proces domniemywania „rozpięty” pomiędzy tym, 
co jest znane a tym co jest nieznane autorowi dzieła (i z czego również może nie zdawać sobie sprawy) w zakresie problematyki odnoszącej się 
do dziel sztuki. (źródło: badania własne)

[…] Problem istnienia abstrakcyjnych obiektów oraz pojęć, których nie da się bezpośrednio wywieść 
z opisów zewnętrznej rzeczywistości jest przedmiotem dociekań w ramach teorii poznania. „Obiekty, któ-
rych bezpośrednim fundamentem bytowym są wyłącznie byty duchowe, tworzą warstwę bytów inteligi-
bilnych – dziedzinę dostępną wyłącznie intelektowi. Bytami takimi są na przykład obiekty matematyczne, 
przedmioty intensjonalne wyznaczone przez terminy nieobserwacyjne poszczególnych nauk. Konstrukty 
teoretyczne w rodzaju typów idealnych, struktury logiczne, wartości. […] Jest to dziedzina pozaczasowa, 
nie występują w niej procesy, w związku z czym na niej już nic nie może zostać nadbudowane.”76 […] 
Podkreśla się, że istnienie takich obiektów ma rację bytu jedynie w sytuacji założeń czynionych a priori. 
„Nauki kognitywne oraz neurokognitywne często zawieszają rozważania na temat problemu ciało-umysł 
z powodu ogromnych trudności związanych z jego rozwiązaniem, a także z powodów czysto pragmatycz-
nych, po prostu pewne rzeczy muszą zostać założone, aby móc dalej prowadzić badania.”77 […]

73 W. Sedlak, Postępy fizyki życia, Warszawa: Wydawnictwo PAX 1984, s. 161. Por: „Emergencja to nadanie chaosowi organicznej masy kierunku w stronę życia przez dyna-
miczny chaos trój-środowiskowego zespołu czynników chemicznych i fizycznych. Ewolucja informacji była czynnikiem wyodrębniającym organizm z homogennej masy 
organicznej i chemicznego chaosu reakcji. […] Następuje spontaniczne zróżnicowanie komórek. Ponadto znamy naturalny proces zawieszania informacji biologicznej 
w nowotworzeniu. Zawodzi zróżnicowanie, nie funkcjonuje też integracja. Informacyjna anarchia prowadzi do śmierci organizmu.”

74 R. Penrose, Droga do rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i spółka 2011.
75 E. Nahmias, Czy i dlaczego mamy wolną wolę?, Świat Nauki, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o. o. Kwiecień 2015, nr 4 (284).
76 A. Chmielecki, Między mózgiem a świadomością, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2001, s. 85.
77 M. Pawłowski, Czy qualia są granica tego, co możemy poznać? Problem luki w wyjaśnianiu, online: https://www.pum.edu.pl/data/assets/file/0004/47452/NK_2011_182-186.pdf, 

[dostęp: 12.01.2018]

[…] Wieloznaczność dzieła – tak jak pojmujemy je w kulturze Zachodu – zasadza się na jego interak-
cji i oddziaływaniu, które zachodzi w przestrzeni społecznej i rozległej sieci odniesień kulturowych. Są 
one tak złożone, że dzieło z założenia wykracza poza jakikolwiek tekst i binarny układ jednoznacznych 
opozycyjnych pojęć. Funkcjonuje ono raczej w kategoriach płynnych intensywności (Deluze67, Guatta-
ri68) oraz logiki wielowartościowej czy też wręcz logiki rozmytej. W logice rozmytej pomiędzy kryterium 
prawdy a kryterium fałszu rozciąga się spektrum stanów i wartości pośrednich.69 „Metody logiki rozmytej 
wraz algorytmami ewolucyjnymi i sieciami neuronowymi stanowią nowoczesne narzędzia dla budowy 
inteligentnych systemów mających zdolności uogólniania wiedzy.”70 Aktualne pozostaje stwierdzenie, iż 
narzędzia do badania rzeczywistości (w tym teorie naukowe) jakie tworzymy, w istocie reprezentują tylko 
człowieka jako wytwórcę tych narzędzi, a nie świat jako taki. „Świat, który postrzegamy, w niczym nie 
przypomina rzeczywistości. Ewolucja stworzyła iluzję, wygasiła prawdę, żebyśmy mogli przetrwać.”71

[…] Kultura wyrasta z Natury. Gdy w ramach kultury podejmujemy wysiłki aby badać prawa natury, to 
zarazem uznać musimy, iż sami jesteśmy produktem działania tych praw. W tym sensie fenomen twórczej 
działalności artystycznej możemy postrzegać jako informację na temat pola możliwości warunkowanego 
przez procesy, które zachodzą w naturze.72 

67 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana 2016.
68 G. Deleuze, F. Guattari, Tamże.
69 NN, Lotfi Asker Zadeh, Logika rozmyta, online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotfi_Zadeh, [dostęp: 14.02.2018]
70 https://pl.wikipedia.org/wiki/Logika_rozmyta, [dostęp: 14.02.2018]
71 D. D. Hoffman, Węże i pociągi nie istnieją, Gazeta Wyborcza. 24–26 grudnia 2016; Także: B. Bennett, D. Hoffman, C. Prakash. Observer Mechanics: A formal theory of perception, 

New York: Academic Press 1989, oraz W. W. Norton, D. Hoffman, Visual intelligence: How we create what we see, 1998.
72 Zob: „Wielu filozofów twierdzi, że sam problem mind-body, a co za tym idzie, wyjaśnienie, w jaki sposób stany mentalne są sprowadzalne do stanów fizycznych nigdy 

nie zostanie rozwiązany. […] Jedną z prób ukazania niemożliwości wyjścia poza tę lukę, nawet jeśli znalibyśmy wszystkie fakty na temat działania naszego mózgu, jest 
chociażby argument Colina McGinna: 1. Z faktu świadomości nie dowiadujemy się niczego o stanach mózgu. 2. Badania nad mózgiem nie pozwalają określić, jaka jego 
własność odpowiada za wyłonienie się świadomości. 3. Wprowadzenie nowego pojęcia w celu wyjaśnienia innego musi sprostać wymogowi homogeniczności (identyczno-
ści, sprowadzalności do).” Za: Marek Pawłowski, Czy qualia są granica tego, co możemy poznać? Problem luki w wyjaśnianiu, online: https://www.pum.edu.pl/data/assets/
file/0004/47452/NK_2011_182-186.pdf, [dostęp: 11.03.2018]

Receptor aktywacji, generator potencjałów.  
Strona z Małego traktatu o transformowaniu 
energii autorstwa Marka Rogulskiego, Wydaw-
nictwo Sz,sz,sz.., 1991.

Dwujnik, praca z roku 2004 prezentowana na 
wystawie w ICS, 2018.
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Okładka wydawnictwa Punkt, od którego nie ma odwrotu. 
Publikacja zawierająca Mały traktatu o transformowaniu energii, 
Wydawnictwo Sz,sz,sz.., 1991.
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koncepcji „poznania rozszerzonego”87, które postulowali Andy Clark88, David Chalmers89 i Mark Row-
lands.90 Rozszerzone poznanie jest poglądem, iż „procesy umysłowe i umysł rozciągają się poza ciało, aby 
uwzględnić aspekty środowiska, w którym osadzony jest organizm i interakcję organizmu z tym środo-
wiskiem.91 „Poznanie wykracza poza manipulację symbolami, aby uwzględnić pojawienie się porządku 
i struktury ewoluującej z aktywnego zaangażowania w świat.”92

Pod uwagę możemy brać rzeczywistość, która jest zewnętrzna wobec obserwatora i która zdaje się 
istnieć obiektywnie. Nie można jednak pominąć rzeczywistości wewnątrz-psychicznej, która jest co naj-
mniej tak samo ważna – jeśli nie bardziej – w formowaniu założeń dla przejawienia się dzieła sztuki. Ak-
tywne zaangażowanie można odnieść zatem także do badania stanów świadomości, sfery wyobraźni, 
motywacji, pragnień, życzeń, lęków; także wyobrażeń o bytach idealnych, itp.93

Realizacja dzieła sztuki i związane z nią dylematy założeń. Problem Czasowości. 

Odnosząc się do powyższych rozważań podejmujących zagadnienie realizacji procesu poznania rozsze-
rzonego możemy problem tworzenia dzieła sztuki ująć w formie dylematu założeń. Z jednej strony będzie 
to dynamiczna równowaga stanu wiedzy i ukierunkowania na cel (świadomość celu wyrażana na przykład 
przez aktywne performatywne zaangażowanie). 

Z drugiej strony może to być dryfowanie w nienazwanych (nieświadomych?) obszarach doświadczenia 
„wewnętrznego”, które wydaje się nie mieć celu94, ale jak się zakłada, mogłyby ujawnić jakąś informa-
cję. Byłoby to ujawnianie jakiejś dynamiki procesów zachodzących poza kontrolą świadomości (roboczo 
określmy to jako pasywne performatywne zaangażowanie).95

90 Według Marka Rowlandsa poznanie może być zarówno sprawcze, ucieleśnione, osadzone, emocjonalne i rozszerzone właśnie.
91 A. Elpidorou, Mark Rowlands o nośnikach poznania, online:  http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/AElpidorouGdzieAvant_12012pl_online.pdf, [dostęp: 12.02.2018]
92 NN, Neurofilozofia, online: https://fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Mozg/02c.htm, [dostęp: 03.06.2018]
93 Na tożsamość składają się również szerokie pola odniesień kulturowych, z którymi jednostka się utożsamia lub nie. Na przykład: krąg rodzinny, plemienny, przynależność 

grupowa, itd. Składają się one na dyspozycje światopoglądowe.
94 Wrażenie błądzenia, dryfowania jest względne w tym sensie, że o błądzeniu możemy mówić jedynie wówczas gdy konfrontujemy je z poczuciem istnienia jakiegoś celu, co 

wcale nie musi być takie oczywiste.
95 Nie ma powodu aby performatywne zaangażowanie miało oznaczać jedynie dominację pierwiastka męskiego (tzw. jasna świadomość) i aktywność skierowaną na „prze-

kształcanie” – na podbój i na zmianę świata wokoło oraz pozyskiwanie w ten sposób danych. Można też odwołać się do tych aspektów ciała i psychiki, które związane są 
z pasywnym odczuwaniem, z kontemplacją, medytacją, dryfowaniem świadomości, wyobraźnią i uczuciem (pierwiastek żeński). To zwrócenie się „do wnętrza” oferuje 
możliwość spotkania na przykład z energiami nieświadomości, które mają wpływ na tworzenie dzieła oraz na decyzje, o których mniema się, iż są podejmowane świadomie.

Model symulacyjny i dialogowy model poznawczy, propozycja zestawu aktywności oraz 
tworzenie hybrydowej metodologii.

[…] Dochodzenie do koncepcji dzieła artystycznego jak i tworzenie dzieła przypomina pracę z modelem 
symulacyjnym: „Model symulacyjny jest wyabstrahowaniem procesu, co można rozumieć jako obraz pro-
cesu w trakcie jego przebiegu – czyli gdy złożony problem jest właśnie modelowany.”78 […] Tym samym 
można mówić o dziele sztuki w kontekście fenomenu świadomości holorenicznej i o dialogowym modelu 
poznawczym związanym z tym fenomenem. […] Namysłu nad dziełem sztuki […] nie da się zredukować 
do jakiegoś wąskiego problemu badawczego […].79 […] W tym sensie realizację […] artystyczną możemy 
rozumieć jako opracowanie propozycji pewnego zestawu aktywności mających na celu ufundowanie zna-
czeń, tworzenie uzasadnień i dostarczenie informacji na temat tworzonego dzieła sztuki. 

Opracowanie wspomnianej propozycji zestawu aktywności może być jedną z odpowiedzi na problem 
mimetyzmu. Autor dzieła powinien uniknąć sytuacji, w której owo dzieło powstałoby jedynie jako próba 
odwzorowania założeń jakiejś teorii psychologicznej lub socjologicznej.80 Powinien raczej proponować 
sytuację, w której wykorzysta fakt istnienia tych teorii.81 Może zaproponować szerszy porządek (lub niepo-
rządek) poprzez zderzenie różnych praktyk, swobodne nawiązywanie do różnych założeń teoretycznych 
i stosowanie różnych form opisu. Działalność taka uzasadniona jest dynamiką procesu tworzenia i docho-
dzenia do koncepcji dzieła sztuki. Odsłonięcie tej dynamiki jest zarazem ustanawianiem założeń pracy.82 

Tworzenie propozycji zestawu aktywności koresponduje z propozycją tworzenia struktury meta-teore-
tycznej; struktury, poprzez którą – niczym w metaforycznym Wielkim Zderzaczu Art-Hadronów83 – „rozbijać” 
się będzie te różne koncepcje wzajemnie o siebie84, nie dbając o zgodność „wyników” tego zderzania z ocze-
kiwanymi rezultatami. Kierunek tego działania uzasadniony jest charakterem pracy nad dziełem sztuki.

Tworzenie hybrydowej metodologii.

Dochodzenie do koncepcji dzieła artystycznego dokonuje się w środowisku niepewnym, co do kryteriów 
„prawdy” i pozbawionym jednoznacznych punktów odniesień. Dysponujemy jedynie przybliżonym obra-
zem rzeczywistości i fragmentaryczną wiedzą.85

Możemy więc przyjąć założenie, że dochodzenie do koncepcji dzieła artystycznego pozwala na tworze-
nie w tym celu hybrydowej metodologi. Zarazem jest to tworzenie wizji meta-teoretycznej, dającej pierw-
szeństwo rzeczom ważnym z punktu widzenia procesu tworzenia tego dzieła. […] 

Taki system założeń powstaje w oparciu o elementy wiedzy jak i w oparciu o świadomość własnej 
niewiedzy. Ponieważ system ten powstaje w odniesieniu do fenomenu dzieła sztuki to dopuszcza zatem 
współistnienie w procesie jego realizacji zarówno aspektów irracjonalnych, racjonalnych jak i transracjo-
nalnych86; znanego i nieznanego. Podejście to może być między innymi opisane i uzasadnione w duchu 

rozdział V

78 K. Januszkiewicz, Centrum Kultury w Guangzhou w Chinach, online: http://www.archivolta.com.pl/panel/dane/artykul_20130717202053.pdf, [dostęp:10.03.2018]
79 Nie postrzegamy obiektów a zatem i dzieł sztuki takimi jak są ale postrzegamy je zależnie od tego jacy sami jesteśmy.
80 Miałoby to nadawać status naukowy tej pracy.
81 W istocie bowiem z uwagi na brak formalnych kwalifikacji, autor dzieła nie jest w stanie odpowiedzialnie ich stosować.
82 Charakter wyzwań określa charakter rezultatów. Dokonywanie zmian jest kwintesencją procesu ewolucji.
83 Użyte przeze mnie określenie: Wielki Zderzacz Art-Hadronów jest metaforycznym odniesieniem się do idei  projektu CERN z zakresu fizyki cząstek (zderzanie cząstek).
84 Aby móc „rozbijać” trzeba zadziałać jakąś siłą. Argumenty, gromadzone w trakcie pracy nad rozprawą, także działania praktyczne, takie jak powołanie ICS, mają pełnić 

funkcję narzędzia perswazji i są rodzajem siły, którą można użyć w celu wydobycia jakiejś wartości, która bez oddziaływania tego elementu nie zostałaby wydobyta.
85 Świadomy umysł  i poczucie tego „kim jestem” zależy od nieświadomego mózgu.
86 Zob: K. Wilber: „Dzisiaj Jungizm oznacza bardzo regresywny ruch w psychologii. Świadomość dzielona jest jedynie na dwie sfery: indywidualną i zbiorową. Stąd bierze się 

tendencja, by wszystko, co zbiorowe nazywać duchowym, mistycznym, transpersonalnym podczas gdy w rzeczywistości są to po prostu treści prepersonalne, preracjonla-
ne, prekonwencjonalne, regresywne.” Za: K. Wilber, Krótka historia wszystkiego, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santoski & co 1997.

87 Z. Muszyński, Umysł rozszerzony, poznanie rozszerzone, nauka rozszerzona, online: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wpcontent/uploads/2015/08/Muszynski_265-280.
pdf, [dostęp: 14.01.2018]

88 A. Clark,  D. Chalmers, Poznanie rozszerzone, online: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Extended_Mind, [dostęp: 27.02.2018]
89 Ibidem.

Rysunek tuszem, 1994.

I am liar, element wystawy MuesseuM, dwie strzał-
ki czasu i pół w ICS, 2017. 

Łamanie światła, wideo, 2007.
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Dylemat założeń […] w dziedzinie sztuki plastyczne.

1 – Założeniem jest, że powstanie dzieło sztuki – określony rezultat jest założony. […] Przyjęcie powyż-
szego założenia oznacza ukierunkowanie badań i działań na osiągnięcie celu ulokowanego w przyszłości 
wobec momentu, w którym podejmowane są założenia. Poprzez założenia określa się jakiś domniemany 
stan w przyszłości – np.: planowana jest realizacja dzieła lub zwiększenie, pomnożenie wiedzy na jakiś 
temat. Założenia te determinują istnienie (wygenerowanie) jakiegoś „bytu” w przyszłości. Przyjmowane 
założenia wpływają na świadomość środków jakimi się posłużymy dla osiągnięcia założonego celu. Takie 
założenia opierają się na linearnym modelu czasu – zakładają one istnienie jakiejś „przyszłości”, w której 
ma nastąpić „realizacja” dzieła.96

2 – Założeniem jest realizacja czy też dopuszczenie procesu twórczego, który może prowadzić do różnych 
rozwiązań. Powstanie „dzieła sztuki” nie musi być rezultatem tego procesu. Nie zakłada się osiągnięcia 
konkretnego rezultatu ani celu. Istotą takiego procesu jest wydobywanie znaczeń z samego faktu prowa-
dzenia procesu a nawet brak orientacji na wydobywanie jakichkolwiek znaczeń. (Jest to wówczas w spe-
cyficzny sposób sformułowany cel, choć nie musi on być uświadamiany). Odnosząc takie założenie do 
współczesnych systemów wiedzy, możemy powiedzieć, że metoda ta nakierowana jest na pozyskiwanie 
wiedzy poprzez „pochłonięcie” przez performatywny twórczy proces.97 W obszarze refleksji mogą znaleźć 
się wówczas także przeczucia, każące poddać w wątpliwość linearny model czasu jako jedyny upraw-
niony.98 „Aby dobrze poznać jakieś wieloskładnikowe zjawisko, musimy najpierw wyodrębnić w nim 
wszystkie możliwe składowe i aspekty, a następnie próbować je – uwzględniając związki między nimi 
– precyzyjnie opisać i zanalizować. Wielu naukowców i filozofów dokładnie tak postępuje ze zjawiskiem 
świadomości, czego świadectwem są […] odmiany świadomości […].”99

96 W tym sensie możemy powiedzieć, że – paradoksalnie – przyszłość wpływa na „teraz”. Dobieranie środków dokonywane aktualnie następuje bowiem pod kątem zakłada-
nego celu, który dokona się w przyszłości. Choć nie jesteśmy w stanie przewidzieć szczegółowych rezultatów ani wyników, zakładamy, że takie czy inne, ale jakieś rezultaty 
powstaną.

97 „Spełniałby się” on również poprzez możliwość popełniania błędów, pomyłek, zaburzeń, „dryfowania” w nieznanym kierunku, itp. Należałoby uznać, że proces taki jest 
przede wszystkim wynikiem nieokreślonej „potrzeby wewnętrznej”. Gdy informacja o tej potrzebie dociera do świadomości to może być ona uznana przez jednostkę jako 
wyraz spontanicznej potrzeby samorozwoju. Może być to interpretacja stanu uniesienia: flow zaproponowanego przez Iliya Cmikentaszylij, Za: Z. W. Dudek, A. Pankalla, 
Psychologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Eneteia 2008.

98 Powstaje zatem problem jak wyrazić te inne modele czasu poprzez dzieło. Proponuję przesunięcie środka ciężkości dzieła w obszar relacji instytucji potraktowanych jako 
obiekty i byty abstrakcyjne - jako agregaty znaczeń i wiedzy. Jako obiekty, którymi mogę manipulować w rozumieniu działania na zbiorach nieskończonych. Stworzenie re-
lacji trzech instytucji jest przeniesieniem dzieła w wymiar relacyjny i otwarciem na pole możliwości niewyrażone bezpośrednio poprzez układu odniesień instytucjonalnych.

99 A. Dąbrowski, Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej, online: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis/pdf/02_Dabrowski.pdf, [do-
stęp: 27.01.2018]
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Wiązka własciwości, punkty styczne, diagram, 2013. Model pompy, przykład użycia figury hiperboli w interpretacji procesu ewolucyjnego, diagram, 2015.


