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Fenomen twórczej indywidualności 
(między estetyką, antropologią 

a literaturoznawstwem)

Zacznę od początku, czyli od Szekspira. „Szekspir nas wymyślił i nadal nas w sobie za-
wiera”– powiada z przekonaniem Harold Bloom1. To Szekspir wynalazł nowoczesnego 
człowieka. A kto wynalazł Szekspira? Oczywiście, Szekspir. To proceder godny barona 
Münchausena wyciągającego się własnoręcznie z bagna nicości. Ale Szekspir w stwarza-
niu samego siebie miał i ma zacnych pomocników. Z grona współczesnych oryginalnych 
monografi stów i interpretatorów na pierwszy plan wysuwają się dwaj: wspomniany autor 
Lęku przed wpływem oraz Stephan Greenblatt, który wydał książkę Will in the World 
(w polskiej edycji Shakespeare. Stwarzanie świata2). Stephen Greenblatt swoją publikację 
poświęconą Szekspirowi anonsował następująco:

Niniejsza książka to opowieść o zadziwiającym sukcesie Szekspira, który nie do końca daje się 
wyjaśnić, a zatem próba ukazania konkretnej osoby, twórcy najważniejszego dzieła literackiej 
wyobraźni w ostatnim tysiącleciu. Albo inaczej: skoro życie Szekspira – człowieka jest dobrze 
udokumentowane w publicznych archiwach, my pójdziemy ścieżką bardziej krętą, prowadzącą od 
życia, które przeżył, do literatury, którą stworzył3.

Bloom i Greenblatt w swojej obronie Szekspira i kanonu literatury światowej przyj-
mują zasadę wyższości jednostkowej świadomości nad potęgą społeczeństwa. Dążą do 
odsłonięcia „prawdy pojedynczej” artysty wymykającej się wszelkim systemom.

Fenomen jednostki twórczej jako przedmiot badań skłania do wyjścia poza specja-
listyczny obszar nauki; prowokuje do przekraczania granic wielu dyscyplin. Należy do 
tych, które wymagają opisu dokonanego z użyciem instrumentów badawczych pocho-
dzących z różnych dziedzin. Pejzaż współczesnej humanistyki wskazuje, że zespół inter-
dyscyplinarnych procedur opisowo-interpretacyjnych może wyłonić się na pograniczu 
estetyki, antropologii i literaturoznawstwa. Przełamywanie barier, jakie jeszcze pół wieku 
temu istniały w zakresie tych nauk szczegółowych, jest dobrze widoczną tendencją. Prag-
nę zwrócić uwagę na trzy nurty czy koncepcje, które mogą przyczynić się do wykrystali-

1 H. Bloom, Lęk przed wpływem, przekł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002, s. 14.
2 S. Greenblatt, Shakespeare. Stwarzanie świata, przekł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.
3 Ibidem, s. 10.



� 112 �

Magdalena Popiel

zowania nowego spojrzenia na fenomen twórczej indywidualności. Są to: estetyka arty-
stów, antropologia literatury badająca pogranicza sztuk oraz koncepcja „podmiotu dzieł 
wszystkich jednego autora”. Szczególnie intrygującym zjawiskiem jest twórczość artystów 
uprawiających różne rodzaje sztuk, wypowiadających się w wielu językach artystycznych. 
Dzieło multimedialne z reguły wymyka się wąskim perspektywom jednej dziedziny sztu-
ki, poszukuje narzędzi opisu poza specjalistycznym instrumentarium. W jaki sposób za-
tem w kulturowej przestrzeni nowoczesności uchwycić silny podmiot twórczy, którego 
wola działania objawia się w innowacyjnych strategiach bycia w kulturze. 

Estetyka artystów

Paul Valéry jako poeta był subtelny i wyrafi nowany, jako krytyk i estetyk bywał dosadny. 
W świetnym szkicu Degas, taniec, rysunek pisał:

Historia Literatury i Historia Sztuki są równie głupie jak Historia Powszechna. Ta głupota polega 
na dziwnym braku ciekawości ze strony autorów. Można by powiedzieć, że pozbawieni są zdolno-
ści stawiania pytań, najprostszych nawet. Mało uwagi poświęca się na przykład rodzajowi i zna-
czeniu stosunków młodych i starych w danej epoce, podziw, zawiść, niezrozumienie, kontakty; 
wskazówki i sposoby przekazywane, wzgardzane; wzajemne sądy; negacje, które sobie odpowia-
dają, lekceważenia, nawroty… To wszystko, co mogłoby być jednym z najważniejszych przejawów 
Komedii Intelektu, warte jest czegoś więcej niż milczenia4.

Czy historia estetyki jest równie głupia? Czy polscy estetycy byli wrażliwi na Komedię 
Intelektu? Weźmy pod uwagę tylko dwóch, ale za to największych polskich estetyków XX 
wieku. To Władysławowi Tatarkiewiczowi dyscyplina ta zawdzięcza podział na estetykę 
implicite i estetykę eksplicite. We wstępie do swego monumentalnego dzieła dawał do zro-
zumienia, iż historia estetyki, nawet tej najdawniejszej, nie może ograniczać się do este-
tyki fi lozofów, historii sztuki, historii krytyki artystycznej czy historii smaku, ponieważ 
współtworzą ją także poglądy artystów5.

Stefan Morawski w swoim zarysie Głównych nurtów estetyki XX wieku, pisanym w po-
łowie lat osiemdziesiątych, wyróżnia cztery obszary badań estetyki: estetykę fi lozofów, 
estetykę zorientowaną naukowo (m.in. nurt psychologiczny, socjologiczny, struktural-
no-semiotyczny), estetyki sterowane ideologią (marksizm, Adorno i Szkoła Frankfurcka) 
oraz estetykę artystów6. Jak wiadomo, wiek XIX i przede wszystkim wiek XX stał się okre-
sem, w którym refl eksja nad sztuką samych artystów zyskała wyjątkową rangę. Trudno 
znaleźć liczącego się artystę w każdej z bujnie rozwijających się sztuk, który nie próbował 
zwerbalizować swoich poglądów na sztukę. Literatura i architektura, teatr i fi lm, malar-
stwo i muzyka zdobywały coraz bogatsze ugruntowanie w samoświadomości artystów. 
Pojawiały się tu dwa wątki: jeden, wyrastający z idei autonomizacji poszczególnych sztuk, 

4 P. Valéry, Degas, taniec, rysunek, przekł. J. Guze, Warszawa 1993, s. 13.
5 W. Tatarkiewicz, Wstęp do: Historia estetyki, t. 1, Wrocław 1960, s. 14.
6 S. Morawski, Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny, Warszawa 1992.
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bardzo ściśle łączący swoistość tych sztuk z zagadnieniem tworzywa i środków wyrazu, 
i drugi, posiadający wymiar ogólnoestetyczny. Morawski wskazuje na kilka przykładów 
refl eksji tego drugiego typu: dostrzega ją w pismach Sergiusza Eisensteina, Antonina Ar-
tauda, Paula Valéry, Th omasa Stearnsa Eliota czy Bertolda Brechta. Padają też nazwiska 
Wsiewołoda Meyerholda, Władysława Strzemińskiego, Kazimierza Malewicza, Filippo 
Tomasso Marinettiego, André Bretona, Witkacego. Według Morawskiego, estetyka arty-
stów zarówno w jednym, jak i w drugim nurcie ma zmierzać do 

wyłuskania założeń teoretycznych, które w synkretycznym zestawieniu pozwoliłyby określić 
główne rysy nowej estetyki artystycznej naszego wieku oraz jej punkty styczne i rozbieżne z este-
tyką akademicką7. 

A zatem chodziłoby o taką „obróbkę” tekstów artystów, która posłuży badaczowi do 
sformułowania bądź określonej teorii estetycznej, bądź zbudowania historii doktryn ar-
tystycznych, co stwarzałoby płaszczyznę porównania z estetykami fi lozofi cznymi. Ten 
rodzaj materiału, który dla Tatarkiewicza był fundamentem stworzenia opisowo-histo-
rycznego obrazu estetyki, dla Morawskiego miał być punktem wyjścia konstrukcji mo-
delowych. 

Przemiany w estetyce, jak i sztuce końca XX wieku spowodowały, że autor Głównych 
nurtów estetyki w kolejnym wydaniu z roku 1989 dopisał postscriptum, będące interesu-
jącym wyznaniem badacza. Wynika z niego, że gdyby szedł za własnymi upodobaniami, 
to zamiast pisać historię estetyki, napisałby historię estetyków, przede wszystkim „my-
ślicieli – wizjonerów”, takich, jak Bierdiajew, Bloch, Heidegger, Adorno, Ricoeur, Read, 
Maritain, Dewey. Ta wyrażona po kilku latach predylekcja autora do analizowania in-
dywidualności, „samotnych jeźdźców” estetyki, stoi wyraźnie w opozycji do metodolo-
gicznych tendencji wcześniejszej syntezy. Morawski dodaje też, że gdyby miał drugi raz 
ją napisać, znacznie więcej miejsca poświęciłby rozważaniom o estetyce artystów: „Tę 
bowiem uważam za zjawisko najdonioślejsze z punktu widzenia dzisiejszych przemian 
kulturowych”8.

Morawski zatem chciał stworzyć własną historię estetyków i estetykę artystów. Tatar-
kiewicz podsumował swoją trzytomową syntezę, stwierdzając, iż jego historia estetyki 
była historią ludzi, pisarzy, artystów. Dwóch najwybitniejszych polskich estetyków mówi 
o swoich zrealizowanych bądź niezrealizowanych projektach estetyki z podmiotem twór-
czym w centrum. Tom prac estetyków dedykowany Stefanowi Morawskiemu, wydany 
w 2003, rok przed jego śmiercią, nosił znaczący tytuł – Przekraczanie estetyki9. Świado-
mość roli, jaką mogła odegrać w przyszłości estetyka artystów, była także w bogatym 
dziele Morawskiego projektem przekroczenia granic tradycyjnej estetyki. 

7 Ibidem, s. 13.
8 Ibidem, s. 114.
9 Przekraczanie estetyki, red. Z. Rosińska, A. Łabuńska, Warszawa 2003.
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Antropologia sztuki

Mariaż antropologii i literaturoznawstwa odbywa się za obopólną zgodą. Tak wybitni 
współcześni antropologowie, jak Cliff ord Geertz, James Cliff ord, Anthony Giddens, 
Erick Gans wielokrotnie podkreślali wartość i dobre perspektywy tego rodzaju transdy-
scyplinarnych badań. W książce Kłopoty z kulturą Cliff ord zgłasza postulaty dotyczące 
nie tylko literatury, ale szerzej, sztuki: 

Powiązania pomiędzy badaniami antropologicznymi a poszukiwaniami literatury i sztuki, nieod-
miennie silne w naszym stuleciu, domagają się pełniejszego naświetlenia10.

Przekonująco tę logikę powiązań naukowych wykłada Wolfgang Iser, wskazując sek-
wencję dyscyplin: antropologia – kultura – sztuka – literatura:

Szczególnie istotne jest, że formułowane przez antropologów teorie procesu kulturoznawczego 
niemal zawsze prowadzą do dyskusji nad rolą sztuki w systemie kultury. Chwilami można mieć 
wrażenie, że znacząca pozycja przypisywana sztuce odsłania ukrytą teleologię […]. Niezależnie 
od tego, czy uznamy sztukę za szczyt rozwoju kulturowego, czy też będziemy postulować niezbęd-
ność estetyki funkcjonalnej dla eksternalizacji ludzkich umiejętności, sztuka stanowi integralną 
część kultury. Skoro kultura stała się – choć może dopiero niedawno – zagadnieniem stawianym 
w centrum rozważań antropologicznych, literatura (jako integralna część kultury) z pewnością 
będzie posiadała swój własny wymiar antropologiczny11.

Iser, poszukując odpowiedzi na pytanie, czym jest antropologia literatury, odwołuje się 
do kluczowego pojęcia fi kcji (w sensie konstrukcji) i odróżnia fi kcję wyjaśniającą, charak-
terystyczną dla nauk humanistycznych, w tym antropologii kulturowej, od fi kcji literackiej, 
czyli odkrywającej. Literatura jest w tym ujęciu szczególnie cennym instrumentem czyta-
nia kultury w wymiarze historycznym. Podczas gdy fi kcje wyjaśniające charakteryzują się 
porządkiem scalającym, teleologicznym, fi kcje odkrywające zmierzają do dyspersji, roz-
warstwienia. Wielość fi kcji (tekstów) tworząca zjawisko intertekstualności buduje wzorzec 
pamięci kulturowej. W tym kontekście wyjątkowo ważne staje się ponowne określenie 
relacji między sztuką a literaturą i zweryfi kowanie tez dotyczących antropologii literatury 
pod kątem możliwości ich aplikacji na terenie antropologii sztuki.

„Podmiot dzieł wszystkich jednego autora”12

Powszechnie przyjętą tezą dotyczącą literatury nowoczesnej, dobrze ugruntowaną w pol-
skim literaturoznawstwie, jest konieczność rozszerzenia pojęcia literatury. Od ujęcia 
jej jako autonomicznej fi kcji wysokoartystycznej przeszliśmy do literatury obejmującej 

10 J. Cliff ord, Kłopoty z kulturą, przekł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000, s. 137.
11 W. Iser, Czym jest antropologia literatury, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.
12 Termin wprowadziła M. Czermińska w artykule Hipoteza autorstwa (O podmiocie dzieł wszystkich jednego 

autora) [w:] Ja, autor, red. D. Śnieżka, Warszawa 1996.
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i absorbującej dyskursy niefi kcjonalne w trzech podstawowych wariantach: autobiogra-
fi cznym, dokumentalnym i eseistycznym13. To szerokie wytyczenie granic musiało wpły-
nąć na dekompozycję literackiego pejzażu. Jedną z konsekwencji owego przekształcenia 
jest poszukiwanie nowych zasad opisu relacji pomiędzy literaturą fi kcjonalną a niefi k-
cjonalną, które zostają ustalone poprzez nową koncepcję podmiotu. Dość często mamy 
do czynienia ze spuścizną pisarza, w której obok literatury fi kcjonalnej są także teksty 
o charakterze dokumentu osobistego. Listy, dzienniki, autobiografi e zawsze służyły jako 
źródło historycznej wiedzy dotyczącej biografi i artysty. „Kariera autentyku”, liczne od-
krycia w tym względzie, a także inicjatywy edytorskie w XX wieku sprawiły, że obraz 
całego piśmiennictwa ostatnich dwu stuleci uległ istotnemu przekształceniu. Objętościo-
wo, biblioteka tomów listów polskich romantyków, pozytywistów, młodopolan, pisarzy 
dwudziestolecia międzywojennego i wreszcie lat powojennych dorównuje chyba temu, 
co nazywano oryginalną twórczością. 

Literaturoznawstwo objęło je swoimi badaniami, przystosowując instrumenty anali-
tyczne, zaczerpnięte początkowo z poetyki lingwistycznej, później między innymi z teorii 
narracji. Inspirującym bodźcem okazała się zaproponowana przed laty przez Małgorzatę 
Czermińską koncepcja „podmiotu dzieł wszystkich jednego autora”. Czermińska rozu-
miała ją jako

wielotekstową całość […], która rozwija się w czasie, od juweniliów, przez dzieła dojrzałe, do póź-
nych, co pozwala potraktować ją jako narrację nadrzędną wobec mniejszych narracji poszczegól-
nych utworów, choć granice owej nadrzędnej całości narracyjnej oraz jej wewnętrzna sekwen-
cjonalność mogą być trudne do jednoznacznego ustalenia (tu właśnie rozciąga się pole dociekań 
fi lologicznych nie zawsze rozstrzygalnych, dotyczących autorstwa, datowania, tekstu kanoniczne-
go i wersji odrzuconych itp.)14.

Opisując relację między owymi tekstami, przywołała Bachtinowską polifoniczną 
strukturę „ja”. A zatem podmiot dzieł wszystkich istnieje poprzez wielokształtność dys-
kursów o sobie samym. Tożsamość narracyjna realizuje się w przekształceniach języka 
opowieści autobiografi cznej. Autobiografi i w sensie largo proponowanym na przykład 
przez Paula de Mana:

Autobiografi a to nie gatunek czy tryb wypowiedzi, lecz pewna fi gura odczytywania lub rozumie-
nia, z jaką mniej lub bardziej wyraźnie mamy do czynienia we wszystkich tekstach15.

Różne formy narracji autobiografi cznej w różnym stopniu podlegają zasadzie od-
powiedniości wobec ukonstytuowanych w literaturze form, na przykład gatunkowych. 
Stosunkowo łatwo zestawić z sobą gatunek powieści rozwojowej czy powieści o arty-
ście z dziennikiem czy blokiem listów. Takie modelowanie narracji autobiografi cznej, 
w której podmiot wpisuje się w mitologie artysty, utrwalone wcześniej przez literatu-

13 R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy, „Teksty Drugie” 2002, nr 4.
14 M. Czermińska, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefi kcjonalność [w:] Polonistyka w przebudowie. Li-

teraturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów. Kraków, 22–25 września 2004, 
Kraków 2005.

15 P. de Man, Autobiografi a jako od-twarzanie, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.
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rę fi kcjonalną, jest bardzo częstym zjawiskiem. Na gruncie polskim chyba pierwszy Jan 
Kott zinterpretował korespondencję Zygmunta Krasińskiego do Delfi ny Potockiej jako 
największą powieść polskiego romantyzmu16. Za równie ważną powieść polskiego mo-
dernizmu uznałam listy Wyspiańskiego z młodzieńczej edukacyjno-artystycznej podróży 
po Europie17. Widoczna jest obecność konwencjonalnych struktur narracyjno-fabular-
nych w tak znakomitych tekstach autobiografi cznych, jak listy Oskara Wilde`a, Dosto-
jewskiego, Flauberta, Witkiewicza do syna, Dzienniki Żeromskiego, listy Gombrowicza, 
Iwaszkiewicza czy Wirginii Woolf. Pomocne okazuje się, zgodnie z rozwiniętą później 
koncepcją Czermińskiej, wpisywanie tego rodzaju utworów w autobiografi czny trójkąt 
z wierzchołkami świadectwa, wyznania i wyzwania, które, określając wewnątrztekstowe 
relacje ja – ty – świat, buduje określone postawy autobiografi czne18. 

Trudno nie zauważyć, że takie ujęcia zmierzają często do swoistego redukcjonizmu 
poznawczego: nobilitują teksty dawniej uważane przez historyków literatury jedynie za 
materiały źródłowe, odsłaniając w nich wartości estetyczne przypisane wcześniej litera-
turze. Tę ostatnią traktuje się zaś niekiedy głównie jako świadectwo doświadczeń kultu-
rowo-egzystencjalnych autora. Tego rodzaju homogenizacja niesie ryzyko spłaszczenia 
obrazu tekstowego świata. Ma jednak niezaprzeczalny walor jako okazja do reaktywacji 
kategorii podmiotu – osoby – autora. Możliwość poszukiwania obrazu podmiotu w tego 
rodzaju konstrukcjach jest bardzo obiecująca, szczególnie w wypadku artystów „multi-
medialnych”, uprawiających różne dziedziny sztuki. Wówczas należałoby objąć kategorią 
„podmiotu dzieł wszystkich jednego autora”, oprócz tekstów, także obszar malarstwa, 
rzeźby, fotografi i, fi lmu czy teatru, posiadający wspólną sygnaturę tegoż autora. Więk-
szość artystów, niezależnie od właściwej „zawodowej profesji”, dawała tekstowe świade-
ctwo własnej świadomości estetycznej. Tego rodzaju akt werbalizacji poglądów na temat 
własnej aktywności jest znamiennym rysem łączącym dwie postawy życiowe: vita activa 
i vita contemplativa. Ujawnienie się człowieka działającego, zdaniem Hanny Arendt, na-
stępuje tyleż w czynie, co w mowie. W Kondycji ludzkiej pisze ona:

Mowa i działanie ujawniają unikalną odmienność. Przez nie ludzie wyróżniają się, a nie tylko są 
różni; są to sposoby pojawiania się sobie istot ludzkich nie jako fi zycznych przedmiotów, ale jako 
ludzi. […] Słowem i czynem wpisujemy się w świat ludzki i to wpisywanie jest niczym drugie 
narodziny. […] Działanie i mowa są tak ściśle ze sobą związane, ponieważ początkowy i specy-
fi cznie ludzki akt musi jednocześnie zawierać odpowiedź na pytanie zadawane każdemu nowemu 
przybyszowi: Kim jesteś?. Owo odsłonięcie tego, kim ktoś jest, kryje się tak w jego słowach, jak i 
w czynach. […] Żadne z ludzkich dokonań nie wymaga mowy w tym stopniu, w jakim wymaga 
jej działanie19. 

Notatki Leonarda da Vinci, Dzienniki Delacroix, listy van Gogha czy Cezanne`a, po-
wieść Salvadora Dali, żeby ograniczyć się do kilku przykładów malarzy, są tekstami towa-
rzyszącymi działaniu, współbrzmią z doświadczeniem aktu tworzenia.

16 J. Kott, Największa powieść polskiego romantyzmu, wstęp do: Z. Krasiński, Sto listów do Delfi ny, Warszawa 
1966.

17 M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007.
18 M. Czermińska, Autobiografi czny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
19 H. Arendt, Kondycja ludzka, przekł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 194–195.
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Szczególnie cenne są te teksty, w których refl eksja estetyczna sięga dalej niż w sferę 
komentarza własnej twórczości. Gdy poeci, powieściopisarze lub dramaturdzy stają się 
interpretatorami innych sztuk niż literatura, jak na przykład Baudelaire w esejach o pary-
skich salonach wystawowych czy Rilke piszący o rzeźbach Rodina. Objęcie także takich 
tekstów wspólną kategorią podmiotu i zastosowanie całej bogatej aparatury analizy tożsa-
mości narracyjnej pozwoliłoby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podmiot wyłania 
się w zmiennym rytmie refl eksji o sztuce i samych aktach tworzenia, jak splata się z sobą 
wiedza praktyczna twórcy z procesem indywiduacji, jak autokracja w działaniu artystycz-
nym ma się do autokracji w narracji osobowej. Zarówno Ricoeurowska „fenomenologia 
człowieka zdolnego”, którą kreśli między innymi w Drogach rozpoznania, jak i historia 
narodzin tożsamości nowoczesnej Taylora są tu nieocenionymi przewodnikami20.

Na granicy kultur, na granicy sztuk

Teoria, a jeszcze częściej praktyka interpretacyjna antropologii sztuki podejmuje prob-
lemy, jakie rodzą się na styku różnych kultur, w transgresyjnym przekraczaniu granic 
„swojego świata”. Rozpoznawanie własnej tożsamości w konfrontacji z Innym w planie 
jednostki i zbiorowości stało się tu dominującą problematyką oraz dyskursem badaw-
czym w wariancie kulturowym, etnicznym, rasowym, płciowym. 

Głównym mieszkańcem terenu wyznaczonego przez antropologię sztuki jest artysta. 
W szczególności artysta nowoczesny został uformowany z doświadczenia wydziedzicze-
nia społecznego, narodowego i moralnego. Z całym ryzykiem podejmował los linoskocz-
ka balansującego na cienkiej linie przerzuconej nad przepaścią. Modernistyczny twór-
ca to typowy homo exul, wygnaniec przyjmujący empatycznie wszystkie role kulturowe 
tych, dla których odmienność, poczucie obcości było głównym wyzwaniem egzystencji.

Równocześnie tożsamość niektórych artystów określa nie tylko doświadczenie bycia 
na styku kultur, ale także na styku różnych sztuk. Łączenie form aktywności twórczej, 
mechanizmy przechodzenia od pisarstwa do malarstwa, od malarstwa do teatru, od tea-
tru do fotografi i, fi lmu i przekazów multimedialnych nie zamykają się w zagadnieniu 
tworzywa i mediów czy prostego pytania o dogodne środki ekspresji. W polskiej kulturze 
tacy artyści, jak Norwid, Witkiewicz, Wyspiański, Schulz, Witkacy, Kantor, Wajda tworzą 
galerię znaczną i znaczącą. 

Jak opisać stałość i zmienność „podmiotu dzieł wszystkich”, egzystencję przekształca-
jącą doświadczenie w dzieło sztuki. Takim ogniwem pośredniczącym może być wyobra-
żenie aktualizujące się w różnych materiach artystycznych. Odwołam się tu do przykładu 
Stanisława Wyspiańskiego. 

20 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. M. Gruszczyńska, O. Latek, 
A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, oprac. T. Gadacz, wstępem poprzedziła A. Bielik-
-Robson, Warszawa 2001.
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Korespondencja Wyspiańskiego ujawnia w sposób niekiedy niezwykle interesujący 
przęsła, które łączą jego fascynacje malarstwem z odkrywaniem języka i literatury. Tożsa-
mość malarza, która była dominująca w znacznym okresie życia Wyspiańskiego, zaczyna 
się splatać z autokreacją pisarza, a jego korespondencja jest nie tylko źródłem informacji 
o tej przemianie – listy same w sobie są tworzywem, w którym ona się dokonywała.

Ten fenomen twórcy na styku sztuk można pokazać poprzez przedstawienie dynamicz-
nej wizji artystycznej, pełniącej rolę konstrukcji wyjaśniającej wobec samego podmiotu.

Wyspiański wzrastał i dojrzewał w cieniu świątyń: katedry wawelskiej, która w ma-
łym i ciasnym horyzoncie Krakowa ciągle zagradzała drogę i przyciągała wzrok; bazyliki 
Mariackiej, która dla kształcącego się w zawodzie malarza studenta była pierwszym miej-
scem praktycznej nauki i weryfi kacji rzeczywistych umiejętności. Chrześcijańska świą-
tynia była zatem przestrzenią najważniejszego doświadczenia życiowego i artystycznego 
młodego twórcy. Nic dziwnego, że właśnie to wyobrażenie stało się swoistym przewod-
nikiem Wyspiańskiego po Europie, gdy udało mu się wyjechać w podróż po Włoszech, 
Francji, Szwajcarii, Niemczech; wszędzie tam zaraz po przyjeździe biegł, by zobaczyć tę 
– znaną zazwyczaj z reprodukcji – budowlę: wenecką bazylikę św. Marka, Notre Dame, 
katedry w Rouen, Chartres, Kolonii czy Lucernie. Listy do Lucjana Rydla z tego okre-
su to prywatny bedeker po europejskich świątyniach. A po powrocie zrodził się pomysł 
napisania pracy doktorskiej o katedrach gotyckich Francji. Wówczas to także otrzymuje 
zamówienie na dekorację kościoła Franciszkanów, które potraktuje jako wielkie wyzwa-
nie artystyczne. Właśnie wtedy, w 1895 i 1896 roku, obraz świątyni zaczyna w wyobraźni 
Wyspiańskiego ewoluować, nie jest już obiektem kontemplacji estetycznej i religijnej, ani 
też miejscem edukacji, staje się przestrzenią artystyczną, którą należy dopiero wypełnić, 
stworzyć. Podnieść dłoń w geście kreacji, jak Najwyższy Stwórca, którego postać zobaczy 
w oknie fasady zachodniej kościoła Franciszkanów. Jego wyobraźnia rozwija się w kierun-
ku niespodziewanym dla niego samego, ale jakże charakterystycznym dla nowoczesnych. 
Wyspiański marzy o zaprezentowaniu na Wystawie Światowej w Paryżu nowoczesnego 
pawilonu zbudowanego ze szkła i stali, żeliwną konstrukcję wypełnić mają witraże:

Ach żeby być w tym Paryżu, być zajętym stawianiem nowego gmachu, nowej świątyni – ze żelaza 
i szkła – z kolorów i roślin […]. O mojej świątyni myślę i mam już cały układ kompozycji spisany 
w ogóle, ach żeby ją można tak postawić jak ja myślę, jako świątynię21.

Zanika gdzieś zachwyt nad strzelistością kamiennej budowli, solidną i lekką zarazem, za-
ciemnioną, choć wchłaniającą przefi ltrowane promienie słońca. Wyspiański – konstruk-
tor myśli o rewolucji technologicznej, której rezultatem ma być ulotny efekt pajęczej sieci 
łączeń i przezroczystych, barwnych ścian. Tworzywo nie przesądza jednak o zasadniczej 
koncepcji dzieła, a ona jest tu szczególnie nowatorska. W liście do Henryka Opieńskiego 
kreśli taką wizję:

Gotów jestem wymyślić religię nową i stworzyć cały nowy świat boski. Cały Olimp nowoczesny 
mój, całe „świętych obcowanie”.

21 Z listu do Lucjana Rydla; S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 2, cz. 1: Listy do Lucjana Rydla, teksty listów opra-
cowali L. Płoszewski i M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 289 i 301.
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I przemyśliwam nad nowym kościołem budynkiem który by był mieszkaniem nowych bóstw, 
nowego boga. Jak by to mogło być piękne. Nie idzie tu o sektę, ale o zebranie tych pojęć z jakich 
się my dzisiejsi składamy i o danie im wyrazu, celem określenia rzeczy mniej łatwo dających się 
określić. (podkr. moje – M.P.)22.

Te słowa mówią o całej epopei dojrzewania, jaką miał za sobą Wyspiański w 1895 roku: 
kryzys światopoglądowy, bunt przeciw autorytetom i samoutwierdzającą świadomość 
niezależności artysty. I jeszcze to, co dla nowoczesnych szczególnie cenne: ich czas, włas-
ny czas, który jak niegdyś w królestwie duńskim wypadł z kolein, rzeczywistość, z którą 
przyszło im się potykać, stała się niezrozumiała, chaotyczna, niedookreślona, przypadko-
wa i fascynująca zarazem. Współczesną osobowość rozumie Wyspiański jako sekwencję 
pytań, strukturę pojęć, z jakich my „dzisiejsi” się składamy. Ten tok myślenia, ta ewo-
lucja wyobraźni, zachowująca jednak centralny obraz świątyni, nie zostanie wcielona 
w stal, szkło ani kamień. Tak jak wiele innych jego projektów, nie doczeka się realizacji 
– twórczość Wyspiańskiego można opisać także jako pewną rzeczywistość wirtualną. Ten 
przypadek jest jednak wyjątkowy. Idea świątyni jako miejsca aktualizacji zbiorowych idei 
i wyobrażeń współczesnych wcieli się w dramat – to świat Wyzwolenia. Ten szczególny 
zakątek miasta, jakim jest teatr, stał się miejscem, w którym Wyspiański mógł wznieść 
swoją świątynię z nicości ciemnej pustej teatralnej sceny. Stworzyć Polskę współczesną, 
Dom piękności, teatr narodu, miejsce, w którym można zamknąć myśl polską, czyli prze-
strzeń dialogu dwudziestu dwu Masek. To świat nie Boga, lecz bogów, Olimp nowoczesny 
obalający Wielkości. To świątynia zdegradowana, to tylko teatr i aż teatr, gryząca ironia 
splata się tu z patosem. 

Ta sama wyobraźnia i siła imaginacyjna stworzyła dekorację krakowskiego kościoła, 
którą możemy oglądać do dziś, stworzyła koncepcję nowoczesnego pawilonu, którego ślad 
odnajdziemy tylko w korespondencji, i wreszcie – stworzyła obraz utkany ze słów – dra-
mat, z którym borykają się dwudziestowieczni reżyserzy. Można by powiedzieć tak, jak 
uczynił to niegdyś Friedrich Gundolf, monografi sta Goethego – „każda chwila jego istnie-
nia miała tę zdolność, że mogła stać się ośrodkiem i osią całości jego istnienia”23. 

Ta jedność migotliwej, zmiennej i nieuchwytnej wizji, w której zamyka się podmioto-
we constans oraz rozproszone w czasie i przestrzeni „ja”. Podmiot twórczy powtarzający 
ciągle gest kreacji, permanentną genesis, w którą przetwarza własną egzystencję. Teksty 
kultury, dzieła sztuki plastycznej, teksty literackie odsyłają do podmiotu, który sam w so-
bie ma konsystencję dzieła sztuki. Pośredniczy między nami a światem. Jego egzystencja, 
tak, jak i jego dzieło, jest instrumentem rozumienia świata i rozumienia nas samych. Kim 
jest artysta? Każdym? Nikim? Czy Wszystkim? Jak Szekspir…

22 S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 1, cz. 1: Listy do Józefa Mehoff era, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskie-
go, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1994, s. 186.

23 F. Gundolf, Goethe; cyt. za: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. I, Kraków 
1974.


