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"I szybuję w tak przedziwny sposób
A gwiazdy wokół wyglądają dziś inaczej
niż zwykle"
David Bowie, 1969

Pewnego pięknego dnia 1987 roku, w salonie mieszkania w centrum Berlina, Maria-Leena Räihälä, znana
też jako Morgenvogel (ranny ptaszek) rozpoczęła swoje
tzw. Flugübungen („Ćwiczenia z latania”). W następnych dziesięcioleciach dadzą one asumpt do tysięcy rysunków i szkiców. Światło, powtórzenia, zaokrąglone,
faliste ruchy ramion, dłoni i palców artystki, niczym
ruchy ptasich skrzydeł, zderzone są bezpośrednio
z metaforą nowej technologii i mediów elektronicznych:
rakietą. Seria Flugübungen jak również rysunki artystki przenoszą radykalne propozycje i brzydkie ekscesy nowoczesności w sferę wyobrażeń, fantastycznych
ruchów i spotkań, istniejącą gdzieś pomiędzy niebem
i ziemią. Są dziwactwami kosmosu i rakiety.1 Swoimi
Flugübungen Maria ogłasza własną rewolucję jakościową, rewolucję Człowiek-Maszyna.
W tamtym okresie historia literatury była już
w stanie przyjrzeć się kilku formom i wariacjom popularnego gatunku „science fiction”: powieściom, czasopismom, komiksom, czy cyberpunkowym Sci-Fi jako

131

Nie kawalerowie, lecz ptaki.
Rysunki Marii-Leeny Räihälä jako szkice poetyckie

Axel Roch

mocno zakorzenionym w naszej kulturze mediów, tak
jak Hi-Fi było popularne w kinie czy w naszych salonach. Pierwsza książka Marshalla McLuhana pt. „Mechaniczna panna młoda: Folklor epoki przemysłowej”
opublikowana została całe dekady temu, a teorie mediów autora popularne były już od lat 60-tych XX w.
Książka Norberta Wienera „Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie” jest
jeszcze wcześniejszą pozycją, często czytaną, cytowaną

i szeroko dyskutowaną w coraz szerszych kręgach. Tak
więc komunikacja czy interakcja pomiędzy człowiekiem a maszyną, doświadczeniem dźwięku w jakości
hi-fi, czy też ogólnie związki pomiędzy człowiekiem
i technologią były ze sobą mocno powiązane już w 1987
roku, i w wielu mniej lub bardziej eksperymentalnych
laboratoriach, i w rozlicznych tekstach literackich,
także z dziedziny fantastyki naukowej. Jak w takim razie było możliwe, iż w tym właśnie roku 1987 artystka
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„W dynamicznym śnie żaden zmarły ptak
nie spada nigdy pionowo na ziemię, jako że
oniryczny lot nigdy nie kończy się pionowym
upadkiem. Oniryczny lot to szczęśliwe,
a nie tragiczne zjawisko snu”
Gaston Bachelard o wertykalnej poezji, 1943.

ogłasza rewolucję wykonując kilka zamaszystych gestów? Jaki jest w ogóle cel takiej rewolucji? Czy rysunki
bądź wyobrażenia ruchów autorki mogą być w ogóle
rewolucją?
Rysunki Morgenvogel unaoczniają nam odmienną interakcję pomiędzy cywilizacją, kulturą,
technologią, człowiekiem i przyrodą w porównaniu
z interakcją dominującą dziś w naszym świecie technologii i administracji. Nasze czasy skodyfikowały naszą
relację ze środowiskiem czy przyrodą poprzez technologię, elektronikę, naukę czy czysty kapitał, jak ma
to miejsce w społecznościach rynku nieruchomości
i administracji nim. Jednak rewolucja, którą ogłosiła
Maria nie jest wyłącznie rewolucją technologiczną. Poeta Charles Baudelaire pisał w jednym ze swoich listów
z 1856 r.: „Od dawna już twierdzę, że poeta posiada
największą inteligencję (...) i że wyobraźnia to najbar-
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dziej naukowa z ludzkich zdolności, gdyż ona sama jest
w stanie pojąć uniwersalną analogię, to, co religia mistyczna nazywa korespondencją. Kiedy jednak próbuję opublikować powyższe spostrzeżenia, mówią mi, że
jestem szalony”. Z naszym rzeczywistym otoczeniem
łączy nas coś ponad skodyfikowane, zróżnicowane relacje; jest coś ponad „jednokierunkowymi”, „dwukierunkowymi”, „wielokierunkowymi kanałami komunikacji ze sprzężeniem zwrotnym”. Nasz świat nie jest
wyłącznie sztucznym czy zakodowanym środowiskiem.
Nie można go naśladować, za wyjątkiem jego części czy
za pomocą modeli. „Der Morgenvogel kommt“ (ranny ptaszek nadlatuje) to radykalne włączenie poezji
w każdą z dziedzin rozwoju społecznego, a zarazem
transformacja współczesnej technologii i administracji
z powrotem do czasu, kiedy naturę poznawaliśmy poprzez wyobraźnię. Morgenvogel ćwierka: wyraz wyobraźni artysty, a więc ruchy wielu skrzydeł, to warunek możliwości, potencjalny ratunek dla naszego zdominowanego przez technologię świata. Dlatego właśnie
rewolucja Marii jest tak naprawdę najstarszą rewolucją,
nie tyle biotechnologiczną, genetyczną czy naukową,
ale w całej swojej koncepcji jest rewolucją biopoetycką.
Podobna rewolucja w Denkungsart przypisywana jest filozofowi sztuki Gastonowi Bachelardowi.
Uważa się, że w swoim studium poezji dokonał diagnozy i udowodnił kopernikańską rewolucję wyobraźni.
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Rewolucja kopernikańska w dziedzinie fizyki odnosi
się do przedmiotu czy przedmiotów. Ziemia kręci się
wokół słońca, a nie na odwrót; zakładany jest jej własny
ruch. Analogicznie, rewolucja kopernikańska w dziedzinie filozofii opiera się na ruchach podmiotu samego
z siebie lub na subiektywnej syntezie jako warunkowi
wszelkiej wiedzy i doświadczenia. Co więcej, rewolucja
kopernikańska w dziedzinie filozofii sztuki, po Bachelardzie, domaga się dynamicznej, a nie tylko abstrakcyjnej, formalnej i syntetycznej wyobraźni jako nieodzownego warunku zaistnienia jakiegokolwiek możliwego czy dającego się wyobrazić świata.
W miarę obrotów Ziemi wokół słońca, wszelkie możliwe doświadczenie jest warunkowane subiektywną syntezą; podobnie wyobraźnia poetycka nie jest
wyłącznie matematyką, technologią czy procedurą,
a zasadniczo jest dynamiczna, unosi się w powietrzu,
lata. Taka „rewolucyjna” wyobraźnia nie jest rewolucją
Ziemi, miasta, architektury, matematyki, technologii czy maszyn, a rewolucją powietrza, ptaków i snów.
Jest oniryczna. Bachelard czyta z ruchu warg poetów,
zwłaszcza Williama Blake’a, którego uważa za „poetę dynamizmu kręgosłupa”: dynamika i wyobraźnia
to ostatecznie absolut, warunek wszelkich możliwych
światów – „priorytet dynamicznej wyobraźni nad wyobraźnią formalną” oraz „absolutnej wyobraźni, która
kontroluje materię, siły, formy, życie i myśl.”2
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Tak więc poiesis Morgenvogel jest, według Bachelarda, umiejscowiona zawsze pomiędzy niebem
i ziemią, w układzie pionowym. Jak więc przybędzie
Morgenvogel? Czy ogłasza swoje przybycie? Czy już
jest? Są wskazówki: Morgenvogel macha wyimaginowanymi skrzydłami w rysunkach i szkicach Marii.
Ona zaś nieustannie tworzy, obwodzi konturem i szkicuje złożone, niejednoznaczne powiązania
pomiędzy człowiekiem, kulturą i naturą, które oferują inny, alternatywny rozwój naszej cywilizacji, i które
rysują po swojemu i ogłaszają odmienny świat. Jednocześnie to jest nadal nasz świat. Jedna z istotnych różnic
pomiędzy przyrodą i człowiekiem, zwierzętami i czło-

wiekiem polega na tym, że przyroda nie potrafi odróżnić modelu od świata, nie umie zaprojektować rzeczywistości. Gniazdo nie jest architekturą, nie jest domem.
Ponieważ ludzie wyposażeni są w pamięć, potrafią bardziej niż zwierzęta żyć swoimi marzeniami, spisywać je czy przedstawiać za pomocą rysunku, a dzięki
temu są w stanie budować różne, nowe domy, które
mogą być niczym gniazda. Ptaki nie potrafią budować
domów, zaś ludzie są w stanie wybudować domy przypominające gniazda. Pomimo tej ludzkiej umiejętności,
większość współczesnych teorii mediów nie proponuje
wcale poetyckiej relacji pomiędzy technologią i środowiskiem, tj. relacji, w której pośredniczyłaby wyobraź-

138

139

Nie kawalerowie, lecz ptaki.
Rysunki Marii-Leeny Räihälä jako szkice poetyckie

Axel Roch

nia. Nawet artyści tacy jak Marcel Duchamp poddali się
w obliczu technologii i mediów. Sztuka Duchampa jest
krytyczna i refleksyjna, ogólnie diagnostyczna i stąd
mniej oparta na wyobraźni, a zatem i mniej poetycka:
„Panna młoda rozebrana przez swych kawalerów, jednak”.3 Książka Marshalla McLuhana pt. „Mechaniczna
panna młoda” (sam tytuł to odniesienie do Duchampa) to diagnoza prostego połączenia seksu i dziennikarstwa. Jednak Morgenvogel Marii, w odróżnieniu
od wyimaginowanej panny młodej Duchampa, przekształca pannę młodą. Można by powiedzieć: „Panna
młoda nie tyle zostaje rozebrana przez swoich kawalerów, jednak, co odsłania się razem z ptakiem, kosmicznym jajem, kwiatami, z którymi można poflirtować itp.
Ponadto, wokół niej może przebywać w różnym czasie
kilku kawalerów”. Maria, panna młoda, dziewczyna, der Mensch, odkrywa się poprzez te rysunki, niekoniecznie harmoniczne, lecz w poetyckiej symbiozie
form pomiędzy naturą i technologią.4 Kosmiczne jajo –
najpierwsze mieszkanie – jest także metaforą „Ur-Domu”, pra-domu, pierwszej techne, w tym sensie także
arche-techne, czyli architektury. Zamiast uzyskiwać
dostęp do świata poprzez technologię, co zawsze implikuje destrukcję, rysunki i szkice artystki są zapisem
dynamicznych, złożonych i wielokrotnych metamorfoz.
Znów odwołując się do Bachelarda można powiedzieć,
że Morgenvogel czy wyobraźnia poetycka są elemen-
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tami, które umożliwiają technologię i wykorzystują ją ponownie w dowolnym momencie. Maria mówi
wprost: „Ptaki nie lubią rakiet!”
Po Flugübungen, lata 90-te XX w. przyniosły
wiele kolejnych rysunków i szkiców, jak: Rocketmädels
(1993) zaprojektowane na komputerze Atari z użyciem
Corel Draw; Fly Eye (Oko do latania) i Flying Eyes (Latające oczy, 1993 i 1994) – cykl łączący twarze i oczy
– a więc jakby kulturę wizualną, z lecącym ptakiem.
Można by pomyśleć, że Morgenvogel atakuje bezpośrednio twarz. Rysowanie twarzy od nowa, zwłaszcza
własnej twarzy, jest formą wyrazu auto-refleksyjnej
wyobraźni artysty. Jest to praktyka przypominająca
rysunki Albrechta Dürera z poduszkami oraz jego malarskie pejzaże. Naturalnie, rysunki Marii to szybkie
eksperymenty. Jednak pokazują one jednocześnie charakter studiów z prozodii, wtedy gdy różnorakie elementy fińskich mitów i doświadczenia natury sprzęgają się z Marią, jej twarzą, jako maską. Niemiecka
etymologia wywodzi słowo das Gesicht (twarz) od das
Gesichtete (ten, na którego się spogląda), co oznacza das
Geträumte (ten, o którym się śni), a więc ten, kto posiada twarz to ten widziany, jak choćby we śnie. Widoczne
to jest w rysunkach Marii, w tym, jak wyobrażeniowe
ptaki stapiają się z rysowanymi twarzami.
Takie metamorfozy twarzy, praktycznie rzecz
biorąc, w rozumieniu rakiet, „interfejsu” są jednocze-
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Henri Michaux, Mouvements 1951

śnie transformacjami naszych relacji ze środowiskiem.
W swoich rysunkach Morgenvogel nie tylko
przeobraża twarze abstrakcyjne. Ona szkicuje także
i unaocznia nowe formy poetyckie życia artystycznego,
jako że my ciągle żyjemy w sztucznych twarzach, w interfejsach technologii.
Rysunki Morgenvogel łączą na nowo, wielokrotnie różnorodne systemy: twarz/ptak, dziewczyna/jajo, Maria/ziemia/woda, panna młoda/płatki itp.
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Albrecht Dürer
Autoportret oraz studium ręki i poduszki, ok. 1490

Dziewczyna staje się ptakiem, a ptak dziewczyną. Ptak
nie jest jedynie wizją dziewczyny; dziewczyna staje się
ptakiem i vice versa. W swojej najprostszej formie takie
symbiotyczne zamiany są wyrażone przez Kippfiguren
(postaci wieloznaczne). Np.: Leda (2012) przedstawia
dziób ptaka zarówno w, jak i obok brzucha młodej kobiety; oko ptaka i oko dziewczyny nachodzą na siebie,
twarz panny młodej i twarz ptaka stapiają się. Postaci (Gestalten) autorstwa Morgenvogel są abstrakcyjne. Jednak jako swoiste schematy wyobraźni sugerują
wiele znaczeń: oscylujące linie są zakręcone, potem
faliste, następnie na pół otwarte, a wreszcie opisane na
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James Abbott McNeill Whistler
Nokturn w błękicie i srebrze, 1872

jajach. Inne, bardziej nieregularne linie są jednocześnie
trawą, potem piórami; raz wzburzoną wodą, innym
razem płomieniem, a potem znów włosami, pąkiem
kwiatu, ramionami itp. Twarz jest głową, następnie
okiem, rosnącą rośliną, następnie przyjmuje lub rozrywa kwiat, potem znów staje się ptakiem lub ruchem
skrzydła. W poezji lot ptaka jest metaforą czystych czy
abstrakcyjnych postaci wyobraźni.5 Nic więc dziwnego,
że obrazy Marii często odnoszą się do chwil narodzin,
stawania się, zapłodnienia, czy transformacji. Jednym
słowem: do kreacji. Nic również dziwnego, że w twórczości Marii napotkamy pewne ikony chrześcijańskie,
które także oczywiście odwołują się najmocniej do te-
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matu stwarzania: Mariä Empfängnis (2007), Święty
Kurczak (2010), Kosmiczne jajo (2012) zamiast krzyża
Jezusa itp. Fiński mit o początku świata Kalevala (zob.
str. 14) nie jest tu po prostu alternatywą, tzw. naturalną
religią, kontrastującą z chrześcijaństwem i jego symboliką, lecz jest poetycką formą samych rysunków jako
momentów stwarzania, niekiedy z elementami kojarzącymi się z Finlandią, co przyczynia się do ikonoklazmu sztuki Marii. Maria niszczy, atakuje ikony chrześcijaństwa jako kultury cierpienia, ale także symbole
nowej, współczesnej technologii. Morgenvogel porusza skrzydłami rakiety, jak np. w Tannenbaum-Rakete
M4PL (Rakieta jodłowa, 2010). Uwolnienie, o którym
śpiewa Morgenvogel, to nie jest świat cierpienia czy
świat współczujący, lecz świat artystyczny; to poetycka, wieloznaczna relacja z naturą, która może, ale nie
musi być zapośredniczona poprzez technologię. Ptaka,
hodowanego niczym bliźniego, kocha się bardziej, niż
samego siebie i w ten sposób samemu staje się ptakiem.
Tak oto w swojej twórczości Morgenvogel wykorzystuje religię i technologię, zastępuje nie tylko chrześcijański mit o początku świata, naukę i technologię poprzez
fiński epos narodowy, ale poprzez homoseksualną poetykę nowych form.
Maria-Leena Räihälä nie odwołuje się w swoich
rysunkach, ani otwarcie, ani w pośredni sposób, do
żadnych rysunków czy obrazów innych artystów. Jed-
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nakże niektóre z dziwacznych, a niekiedy komicznych
miniaturowych szkiców Paula Klee ukazują historie czy
sytuacje zbliżone do rysunków Morgenvogel, nie tylko
dlatego, że ptaki czy inne zwierzęta, jak choćby koty
czy kurczęta, są motywami często powtarzającymi
się u obu twórców. Bliskie tematy można odnaleźć np.
w pracach: Kot i ptak (1928), Ptasi ogród (1924), Ptasie wyspy (1921), Ptasi dramat (1920), Ptasia komedia
(1918), Ptaki wędrowne (1917). Ponadto, oboje artyści
wydają się podejmować te same zagadnienia dotyczące
warunków własnej twórczości i wyjątkowości: np. prace Klee pt. Ćwierkająca maszyna (1922) czy Ptaki robiące naukowe eksperymenty na temat seksu (1915) mają
wiele punktów stycznych z Mariä Empfängnis (2007),
Flirtując z kwiatami (2006-2008) i innymi rysunkami
Marii-Leeny Räihälä. Jej techniki rysunku są jednak
w moim przekonaniu bardziej radykalne niż techniki
wykorzystywane przez Paula Klee, które były radykalne już w jego czasach, w drugiej połowie wczesnej ery
nowożytnej.
Co jest w rysunkach Morgenvogel szczególnego? W jakim stopniu są szkicami poetyckimi? Morgenvogel bawi się nie tylko formą. Kilka symbioz, postaci
związanych z prozopopeją i metamorfoz nie są jedynie
relacjami współzależności, czy współzależnościami
opartymi na tożsamości lub zmierzającymi do jakiejś
tożsamości. Rysunki takie jak Metakollaasi (2006),
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„Człowiek stanie się super-ptakiem, który –
żywiony ‘aromatycznymi’ siłami, z dala od
naszego świata – poszybuje przez bezkres pomiędzy światami do swego prawdziwego środowiska, do powietrznego lądu”.
Gaston Bachelard o “Pteropsychological
Transcendence” Alfonsa Toussenelsa, 1943.

Psychokwiat (2006) czy cykle Flirtując z kwiatami
(2008), Alkiot (2008), i Blubblume (2008) wykazują
sprzeczności, które zazębiają się z sobą i współwystępują. Są wieloznaczne i otwarte, zmieniają się w siebie
nawzajem, wchodzą w symbiotyczną, dynamiczną relację, która jest przeciwieństwem dialektycznej relacji
rozwoju. Ogólnie rzecz ujmując rysunki te są wieloznaczne i projektywne. Tak naprawdę Maria szkicuje
różne typy wieloznaczności ukazujące bądź nawiązujące do współ-ewolucji dziewczyny, ptaka czy rakiety, ziemi i morza, jaja i ciała itp. Niekiedy rysunki te
nachodzą na siebie, jeden na drugim, niczym narracja,
jakiś „abstrakcyjny komiks” (MLR). Nie są one jednak
narracyjne gdyż bawią się z samymi sobą i z wyobraźnią
widza. Ich szczególność polega na tym, że będąc sche-
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matami czystych, elementarnych postaci, są w obrębie
siebie niejednoznaczne. Rysunki Marii są schematami różnego rodzaju wieloznaczności już na poziomie
formy, nie tylko w zakresie zawartości, znaczenia czy
sensów. Poddawane takiej interpretacji, odczytaniu
czy postrzeganiu, nie są rozwiniętymi metaforami lecz
bardziej szkicami poetologicznymi. Te typy rysunkowych, szkicowych i dynamicznych niejednoznaczności
jasnego, czystego Gestaltu są dla mnie manifestem rewolucji Morgenvogel. Brak tylko akapitów.
„Der Morgenvogel kommt”. Przybywa ranny ptaszek. Odwołuje się do dawnych religii, naszego
świata technologii, a nawet do sztuki nowoczesnej.
Zastępuje krzyż Kosmicznym jajem. W miejscu
rakiety stawia skrzydła wyobraźni. Zamienia pełną
udręczenia relację pomiędzy panną młodą i kawalerami u Duchampa na symbiozę pomiędzy panną młodą
i ptakiem.
Sztuka nowoczesna, w szczególności malarstwo,
nieodmiennie eksperymentuje z nowymi doświadczeniami wyobraźni, które niczego nie przedstawiają, obrazują czy określają. Znak artystyczny to subiektywne doświadczenie, czasem większe, czasem mniejsze.
Malarstwo, w szczególności malarstwo nowoczesne,
bada systemy znaków, które pomagają wyobraźni być
zrozumianą: zamazywanie, nieostrość, wieloznaczność, otwartość itp. Już u Albrechta Dürera odnajdzie-
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„Mówi się, że kiedy skowronka zaniesie się do
chorego, ptak odwraca wzrok, gdy chory ma
umrzeć (...). Jeśli jednak pisana jest choremu
poprawa zdrowia, ptak będzie nań spoglądał
uporczywym wzrokiem, jak gdyby spojrzenie
jego łagodziło dolegliwość”
Leonardo Da Vinci o uzdrawiającym
spojrzeniu ptaków, bez daty.

my takie „umysłowe szkice z wyobraźni”. Jego studia
z poduszkami ukrywają twarze, jakby sen nocny został
zamieniony w zagięcia poduszki za dnia. Widzimy, że
wnętrze wyobraźni zostało przenicowane, odwrócone niczym twarz w poduszce. Jednak twarze są tylko fragmentaryczne. Dürer w ten sposób prowokuje
pareidolię ze strony wyobraźni widza, czyli te aspekty wyobraźni, które szukają i widzą twarze w tym, co
poddawane jest oglądowi zmysłów. Podobne, a nawet
bardzie złożone efekty to klasyka w malarstwie krajobrazowym. Już w XI w. Guo Xi w swoim obrazie pt.
Początek wiosny (1072) ukazał las jako włosy, skały jako
policzki lub nos, a wodospad (bardziej lub mniej bezpośrednio) jako łono kobiety. W swoim Krajobrazie
przy stromym wybrzeżu Diuny (1892) Edgar Degas za-
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kodował w naturalnym krajobrazie kobiece ciało. James
Abbott McNeill Whistler jest mistrzem w sztuce rysunku wieloznacznego: w swoim Nokturnie w błękicie
i srebrze (1872) pociągnięcia pędzla są i roślinami (krzakami) i ptakami (wronami). Henri Michaux także uważany jest za mistrza artystycznej wieloznaczności: jego
Mouvements (1951) łączą kilka znaczeń za pomocą paru
kresek: świat organiczny i zwierzęta, następnie rośliny, a potem człowieka itp. Gerhard Richter w Seestück
(Krajobraz morski, 1970) podejmuje grę z horyzontalną
niestabilnością widza w procesie oglądu dzieła. W Obrazie abstrakcyjnym (848-10) (1997) oraz w cyklu obrazów abstrakcyjnych nakłada na siebie wertykalne i horyzontalne niestabilności związane z formą i kolorem.
Rysunki Morgenvogel’s są także abstrakcyjne, lecz nie
tylko niestabilne, jak u Richtera, czy wieloznaczne jak
u Degasa, Whistlera, Michaux i innych. Są, można by
rzec, poli-stabilne. To szczególny rodzaj poetycznej
wieloznaczności.
Znak, szkic, czysta kreska, czy nawet jedno pociągnięcie są poli-stabilne kiedy ich znaczenie jest nie
tylko niejednoznaczne, ale otwarte tak, że może zostać
uzupełnione przez samego widza. Abraham Kaplan
i Ernst Kris, psychoanalityk i historyk sztuki, są autorami artykułu „Estetyczna wieloznaczność” (1948).
Tekst ten uważa się za pierwszą systematyczną próbę przyjęcia typologii wieloznaczności (na marginesie
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w tym samym roku ukazała się książka Norberta Wienera o cybernetyce!). W swoim eseju autorzy wyróżniają wiele rodzajów wieloznaczności: dysjunkcyjna,
łącząca, koniunkcyjna, integracyjna i projektowana.
Morgenvogel łączy te rodzaje, zwłaszcza te ostatnie:
koniunkcyjną, integracyjną i projektowaną.6 Postaci
przedstawiane przez Marię nie są albo-albo; nie tyle po
prostu łączą w sobie to i owo, są po trochu i znacząco
i tym, i tamtym, a także są dla siebie nawzajem. Nasz
techniczny świat bardzo potrzebuje takich form poetyki jako struktury. Możemy zwać je poli-stabilnymi
metamorfozami, czy transformacjami wieloznacznymi,
projektowanymi w czasie. Maria, czyli Morgenvogel,
maluje wieloznaczne linie i kształty na poziomie schematów i w tym procesie schematyzacji postaci łączą się
ze sobą, często są fragmentaryczne i to, można by rzec:
otwarcie.

2. „... i które uzasadnia filozofię, która wyjaśnia, tak ja czynię to
ja [Bachelard], to co rzeczywiste poprzez to, co w wyobraźni”.
Immanuel Kant odkrył ten radykalny aspekt twórczej wyobraźni. W 1781 roku wbił ją jednak w gorset struktur formalnych. Poszczególne włókna jeszcze się nie zdecydowały. Kategorie modalności u Kanta, np. sugerują aspekty dynamiczne,
jak choćby aspekty relacji, lecz dopiero Gastona Bachelarda
uważa się za tego, kto zespolił ze sobą w filozofii sztuki dynamikę i syntezę, Friedricha Nietzsche’go i Immanuela Kanta,
wolę i wyobraźnię. Tak czy owak: sztuka/estetyka i ich filozofia
są, można powiedzieć za Bachelardem, nie tylko pitagorejskie/
heglowskie-harmoniczno/dialektyczne, lecz raczej kantowskie/nietzscheańskie-syntetyczno/dynamiczne.
Pisze Bachelard: „‘Chcę’ i ‘Lecę’ po łacinie to jedno słowo: volo.
Nie można badać psychologii woli bez zwrócenia uwagi na sam
korzeń tego lotu wyobraźni”. Zaś o Nietzschem: „Nikt nie rozumie świata Nietzschego bez aspektu dynamicznej wyobraźni
(...) Nietzscheański kosmos żyje w chwilach odkrytych poprzez odwiecznie młode impulsy. To historia, w której pełno
jest wschodzących słońc”. W tym sensie Morgenvogel nie jest
sową Minerwy, która wzlatuje o świcie i dlatego jedynie retrospektywnie spogląda na historię i estetykę, jak Hegel; jest ona
ptakiem wschodzącego słońca, radosnego poranka: z dużą wyobraźnią i nutą poezji, ani refleksyjna, ani dialektyczna.
3. Oczywiście, każde odczytanie, czy nawet pobieżne przejrzenie
fragmentarycznej strony Zielonego pudełka prowadzi do nowej interpretacji sztuki Marcela Duchampa. Jest on mistrzem
wieloznaczności. Jednak te wieloznaczności nie muszą mieć
estetycznego charakteru. Niekiedy, a czasem wyłącznie, tylko
koneserzy sztuki Duchampa są w stanie doświadczać jego prac
w sensie poetyckim.
4. Uwaga Petera Berza: „Czyż Lacan za Merleau-Pontym nie zadał już tego pytania: ‘Gdyby ptak mógł malować, czyż nie od-

Przypisy
1. Oryginalne wideo Davida Bowie pokazuje w Space Oddity, że
istnieje techniczny problem w najszerszym z możliwych znaczeń tego słowa. Major Tom czuje się całkiem nieźle i nic mu
nie zagraża. Kontrolerzy z ziemi pytają się go: “Nie słyszymy
cię, coś się zacięło. Czy mnie pan słyszy, majorze Tom?” – to
nie powinno być rozumiane jako problem techniczny w ograniczonym sensie tego słowa, jak w zdaniu „Houston, mamy
problem”...
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było by się to kosztem odrzucenia piór? Czyż wąż nie zrzuciłby
wówczas swoich łusek, a drzewo – liści?’” Za: Lacan, Jacques
(1981) Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy.
5. Gaston Bachelard pisze w rozdziale „Poetyka skrzydeł”: „Ruch
lotu rodzi niezwłoczną i przemożną abstrakcje, dynamiczny
obraz doskonałości, pełni i totalności. Powodem tej szybkości
i doskonałości jest to, że obraz ten jest dynamicznie piękny.
Abstrakcja piękna wykracza poza wszelkie polemiki filozofów. Polemiki te są generalnie bezużyteczne w tych wszystkich
przypadkach, gdy umysł jest kreatywny, czy to w racjonalnej
abstrakcji matematycznej czy w działalności estetycznej, która jest jakże gwałtownie abstrakcyjna jako ostateczne piękno.
Gdyby więcej uwagi przywiązać do wyobraźni, wiele fałszywych problemów psychologicznych zostałoby rozwiązanych.
Ten rodzaj abstrakcji powodowany przez materialną i dynamiczną wyobraźnię jest tak żywotny, iż pomimo wielości form
i ruchów, pozostawia nas przy życiu w wybranej przez nas materii po prostu podążając żywo za danym ruchem. Jednak z tych
samych powodów, abstrakcja umyka analizie dyskursu.” Za:
Bachelard, Gaston (1943/1988) Air and Dreams. An Essay on the
Imagination of Movement.
6. „Kiedy wiele znaczeń występuje naraz, mogą być mniej lub
bardziej wyciszone i przynaglać nas do uważania wieloznaczności za integracyjną czy po prostu koniunkcyjną (...) Różnice
pomiędzy tymi różnymi rodzajami wieloznaczności sugerują,
że został podkreślony zwyczajny dualizm języka naukowego
i poetyckiego.” Za: Kaplan, Abraham i Kris, Ernst (1948) “Esthetic Ambiguity”, w: Philosophy and Phenomenological Research, t. 8, nr 3, str. 415-435.
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16

wstęp
Szesnasty numer magazynu Punkt zamyka działalność
tego pisma. Przez ostatnie pięć lat zbieraliśmy dla Was
ekscytujące zjawiska z przepastnego pola sztuki. Zaproszeni przez nas autorzy pisali, artyści tworzyli, kolekcjonerzy udostępniali, a my świetnie się przy tym bawiliśmy. Pogardzaliśmy tym, co aktualne, lekceważyliśmy to, co modne, z pasją nurzaliśmy się w błogostanie,
jaki daje poczucie wolności i prawo do popełniania błędów. Główną ambicją redakcji była próba spoglądania
i eksplorowania nieznanego. A że nie ma nic bardziej
nieprzewidywalnego i niebezpiecznego niż przyszłość,
tam upatrywaliśmy sensu naszej działalności. Dzisiaj,
wraz z ostatnim numerem Punktu, możemy sprawdzić
czy nasze cele zostały osiągnięte. Sprawdźcie sami czy
artyści wskazani przez nas stworzyli dzieła trwalsze
niż ich czas, czy opublikowane teksty stale dostarczają Wam intelektualnych narzędzi do czerpania większej przyjemności z doświadczania tego, co dopiero
nadchodzi. Gorąco zachęcamy do badania zawartości
i wnikliwego czytania tego i wszystkich poprzednich
wydań naszego magazynu.

Dziękujemy:
Anna Czaban, Sylwia Czubała, Karolina Sikorska
Jakub Bąk i Marcin Matuszak

