
Ponad trzy lata temu napisałam swój pierw-
szy artykuł do tego czasopisma. Poprzednia 
Redaktor Naczelna Paulina Gołąb umieści-
ła go w dziale „Coolturka”, poświęconym 
wydarzeniom kulturalnym i sztuce. Mój tekst 
dotyczył wydarzeń teatralnych, które nie-
dawno miały miejsce — z lekką dygresją 
dotyczącą „sztuki wyższej”. Postawiłam so-
bie wtedy również pytanie, czy sztuka wyż-
sza jest skazana na zapomnienie.

W swoim ostatnim numerze zapragnę-
łam powspominać moje pierwsze zetknięcie 
się z czasopismem „Studens Scribit”. Pomy-
ślałam, że warto poświęcić ten numer sztu-
ce — w końcu jest tak wiele jej odmian, 
a i samo prowadzenie czasopisma było dla 

mnie trudną sztuką. Dlatego też znajdziecie 
tutaj różne oblicza sztuki — od muzyki, 
przez teatr, malarstwo, pisarstwo, na foto-
grafii skończywszy.

Zachęcam również do przeczytania wy-
wiadu z Lynnem Suh, który — zafascynowa-
ny polską poezją — sam postanowił pisać 
w miłoszowskim stylu.

Wkrótce kurtyna opadnie i podniesie się 
już z nową Redaktor Naczelną, na razie jed-
nak życzę przyjemnej lektury.

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up

Zdane egzaminy, nieprzespane noce... 
i wiadomo, że sesja za nami. Kolejny 
semestr to nowe możliwości, aby się 
zaangażować i podjąć nowe wyzwa-
nia. Jako Samorząd Studentów podsu-
mowujemy miniony semestr i zbieramy 
siły na dwa największe wydarzenia 
w ciągu roku akademickiego. W kwiet-
niu wybory Najmilszych Studentów Uni-
wersytetu Pedagogicznego, a w maju 
bawimy się na Juwenaliach UP 2019! 
Szczegóły za chwilę, najpierw jednak 
wypada podsumować pierwszy se-
mestr. 

„Filmowe Wtorki”, imprezy tema-
tyczne, „Kuchnie Świata”, wyjazdy oraz 
cykl spotkań z ciekawymi osobami to 
wydarzenia, które zapoczątkowaliśmy 
w październiku. W grudniu mogliśmy 
spróbować dań z różnych stron świa-
ta — z Meksyku, Włoch, Tajlandii, 
Ukrai ny, Hiszpanii. Dania przygotowali 

studenci naszej Uczelni, którzy mówili, 
że „dzięki podróżom mogą dzielić się 
tym, co inne kraje mają dobrego, tym 
razem są to akurat potrawy”. Przygoto-
waliśmy prawie 200 porcji, które roze-
szły się bardzo szybko, bo po godzinie 
nie było już nic na stołach. A jak wia-
domo, student jedzeniem nigdy nie po-
gardzi☺.

Z początkiem stycznia wybraliśmy 
się na wyjazd weekendowy do Szczaw-
nicy i Ochotnicy Górnej z Biurem Pod-
róży ObozyNaTopie z Krakowa. Wyjazd 
był co prawda krótki, bo dwudniowy, 
ale wrażeń bardzo dużo. Pierwszego 
dnia zjeżdżaliśmy na stoku, jeździliśmy 
na łyżwach oraz zwiedzaliśmy Szczaw-
nicę. Wieczorem czekało na nas super-
ognisko z muzyką góralską i tańcami. 
Drugiego dnia odwiedziliśmy zamek 
w Niedzicy oraz spacerowaliśmy po za-
porze. Po południu wróciliśmy do Kra-
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kowa, aby przygotować się do 
zaliczeń, które czekały nas 
w nadchodzącym tygodniu. 

W styczniu odbyło się także 
spotkanie ze Szczepanem 
Brzeskim — zdobywcą Korony 
Ziemi. Podczas dwugodzinne-
go spotkania gość opowiadał 
o przygotowaniach, pracy, ćwi-
czeniach, trudnościach napoty-
kanych przed każdym z wyjaz-
dów na najwyższe szczyty 
wszystkich kontynentów oraz 
o emocjach towarzyszących 
mu podczas tych wypraw. Na 
marcowe spotkanie zaprosili-
śmy pana Mirosława Herma-
szewskiego, jedynego jak do-
tąd Polaka, który odbył lot 
w Kosmos. 

Wybory Najmilszej Student-
ki i Najmilszego Studenta Uni-
wersytetu Pedagogicznego za-
wsze budzą wiele emocji. Każ-
da edycja ma także swoją 
tema tykę. W tym roku zdecydo-
waliśmy się na wybory o tema-
tyce wsi. Każdy z uczestników 
musiał się odpowiednio za pre-
zen tować. Przygotowaliśmy tak-
że dla nich kilka ciekawych 
konkurencji. 10 kwietnia na 
Scenie Piast zostali wybrani 
Najmilsi Studenci. Tradycją jest 
również, że Najmilsi, którzy rok 
wcześniej zdobyli ten tytuł, za-
siadają w jury wraz z panią 
Prorektor Katarzyną Potyrałą, 
Biurem Promocji i partnerami, 
którzy fundują nagrody dla 
uczestników. 

W listopadzie 2018 r. zaczę-
liśmy przygotowania do naj-
większego studenckiego świę-
ta — Juwenaliów UP 2019. Wy-
bór gwiazd, firmy od nagłoś-
nienia, sceny, zabezpieczenie 

techniczne, medyczne oraz 
wiele innych detali — wszystko 
to sprawia, że takie wydarze-
nie trzeba zacząć organizować 
pół roku wcześniej. Tegorocz-
nymi koordynatorami Juwena-
liów zostali: Kamila Kowal-
czyk — Przewodnicząca Sekcji 
Promocyjnej Zarządu Samo-
rządu Studentów, Jakub Ko-
wal — członek Samorządu, Łu-
kasz Drużkowski — członek 
Samorządu oraz Łukasz Ma-
guda — Przewodniczący Sek-
cji Kulturalnej Zarządu Sa-
morządu Studentów. 17 maja 
2019 r. na placu Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie 
wystąpili: Natalia Przybysz, Mi-
kromusic oraz The Dumplings, 
a także Aco Project jako suport. 
Zaprosiliśmy artystów polskiej 
muzyki alternatywnej, ponie-
waż duża część studentów słu-
cha tego rodzaju muzyki. Nie 
chcieliśmy również po raz ko-
lejny — jako Samorząd i Uni-
wersytet — firmować disco po-
lo. Mamy nadzieję, że te Juwe-
nalia studenci zapamiętają na 
długo i życzylibyśmy sobie, 
aby w przyszłym roku podob-
na konwencja została utrzyma-
na. 

Jeśli chcecie być na bieżą-
co, zapraszamy Was serdecz-
nie do śledzenia naszej strony 
internetowej, Instagramu i pro-
filu na Facebooku. Na wszyst-
kich, którzy chcieliby do nas 
dołączyć, oczekujemy w po-
koju 48B, przy ul. Podchorą-
żych 2.

 
Łukasz Maguda 

Zarząd Samorządu  
Studentów UP
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Dzień Kobiet na UP, fot. Oliwia Kowalska

Impreza „Kuchnie Świata”, zorganizowana przez Samorząd Studentów UP, fot. z archiwum Sa-
morządu
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Dzień Otwarty na UP, fot. Oliwia Kowalska

Od lewej: Przewodniczący Samorządu Studentów UP Kamil Firmanty, JM Rektor UP prof. Kazi-
mierz Karolczak, Przewodniczący Komisji Socjalnej Samorządu Studentów UP Mateusz Tokarz, 
fot. Oliwia Kowalska
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Wywiad

PRZYGODA Z POLSKĄ POEZJĄ
Rozmowa z Lynnem Suh

Lynn Suh pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Mieszkał we Francji, Ko ■
rei i Anglii. Obecnie żyje w Polsce. Mówi o sobie: „To język jest moją oj
czyzną”, a konkretnie — poezja. Zakochany w polskiej poezji, podjął pró
bę pisania jak polski poeta, lecz po amerykańsku. 

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z polską poezją?

Kiedyś przypadkowo, spędzając czas 
w jednej z księgarni, pomyślałem, że 
mógłbym kupić książkę rosyjskiego 
poe ty Jewtuszenki. Zrobiłem to i wróci-
łem do domu. Kolejnego dnia zauważy-
łem, że jednak kupiłem jakiś tom Miło-
sza. Wtedy nie umiałem mówić po-
prawnie po polsku i zastanawiałem się, 
kim jest ten „Majlos”.

Od razu zainteresowałeś się tomi
kiem?

Nie. Początkowo chciałem zwrócić go 
do księgarni. Gdy jednak zauważyłem, 

że autor otrzymał Nagrodę Nobla i pra-
cował na uniwersytecie w Berkeley, czy-
li tam, gdzie akurat studiowałem, po-
stanowiłem dać mu szansę. Gdy zaczą-
łem czytać, od razu pomyślałem: „To 
naprawdę fajna poezja, jest w niej du-
żo wątków filozoficznych i politycz-
nych”. To również inspirowało mnie, 
gdy pisałem pracę magisterską z filo-
zofii polityki.

Jak miłość do polskiej poezji się roz
wijała?

Na Uniwersytecie w Chicago miałem 
wykłady z Adamem Zagajewskim, dzię-
ki niemu poznałem więcej polskich po-
etów i poetek. Zdałem sobie też spra-
wę, że poeci z pokolenia Miłosza są 
bardzo filozoficzni i zaangażowani 
społecznie. Doceniałem wtedy takie 
poważne i wzniosłe podejście do po-
ezji.

Masz jakiś ulubiony wiersz?

Jeden od razu pojawił się w mojej gło-
wie, nie jest on moim ulubionym, ale 
jednak jest bardzo ważny. To wiersz 
Pelikany. Kiedy go przeczytałem, za-
cząłem myśleć poważnie o przygodzie 
poetyckiej, o tym, że poezja daje więcej 
możliwości niż filozofia.

Czym jest dla Ciebie poezja?

To dla mnie jakby filtr. Filtr językowy, 
ale nie tylko. To też otwarta biała, pu-Lynn Suh, fot. Ewa Suh
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sta przestrzeń papieru. I ona też funk-
cjonuje jako filtr percepcji, emocji, jako 
filtr serca. Uważam, że przez wiersze 
pisane w języku, którego używamy na 
co dzień, ów język może kolejny raz się 
narodzić w naszej świadomości. Poeta, 
gdy czyta swój wiersz, ma nową świa-
domość słów.

Czy od zawsze interesowała Cię po
ezja?

Gdy uczyłem się w szkole, nie bardzo 
byłem nią zainteresowany. Owszem, 
czasem czytałem, czasem nawet pisa-
łem, ale nigdy nie pomyślałem o sobie, 
że mogę zostać poetą. Nigdy nie mia-
łem takiej ambicji. Muzyka natomiast 
zawsze była mi bliska, uwielbiałem ją, 
szczególnie muzykę klasyczną. Poezja 
była zawsze gdzieś pośrodku, pomię-
dzy muzyką i filozofią. Muzyka klasycz-
na była źródłem inspiracji, a filozofia 
środkiem wyrazu. W pewnym momen-
cie zdałem sobie sprawę, że filozofia 
jako środek wyrazu ma swoje granice. 
Poezja stała się dla mnie precyzyjna 
jak filozofia i tajemnicza jak muzyka.

Dla kogo jest poezja?

Uważam, że dla wszystkich. Poezja to 
język — to coś wspólnego — dlatego 
jest dla wszystkich.

Jakie jest Twoje największe osiąg
nię cie?

Do tej pory moim największym sukce-
sem było odnalezienie się jako poeta.

Potwierdzone zewnętrznie, jakimś 
sukcesem?

Nie, chodzi mi o znalezienie własnego 
głosu. Głosu, który istnieje dzięki wielu 
ludziom. Ja też czytam różne książki, 
artykuły, wiersze. Jestem zadowolony 
z tego, że potrafię odnaleźć w sobie 
wrażliwość na ich odbiór; to zalążek 
własnego głosu. To dopiero początek 

tej przygody i mam nadzieję, że mój 
głos poetycki będzie ewoluował. Nie 
mam na koncie jakichś osiągnięć, ale 
jestem bardzo zadowolony, że znala-
złem się na tej ścieżce.

Jest jakiś Twój wiersz, którym 
chciałbyś się podzielić z czytelnika
mi?

Jest to wiersz Ruchy, przetłumaczony 
przez poetkę Joannę Oparek.

Co chciałbyś nim przekazać?

Myślę, że w tym wierszu udało mi się 
znaleźć pewną autentyczność języka 
amerykańskiego. Dlaczego tak mówię? 
Dawniej pisałem i wciąż piszę utwory, 
w których próbuję poruszać poważne 
tematy życiowe, społeczne czy filozo-
ficzne. Ale gdy wcześniej pisałem takie 
wiersze z poważną intencją, zawsze 
brzmiały dość głupio, pusto i nieauten-
tyczne. Wydaje mi się, że język amery-
kański ma swoje ograniczenia.

Chyba każdy język je ma...

Tak, każdy. Język amerykański, jeśli 
chodzi o duchowy wymiar, zawsze 
brzmi dla mnie pusto, dlatego często 
czytam wiersze polskich poetów. Jako 
cudzoziemiec mogę mieć naiwną per-
spektywę, ale wydaje mi się, że wielu 
czytelników amerykańskich zgodziłoby 
się ze mną. Mam nadzieję, że w moich 
utworach udaje mi się tej pustki unikać. 
A przy tym bardzo dobrze się bawię 
i myślę, że jest to dobry początek dro-
gi, którą teraz kroczę.

Życzę Ci, aby ta droga była jak naj
dłuższa, dziękuję też za wywiad. Po
niżej wiersz, o którym wspomnia
łeś.

Rozmawiała  
Karolina Ślusarczyk 

II rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach UP

Wywiad
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Ruchy

Słyszałem że trzy godziny zajmuje make up i fryzjerka
żeby look naturalny nadać Ainsley Earhardt.
Miejsce akcji: Orinda, California
gdzie drzewa są przybrane nowymi kolekcjami
projektantów a kolor którym oddychamy
to zmieszany
brudny róż z fluorescencyjnym różem.

I kiedy prawie czuję już róż fluorescencyjny
staję się niebieskookim tatą
porwanej dwunastolatki
który na Fox & Friends się prezentuje
jak model, ogolony, wycyzelowany.
Moja dziewczyna pyta
co to ma niby komu uprzytomnić.
Zakładam że typ wyglądać miał łagodnie.

Innymi dniami myślę że jesteśmy nadal
jak bóstwa które nam stawały przed oczami
kiedy słuchaliśmy muzy z lat dziewięćdziesiątych
w wyblakłym zielonym oldsmobilu
i odsuwam tę wizję która się narzuca
że złotowłosa prezenterka czeka
tuż za rogiem.
Przyciągam narrację na miarę księżyca zamiast tego.
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Kiedy jako dziecko otwierałam lekturę, 
z tyłu głowy miałam myśl, że robię to 
z obowiązku. Muszę zaliczyć kolejną 
partię materiału z języka polskiego. 
Zapoznać się w terminie z daną pozy-
cją, spamiętać imiona bohaterów głów-
nych i drugoplanowych, najważniejsze 
wydarzenia, a na końcu wykazać się 
znajomością lektury, pisząc jej stresz-
czenie lub rozprawkę na dany temat 
(rzecz jasna, udowodnić „mój punkt wi-
dzenia”, a tak naprawdę wyprowadzić 
z góry narzucone wnioski, których ocze-
kuje nauczyciel). Jeśli się nie udało, na-
leżało się spodziewać złej oceny w od-
powiedniej rubryce dziennika. Tym wła-
śnie było obcowanie ze słowem pisa-
nym przez kolejne lata edukacji. Na 
dobrą sprawę nie dziwią mnie zatrwa-
żające statystyki poziomu czytelnictwa 
w Polsce, publikowane corocznie przez 
Bibliotekę Narodową. Dawniej nie do-
wierzałam, słysząc od znajomych: „Nie 
pamiętam, kiedy ostatnio coś czytałem” 
lub „A w liceum to czytałem same 
streszczenia”. Ale dziś jak mogłabym 
się dziwić, skoro mnie samej czytanie 
kojarzyło się z torturą, literaturę zaś po-
kochałam przez przypadek?

Przyjemność czerpana z czytania 
książek przyszła wraz z samodzielno-
ścią wyboru. „Wejdź do labiryntu półek 
w pierwszej lepszej bibliotece i weź, co 
tylko chcesz” — bez udziału nauczycie-
li, programu ustalonego gdzieś w mini-
sterstwie. Tylko ja i setki historii zapisa-
nych na setkach tysięcy stron. Jestem 
całkowicie pewna, że gdyby nie książ-
ki, moje życie potoczyłoby się inaczej. 
Źle.

U progu trzeciej dekady XXI w., kie-
dy obraz dominuje nad słowem, a spo-
łeczeństwo funkcjonuje w rzeczywistości 
wirtualnej, wydaje się, że sztuka czyta-
nia i pisania zanika. Jest w tym dużo 
prawdy, jeśli weźmiemy pod uwagę 
wspomniane raporty instytucji kultury. 
Jednocześnie można zaobserwować cie-
kawe zjawisko: rośnie liczba młodych 
autorów publikujących w sieci swoje 
opowiadania. Na blogach i odpowied-
nio przystosowanych do tego serwisach 
roi się od historii będących owocem pra-
cy pokolenia zanurzonego w wirtualnym 
świecie. Poziom tych dzieł jest oczywi-
ście zróżnicowany — znajdziemy tam 
przykłady grafomanii, opowiadania 
przeciętne, ale od czasu do czasu natra-

Moc słów

Internet i sztuka pisania

Screen Blogspotu (https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user)
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fimy na literackie perełki. Abstrahując 
od poziomu pisania, trzeba jednak 
stwierdzić, że tego typu formy cieszą się 
olbrzymim zainteresowaniem. Reprezen-
tują kulturę łatwiejszą w odbiorze niż 
teksty mieszczące się w kanonie lektur 
szkolnych. Bohaterowie są rzuceni w wir 
wydarzeń bliższych młodemu pokoleniu. 
Gadżety i język, jakimi się posługują, 
oddają aktualne doświadczenia nasto-
latków, a co za tym idzie — teksty są po 
prostu chętnie czytane. Odbiór i komen-
tarze ukazujące się na bieżąco pod ko-
lejnymi rozdziałami stanowią paliwo dla 
autorów, aby tworzyć dalej. Mało tego, 
tworzą się miejsca, gdzie początkujący 
pisarze mogą poddać swoje teksty oce-
nie przez również początkujących kryty-
ków. Tutaj także poziom profesjonalizmu 
jest różny. Pomijając kwestię merytorycz-
nego przygotowania takich recenzentów 
i ich doświadczenia, uznamy, że samo to 
zjawisko jest warte uwagi. Pokazuje, że 
sztuka czytania, pisania i krytykowania 
cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 

Internet wkroczył do wszystkich dzie-
dzin życia człowieka, również do sztuki 
słowa. Obecnie każdy może zostać pisa-
rzem; wystarczy, że opublikuje swoje my-
śli na internetowym forum. Bez względu 
na to, czy jest artystą, rzemieślnikiem, 
czy zwykłym amatorem, daje upust swo-
jej potrzebie tworzenia i wystawia się na 
oceny innych osób, które w łatwy i szyb-

ki sposób samodzielnie wybierają to, co 
chcą czytać.

Każde zjawisko ma negatywne i po-
zytywne strony. Niepokojącym aspektem 
omawianego trendu może być zatrzyma-
nie się na tekstach autorstwa dopiero 
uczących się nastolatków i zaniechanie 
obcowania z literaturą uznaną przez 
krytyków. W tym momencie trudno odpo-
wiedzieć na pytanie o to, jaki kształt 
przybierze to zjawisko. Niemniej nie wol-
no go ignorować, gdyż niewątpliwie ma 
wpływ na kształtowanie się kultury i kom-
petencji językowych najmłodszej części 
społeczeństwa.

Słowo pisane zmieniło medium, 
przenosząc się do Internetu i stając się 
udziałem młodych autorów. Część 
z nich porzuci swoje marzenia o zosta-
niu prawdziwymi pisarzami, część roz-
winie swoje umiejętności na tyle, by 
w przyszłości móc pracować jako co-
pywriterzy i specjaliści od marketingu 
internetowego. Z całej tej masy ocaleje 
jednak pewien odsetek ludzi, którzy bę-
dą dążyć do czegoś więcej, którzy 
wprowadzą swoje historie na wyższy 
poziom. Będą nieustannie szlifować 
warsztat, aby w przyszłości oczarować 
nie tylko internetową publiczność.

 
Urszula Maciuga 

II rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach UP

Screen Sweeku (https://sweek.com/pl/)
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Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii

Kto z nas nie słucha muzyki? Kto space-
ruje, jeździ tramwajem, czy wskakuje na 
bieżnię bez słuchawek w uszach? Więk-
szość ludzi nie wyobraża sobie dnia bez 
muzyki, która jest nieodłącznym elemen-
tem naszej codzienności. Słuchamy jej, 
gdy jest nam smutno, gdy coś się powie-
dzie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zdruzgo-
tani, zdenerwowani, pobudzeni czy znu-
dzeni. Gdy chcemy się wyciszyć, uspo-
koić, ale też obudzić i dodać energii, po-
śpiewać i potańczyć. 

O każdej porze i w każdym miejscu. 
Różnią nas jedynie preferencje co do 
gatunku. Czy jednak dla niektórych 
muzyka może stać się przekleństwem? 
Czy może mieć destruktywny wpływ na 
samopoczucie, a w konsekwencji — na 
życie? Choć zdarza się to rzadko, od-
powiedź niestety jest twierdząca, a wią-
że się ze specyficznym zjawiskiem, ja-
kim są muzyczne halucynacje (ang. 
musical hallucinations).

Na temat tego zjawiska słuchowego 
literatura jest bardzo uboga, brak też 
konkretnych badań klinicznych, które 
jednoznacznie określałyby jego podło-
że. Objawia ono się „słyszeniem” zna-
nej muzyki, melodii bądź innych dźwię-

ków zazwyczaj przez osoby z częścio-
wo lub całkowicie uszkodzonym słu-
chem. Zwykle są to piosenki z gatunku 
muzyki pop lub religijne. Wydawać by 
się mogło, że taka przypadłość to sa-
ma przyjemność, lecz w rzeczywistości 
jest zupełnie odwrotnie. Dźwięki, z któ-
rymi nieustannie zmagają się cierpiący 
na MH, są zwykle intensywne, różno-
rodne i nieharmonijne, co prowadzi do 
kakofonii, a to bywa niezwykle uciążli-
we w życiu codziennym. Inna nazwa 
MH to syndrom Olivera Sacksa, od na-
zwiska badacza, który odkrył związek 
MH z uszkodzeniem mostu, czyli grzbie-
towej części pnia mózgu. Porównuje się 
je do syndromu Charlesa Bonneta, któ-
ry z kolei opisał halucynacje wzrokowe, 
a także do syndromu fantomowej koń-
czyny, w którym osoby „czują” ból 
w amputowanej wcześniej kończynie.

Znany jest przypadek pewnego 52-let-
niego mężczyzny, cierpiącego 25 lat 
z powodu szumu w uszach. Muzyczne 
halucynacje pojawiły się u niego nagle, 
niespodziewanie, towarzyszył im ból 
głowy. Mężczyzna opisywał niezwykłe 
doznania jako głośne, żywe dźwięki, 
słyszane bez utraty kontaktu z rzeczy-

Czy muzyka  
może być przekleństwem? 
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wistością. Początkowo dochodził do 
niego budzący niepokój alarm, później 
różne dźwięki operowe, mieszanki po-
pularnych piosenek, muzyka klasycz-
na.

Przyczyna tych dolegliwości nie zo-
stała wystarczająco poznana. Z wywia-
du z pacjentem wynikało jednak, że 
w młodości jako rockman był narażony 
na słuchanie bardzo głośnej muzyki, 
a w jego rodzinie występowały już 
wcześniej przypadki szumu w uszach. 
Zdarzało mu się także zażywać narko-
tyki, takie jak marihuana, kokaina 
i LSD, nie stronił od alkoholu i papiero-
sów. Już wcześniej próbowano leczyć 
go różnymi środkami farmakologiczny-
mi, niestety bez widocznych skutków. 
Zdiagnozowano u niego wybiórczą 
utratę słuchu. Istnieje hipoteza, która 
wiąże MH z upośledzeniami słuchu, 
a także niektórymi chorobami, m.in. 
chorobą Alzheimera czy zaburzeniami 
obsesyjno-kompulsywnymi. Z powodu 
braku poprawy u mężczyzny pogłębiła 
się depresja. Stosowano wiele farma-
koterapii, żadna nie okazała się wy-
starczająco skuteczna. Kiedy pacjento-
wi zaczęły towarzyszyć myśli samobój-
cze, zdecydowano się na zastosowanie 
elektrowstrząsów. Został umieszczony 
w szpitalu i przeszedł sześć sesji tera-
pii elektrowstrząsowej; w tym czasie 
próbowano również kolejnych środków 
farmakologicznych. Mimo złagodzenia 
i ustąpienia niektórych objawów depre-
sji MH nie zostały wyleczone. Ustawały 
jedynie na kilka dni po każdej serii te-
rapii, po czym wracały z dawną inten-
sywnością. Metodą na chwilowe złago-
dzenie MH było według mężczyzny 
przebywanie w miejscach, gdzie do-
chodziły głośne dźwięki z otoczenia, 
np. w pobliżu przejeżdżającego pocią-
gu, ponieważ dźwięki, które słyszał, 
synchronizowały się wówczas z odgło-
sami zewnętrznymi.

Podłoże patofizjologiczne MH nie 
jest do końca poznane, wspomniany 
wcześniej ubytek słuchu jest bowiem 
częstym, ale niekoniecznym wa runkiem 
ich rozwoju. Przypuszcza się m.in., że 
MH mają podłoże w deficycie choliner-
gicznym w zespołach omamowych (hal-
lucinatory syndromes), co potwierdza 
nasilenie się objawów po podaniu le-
ków antycholinergicznych. Istnieje kilka 
hipotez na ten temat, ale żadna nie zo-
stała wystarczająco potwierdzona ba-
daniami. Z tego powodu leczenie jest 
niezwykle trudne i polega w pierwszej 
kolejności na próbach złagodzenia 
obja wów tego zjawiska. Pomóc może 
m.in. zastosowanie aparatów słucho-
wych bądź jakakolwiek rehabilitacja 
mająca na celu poprawienie jakoś- 
ci słuchu, np. operacja chirurgiczna. 
Wówczas, kiedy jest to niemożliwe, sto-
suje się słuchanie dźwięków melodyj-
nych, pozbawionych wyraźnego rytmu: 
dźwięków natury, słyszalnych w tle 
dźwięków radia czy telewizji, szumów 
otoczenia. W przypadkach, gdy MH nie 
jest zbyt natrętne lub nieprzyjemne, pa-
cjenci mogą nie decydować się na le-
czenie. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na możliwość występowania chorób 
psychicznych u osób cierpiących z po-
wodu MH. Powinny być one natychmia-
stowo zwalczane, ponieważ łagodzenie 
ich objawów może także łagodzić obja-
wy MH.

Dla większości z nas muzyka jest 
relaksem, niezależnie od preferencji 
gatunkowych. Motywuje do działania, 
pobudza do twórczego myślenia. Trud-
no wyobrazić sobie życie bez muzyki. 
Warto jednak wiedzieć, że w sytuacjach 
patologicznych dźwięki mogą być przy-
czyną depresji i innych zaburzeń psy-
chicznych.

 
Kaja Kuź 

II rok psychologii UP

Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii
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Pytanie o związki między „geniuszem” 
a „obłąkaniem” u artystów są stawiane 
od dawna. Zagadnienie to stanowi 
obiekt zainteresowań nie tylko psycho-
logów i psychiatrów, ale też odbiorców 
dzieł — nas. Co ciekawe, potoczne in-
tuicje ludzi na temat owych związków 
są zgodne z badaniami przeprowadzo-
nymi w tym zakresie. Ryzyko wystąpie-
nia depresji wśród artystów jest dzie-
sięciokrotnie większe niż w ogólnej 
popu lacji, a zaburzenia maniakalno- 
-depresyjne i skłonności samobójcze 
występują prawie dwudziestokrotnie 
częściej. Pamiętać należy jednak, że 
zaburzenia zachowania są rzadkie 
i nawet dziesięcio-, czy dwudziestokrot-
nie podwyższony wskaźnik ich wystę-
powania nie jest równoznaczny z tym, 
że każdy artysta jest zaburzony. Warto 
jednak dokładniej przyjrzeć się temu 
związkowi, biorąc pod uwagę poszcze-
gólne zaburzenia oraz artystów bory-
kających się z problemami natury psy-
chicznej.

Jako pierwsze pod lupę weźmy za-
burzenia nastroju, emocji i aktywności, 
zwane inaczej afektywnymi. W psycho-
logii wyróżniamy dwa typy: jednobie-
gunowe i dwubiegunowe. W pierwszym 
przypadku chory cierpi na epizody de-
presyjne, które przeplatane są stanami 
„normalnego” samopoczucia. W dru-
gim przypadku mamy do czynienia 
z naprzemiennie występującymi: sta-

nem podwyższonego nastroju, tzw. ma-
nii, oraz stanem depresji. Jak pokazują 
badania, artyści częściej niż przeciętni 
ludzie cierpią na tego rodzaju zaburze-
nia. Związane jest to z podwyższonym 
wskaźnikiem kreatywności powszedniej 
u osób chorych. Istnieją podejrzenia, że 

MIĘDZY TWÓRCZOŚCIĄ 
A SZALEŃSTWEM

Burza mózgów

Franz Kafka (http://denstoredanske.dk/@api/
deki/files/14287/=375967.501.jpg)
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ten sam czynnik genetyczny jest odpo-
wiedzialny za występowanie zaburzeń 
afektywnych oraz podwyższonego po-
ziomu kreatywności. W jaki sposób 
działa to na korzyść twórców? Zabu-
rzenia afektywne mogą działać bezpo-
średnio na przebieg procesu twórczego 
i jego skutki. Artysta po przeżyciu okre-
su depresyjnego „przelewa” go na pa-
pier, płótno lub dowolny materiał, na 
którym pracuje. Dzięki podwyższonemu 
nastrojowi w stanach manii staje się 
odporny na samokrytykę i krytykę 
w ogóle, przez co wytrwale dąży do 
zdobycia sławy czy też do opublikowa-
nia dzieł. Dzięki balansowaniu między 
odmiennymi stanami w zaburzeniach 
afektywnych artyści wykazują się ła-
twością w generowaniu pomysłów. Ma 
to jednak drugą stronę medalu. Twór-
czość artystyczna może bowiem wywo-
ływać stany depresyjne, zwłaszcza przy 
intensywnej analizie własnych uczuć, 
myśli i motywów. Doświadczał tego pi-
sarz Franz Kafka, który, leżąc w łóżku, 
doświadczał stanów wyobcowania, sa-
motności i poczucia ciągłego zagroże-
nia. Następnie opisywał wszystkie do-
znania tych depresyjnych okresów 
w swoich dziełach, które uważane są 
za pionierskie w nurcie literatury egzy-
stencjalnej. „Ponoć w największym 
zwątpieniu dochodzi do najwybitniej-
szych osiągnięć umysłowych, a gdy le-
czenie farmakologiczne zaczyna przy-
nosić efekty, następuje regres, odwrót 
od tworzenia. Nierzadko zdarza się, że 
trzeba wybrać pomiędzy byciem geniu-
szem a sprawnym funkcjonowaniem 
w społeczeństwie” — napisała Marta 
Kasprowicz1. Szaleństwo maniakalno- 
-de presyjne już od starożytności było 
doceniane w procesie twórczym. Za-

1 M. Kasprowicz, Choroba psychiczna jako-
źródło twórczej energii, „Dialogi Polityczne” 11, 
2009, s. 463–464.

uważono bowiem, że stan ten, choć 
prowadzi do wyczerpania psychiczne-
go, przyczynia się jednocześnie do cen-
nych pomysłów i efektywnych rezulta-
tów. Ponadto zwraca się uwagę na wy-
soki poziom samoświadomości i świa-
domości śmierci, cechujący twórców 
dotkniętych zaburzeniami afektywnymi. 
Potwierdzają to słowa Virginii Woolf: 
„Zapewniam cię, że obłęd jest kapital-
nym doświadczeniem i nie można na 
niego kręcić nosem. W jego lawie wciąż 
jeszcze znajduję większość rzeczy, 
o których piszę. Wyrzuca on z człowie-
ka wszystko doskonale uformowane, 
ostateczne, a nie w kawałkach, tak jak 
robi to rozsądek”2. 

Również zaburzenia w typie schizo-
frenii są związane z podwyższonym 
pozio mem kreatywności, a zatem, po-
dobnie jak zaburzenia afektywne, wy-
stępują nieco częściej niż w populacji 
ogólnej. Kreatywność w schizofrenii 
przekłada się na twórczość, szczegól-
nie plastyczną, która jednak nie osiąga 
progu uznania społecznego. Badania 
nad procesami poznawczymi u schizo-
freników wykazały, że niektóre z nich 
mają przebieg bardzo podobny do tych 
w stanach podwyższonej kreatywności. 
Z łatwością dokonują oni odległych 
skojarzeń, mają przyspieszone tempo 
przetwarzania informacji, są odporni 
na sztywność nawyków lub nastawień 
oraz wykazują skłonność do wykorzy-
stywania i włączania do procesów my-
ślenia sytuacji przypadkowych lub nie-
istotnych. Z racji charakterystycznych 
objawów choroby, które wiążą się nie-
rzadko z oderwaniem od rzeczywisto-
ści, twórczość rozumiana jako wybitne 
osiągnięcia jest u schizofreników czymś 

2 J. A. Kottler, Boskie szaleństwo. Geniusz 
i psychoza wielkich twórców, tłum. J. Tyczyńska, 
Warszawa 2007, s. 1165; za: M. Kasprowicz, 
dz. cyt., s. 463.

Burza mózgów
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rzadkim. Jednym z wyjątków od tej re-
guły jest postać Vincenta Van Gogha. 
Mimo iż malarz tworzył już przed cho-
robą, wielu ekspertów zaznacza, że 
w jego twórczości wraz z wybuchem 
„szaleństwa” nastąpiły widoczne zmia-
ny. Z lekarskich relacji szpitalnych wy-
nika, iż Van Gogh miewał okresy sza-
leństwa, w których wielokrotnie próbo-
wał odebrać sobie życie, oraz okresy 
spokoju, w których malował. Ekspresyj-
ność i intensyfikację doznań wyrażał 
mocnym żółtym kolorem, który jest za-
uważalny w jego najsłynniejszych dzie-
łach, takich jak np. Słoneczniki czy 
Kruki nad polem zboża. To właśnie 
sposoby postrzegania rzeczywistości 
i przetwarzania informacji stanowią 
podobieństwo między twórczością 
a zaburzeniami z kręgu schizofrenii. 
Szczególnie twórcze powinny być oso-
by, które cierpią na lżejszą formę scho-
rzenia — schizotypię. Osoby schizoty-
piczne mają skłonność do myślenia 
magicznego, niezwykłych doznań. Nie 
są pozbawione kontroli poznawczej, co 
wpływa na ich twórczość.

Warto zastanowić się, czy choroby 
psychiczne są wynikiem twórczości, czy 
raczej jest na odwrót? Z jednej strony, 
sztuka daje ujście nagromadzonym 
emocjom, jest skutkiem ubocznym arte-
terapii, a choroba staje się impulsem 
do odkrycia w sobie talentu. Z dru-
giej — twórczość, zdolność kreacji jest 
wynikiem choroby. To choroba czyni 
z ludzi pisarzy, malarzy, poetów. Bywa, 
że chorzy, którzy w sztuce odnajdują 
spełnienie, nie chcą się leczyć. Tęsknią 
za epizodami manii. W poszukiwaniu 
zależności między chorobą a kreatyw-
nością i geniuszem prowadzone są też 
badania neurologiczne funkcjonowa-
nia mózgu. Geny odpowiedzialne za 
rozwój choroby dwubiegunowej to te 
same, które wiążą się z kreatywnością. 
To one sprawiają, że niektórzy są bar-

dziej podatni na zachorowanie, a inni 
mniej. Więc być może nie ma czegoś 
takiego jak bycie szalonym? Może to 
oznacza po prostu bycie bardziej wraż-
liwym, dostrzeganie tego, czego nie 
mogą poczuć i zobaczyć inni? Może 
każdy jest trochę zwariowany? Mniej 
lub bardziej normalny?
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Od dziecka moim pragnieniem były 
występy na deskach teatru. Wyobraże-
nia i pragnienia pozostały w sferze nie-
spełnionych fantazji. Jestem doskona-
łym przykładem tego, jak można zrezy-
gnować z marzeń przed podjęciem pró-
by, przed odważeniem się, by zrobić 
krok ku realizacji marzenia. Nie zawal-
czyłam, bojąc się porażki. 

Jeśli zadałbyś mi pytanie, czy żału-
ję rezygnacji z moich pragnień, odpo-
wiedziałabym: i tak, i nie. Wychodzę 
z założenia, że człowiek jest przezna-
czony do pewnej roli, do tego, by być 
kimś — artystą, managerem, kucha-
rzem, recepcjonistką, podróżnikiem itd. 
Myślałam, że będę dobrą aktorką, nie 
oznaczało to jednak, że w rzeczywistoś-
ci byłabym dobrą aktorką. To, co bym 
chciała, a to, co mi pasowało — to 
dwie różne sprawy. 

W gimnazjum należałam do kółka 
teatralnego. Zawsze dostawałam role 
kabaretowe, mimo iż wolałam odgry-
wać poważniejsze sceny, przepełnione 
dramatyzmem. Nie rozumiałam, dla-
czego po raz kolejny mam zgrywać 
głupka. Fakt, mam ogromne poczucie 
humoru, nie oznacza to jednak, że gu-
stuję tylko w kabaretach i parodiach. 
Ostatecznie moja nauczycielka dobra-
ła aktorów do ról według własnego kry-
terium. Wiedziała, w czym jestem do-
bra i w czym najlepiej się odnajdę. 
Lecz do mnie nigdy nie docierały jej ar-
gumenty. Myślałam, że sama wiem, co 
jest dla mnie najlepsze. 

W przyszłości widziałam siebie na 
studiach teatralnych,. Właśnie tą drogą 
chciałam podążać, właśnie taką życio-
wą rolę zamierzałam odegrać. Oczywi-
ście szybko zostałam skonfrontowana 
z rzeczywistością. W momencie decydo-
wania o swojej przyszłości warto zadać 
sobie pytanie, czy koszty — mam na my-

śli wkład pracy, zmaganie się ze słabo-
ściami, pokonywanie kompleksów czy 
czegokolwiek potrzebnego do osiągnię-
cia sukcesu — są warte swojej ceny. Czy 
proces kształtowania jest próbą zmiany 
nas samych, tego, co mamy dobre, a co 
może niepotrzebnie uważamy za swoją 
słabość? Na ile warto dopasować siebie 
do założonej przez nas drogi? Może 
czasem potrzebna jest zmiana kierunku, 
a może po prostu odpuszczenie sobie, 
przewartościowanie, określenie na nowo 
celów i pragnień? 

W tytule napisałam o niespełnio-
nych teatralnych marzeniach, które tak 
naprawdę nie są niespełnione. W dal-
szym ciągu mogę marzyć, mając świa-
domość, że to, na jakiej drodze obecnie 
się znajduję, nie dzieje się przez przy-
padek. Moje życie nie składa się jedy-
nie z błędów i z błądzenia we mgle, ale 
jest najlepszą z możliwych dróg prze-
znaczonych właśnie dla mnie. A teatr? 
Zawsze pozostanie głęboko w moim 
sercu. Na samą myśl o tym towarzyszą 
mi niezwykłe uczucia i emocje. Uwiel-
biam być widzem i czerpać radość z te-
go, że każda sztuka jest zaproszeniem 
do przeżycia czegoś niesamowitego, 
pięknego, głębokiego i trwałego. Pomi-
mo (nie)spełnionych marzeń mogę być 
cząstką teatru, sztuki. 

A Tobie jakie niespełnione marze-
nie otworzyło nowe, lepsze? Jak wiele 
zaryzykowałeś, poświęcając swój czas, 
uwagę, siły, by osiągnąć wymarzony 
cel? Na jakim etapie drogi zawróciłeś? 
Zmieniłeś kierunek? Może byłeś pe-
wien swojego wyboru, ale wydarzyło 
się coś, co całkowicie przewróciło Two-
je życie do góry nogami? Zatrzymaj się 
na drodze, którą podążasz, i pomyśl!

 
Dominika Cieślar 

III rok stosunków międzynarodowych UP

Niespełnione teatralne marzenia

Felieton Akademickie Biuro Karier zaprasza
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Przychodzi student do 
doradcy zawodowego — 
czyli o kulisach pracy*

Najczęstsze problemy 
studentów

Nie należy dokonywać uogól-
nień, gdyż sytuacja każdego 
młodego człowieka jest inna. 
Jednak z naszej analizy wyni-
ka, że można wyodrębnić co 
najmniej dwie grupy. Jedną 
z nich są studenci, którzy przy-
chodzą do naszego gabinetu 
i chcą otrzymać gotową recep-
tę — co mają robić, jaką pracę 
wybrać, jaką decyzję zawodo-
wą podjąć. Po wizycie mogą 
być rozczarowani, bo wynika 
to z błędnego postrzegania ro-
li doradcy zawodowego. Spe-
cjalista nie wskazuje gotowych 
rozwiązań. Jest też grupa osób 

zaangażowanych w wiele ak-
tywności: działają w kołach 
naukowych, odbywają dodat-
kowe staże — wszystko po to, 
aby sprawdzić się w różnych 
rolach i wybrać najodpowied-
niejszą. Konsultację doradczą 
traktują jako formę poszerze-
nia świadomości siebie, dlate-
go najczęściej chcą wykonać 
test predyspozycji zawodo-
wych. Czasem spotykamy się 
również z brakiem wiedzy 
o możliwościach, jakie daje 
dziś rynek pracy. Młodzi ludzie 
nie są pewni, w jaki sposób 
mogą wykorzystać wiedzę zdo-
bytą podczas studiów. Nie zna-
ją lub nie przetestowali swoich 
umiejętności w działaniu. Wła-
śnie w tych aspektach doradca 
zawodowy może wesprzeć stu-
dentów.

Akademickie Biuro Karier zaprasza

Ze wsparcia doradców zawodowych w Akademickim Biu ■
rze Karier od lutego 2018 r. skorzystało ponad 300 studen
tów studiów stacjonarnych. Część z nich uczestniczyła rów
nież w szkoleniach, których celem jest rozwój kompetencji 
miękkich. Mimo to nadal wielu z nich nie ma pewności, 
czym zajmuje się doradca zawodowy i w czym może im po
móc. Warto przeczytać artykuł, aby wiedzieć, kiedy i w ja
kim celu można się do niego zwrócić, a także jakich rezul
tatów można oczekiwać po spotkaniu.

* Artykuł przedrukowany z czaso-
pisma „Commentarii Academici”, nr 6, 
styczeń–luty 2019, s. 21.
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Rola rozmowy doradczej

Rozmowa doradcza kojarzona 
jest często z udzielaniem rad 
i podawaniem gotowych roz-
wiązań. Gdyby jednak tak by-
ło, cała odpowiedzialność za 
podjęcie decyzji spoczywałaby 
na doradcy, a zasięgający po-
rady stawałby się bierny. Do-
radztwo zawodowe jest proce-
sem i trwa najczęściej kilka 
spotkań. Ich liczba i obszar 
konsultacji są dostosowywane 
do potrzeb studenta. Dlatego 
warto się na nie umówić 
w przełomowym momencie ży-
cia, np. podczas zmiany szko-
ły/uczelni, planowania form 
dokształcania, szukania pracy 
czy wtedy, gdy towarzyszą nam 
obawy i wątpliwości związane 
z wybranym kierunkiem stu-
diów lub przyszłą pracą.

Podpowiedzi przed pierwszą 
rozmową

Spotkanie doradcze zaczyna 
się od stworzenia przyjaznej at-
mosfery, zbudowania kontaktu 
i określenia zasad współpracy. 
Ma charakter poufny, więc tre-
ści omawiane podczas rozmo-
wy pozostają między doradcą 
a studentem. Wspólnie ustala 
się również zasady kolejnych 
spotkań, a reguły muszą być 
przejrzyste dla obu stron. Stu-
dent powinien okreś lić swoje 
oczekiwania i zaufać kompeten-
cjom oraz doświadczeniu eks-
perta. Rolą doradcy jest nato-
miast towarzyszenie młodemu 
człowiekowi i wspieranie jego 
rozwoju. Ważnym zadaniem 
jest też zachęcenie studenta do 

samopoznania, samooceny, po-
znawania ról zawodowych 
i sposobów dokształcania, 
a także zdobywania aktualnych 
informacji o rynku pracy. Należy 
jednak pamiętać, że odpowie-
dzialność za podjęte decyzje le-
ży po stronie szukającego pora-
dy.

Korzyści płynące 
z poradnictwa zawodowego

Korzyści wynikających z proce-
su doradczego jest wiele, a jed-
na z najważniejszych to możli-
wość poznania siebie. Student 
może przeanalizować swoją 
osobowość, wiedzę, zaintereso-
wania, umiejętności, wartości, 
potrzeby — bez oceniania, 
w bezpiecznej atmosferze pod-
czas konsultacji. Ponadto jest to 
okazja do zaznajomienia się 
z ofertą zawodów i możliwości 
edukacyjnych, a także z aktual-
ną sytuacją na rynku pracy. 
Podczas dokonywania wyborów 
dotyczących przyszłości zawo-
dowej warto przeanalizować 
wszystkie wspomniane czynniki. 
Zdaniem psychologa Johna 
Krumboltza celem poradnictwa 
zawodowego jest „nauczyć się 
działania zmierzającego do 
osiągnięcia satysfakcji w życiu 
osobistym, a nie pomoc w pod-
jęciu jednorazowej decyzji ka-
riery”1.

 
Justyna Chyla 

Dagmara Romanowska-Dworak 
Akademickie Biuro Karier UP

1 D. Pisula, ABC doradcy zawodo-
wego. Rozmowa doradcza. Warszawa 
2010.
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Rok 2009. W pałacu prezydenckim, 
w którym urzęduje Barack Obama, od-
bywa się wieczorek poetycki. Wchodzi 
jeden z zaproszonych artystów — twór-
ca muzyki filmowej i musicalu Into the 
Hights Lin-Manuel Miranda. Mówi, że 
pracuje obecnie nad hiphopową skła-
danką o życiu jednego z ojców założy-
cieli Stanów Zjednoczonych — Alexan-
dra Hamiltona. Na sali rozbrzmiewa 
zdziwienie zmieszane z rozbawieniem. 
Miranda zaczyna recytować w rytm 
pianina: „How does a bastard, orphan, 
son of a whore and a / Scotsman, drop-
ped in the middle of forgotten / Spot in 
a Carraibean by providence, impoveri-
shed, in squalor / Grow up to be a he-
ro and a scholar?”1.    Rozbawienie po-

1 „Jak bękart, sierota, syn dziwki i Szkota / 
w dziurze na Karaibach porzucony / gdzie nędza 
i biedota / stał się bohaterem i uczonym?” (tłum. 
autorki).

łączone z zachwytem. W 2016 r., gdy 
w pałacu pojawi się główna obsada 
musicalu Hamilton, Michelle Obama 
powie, że to największe dzieło sztuki, 
z jakim zetknęła się w życiu. W tym sa-
mym roku Hamilton stał się fenome-
nem, który namieszał w amerykańskiej 
kulturze popularnej i zmienił sposób 
myślenia o historii.

Z dziesięciodolarówki na Broadway

Alexander Hamilton — jeden z ojców 
założycieli USA, prawa ręka pierwsze-
go prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
George’a Washingtona, dowódca w cza-
sie wojny o niepodległość, a także 
pierwszy sekretarz skarbu. Przeciętny 
Amerykanin kojarzy go jedynie z bank-
notem dziesięciodolarowym, na którym 
znajduje się jego podobizna. Urodzony 
w 1755 lub 1757 r. na wyspie Nevis (Ka-
raiby) ze związku pozamałżeńskiego. 

Nauka przez sztukę,  
czyli  

jak Hamilton uczy historii
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Ojciec Hamiltona opuścił rodzinę, a mat-
ka zmarła, gdy Alexander miał 12 lat. 
Od 13. roku życia pracował w handlu, 
co dało mu wiedzę o finansach i eko-
nomii. Gdy miał 17 lat, Saint Croix, wy-
spa, na której mieszkał, została znisz-
czona przez huragan. Było to dla niego 
impulsem do opuszczenia Karaibów 
i poszukania szczęścia w Ame ryce. 
Tam rozpoczął naukę w King’s College 
w Nowym Jorku. Przer wał studia by 
wziąć udział w wojnie o niepodległość. 
Pomysł na musical wpadł Lin-Manuelo-
wi Mirandzie w ręce — dosłownie — 
podczas urlopu, gdy postanowił się-
gnąć po biografię Alexandra Hamilto-
na autorstwa Rona Cher nowa. W gło-
wie zaczęły układać się hiphopowe ry-
my, a Hamilton, znany z lekkiego pióra 
i elokwencji, przybrał postać Tupaca. 
Jak inaczej opowiedzieć historię „czło-
wieka słowa”, którym był Hamilton, je-
śli nie za pomocą słów? A gatunkiem 
najbardziej „słownym” jest rap. Miran-
da uznał, że ma oto pomysł na kolejny 
w jego karierze musical, osadzony 
w rytmach rapu, R&B, jazzu, britpopu, 
popowych ballad i klasycznej broad-
wayowskiej muzyki — mieszanki trady-

Wielcy ludzie

Alexander Hamilton, twórca systemu bankowego, miał zostać zastąpiony na banknocie przez ko-
bietę. „Uratował” go ogromny sukces musicalu (https://i.etsystatic.com/8474866/r/il/6be9d-
b/1167087318/il_794xN.1167087318_7251.jpg)

Oficjalny plakat Hamiltona (http://www.playbil-
lstore.com/images/Hamilton%20the%20Musi-
cal%20Official%20Broadway%20Poster.png)
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cji i nowoczesności, kultury wysokiej 
z kulturą uliczną, która przemówi do 
współczesnej widowni.

Szekspir naszych czasów

Lin-Manuel jest autorem libretta, piose-
nek i muzyki2. Otrzymał za Hamiltona 
trzy nagrody Tony (łącznie musical ma 
ich na koncie 11), dwie Grammy, a tak-
że Pulitzera, w uznaniu dla wysokich 
walorów artystycznych tekstów. Spo-
sób, w jaki Miranda przemawia w swo-
ich utworach, został porównany do dra-
matycznej twórczości Szekspira — obaj 
tworzyli dla ludu w języku ludu. Otwie-
rający musical utwór Alexander Hamil-
ton opowiada historię bohatera przed 
przybyciem do Ameryki. W My Shot Ha-
milton rapuje, że nie odrzuci swojej 
szansy („I am not throwing away my 
shot!”). The Schuyler Sisters oddaje 
głos kobietom i ich potrzebie rewolucji, 
szczególnie społecznej. You’ll Be Back 
to britpopowy utwór o rozstaniu, za-
śpiewany przez króla Jerzego III, rozgo-
ryczonego utratą kolonii. Yorktown (The 
World Turned Upside Down) odnosi się 
do bitwy, która zakończyła wojnę o nie-
podległość. Po powrocie z wojny Aaron 
Burr rapuje o pnącym się po szcze-
blach kariery prawniczej Hamiltonie: 
„Maaaaan, the man is / Non-stop”. 
Thomas Jefferson, który wrócił z misji 
dyplomatycznej we Francji, pyta przy 
akompaniamencie muzyki jazzowej: 
„So what’d I miss?”. W Cabinet Batt-
le #1 i Cabinet Battle #2 Hamilton i Jef-
ferson, niczym bohaterowie Ósmej mili, 

2 Ścieżka dźwiękowa Hamiltona jest dostępna 
w serwisach streamingowych, np. Spotify, oraz 
w serwisie YouTube. Musical na żywo zobaczyć 
można na nowojorskim Broadwayu (w nowej ob sa-
 dzie) oraz w londyńskim Victoria Palace Thea tre. 
Polską wersję niektórych utworów stworzyło Studio 
Accantus; do posłuchania na YouTube (https://
www.youtube.com/user/StudioAccantus).

ścierają się w bitwie rapowej, tworząc 
rymy o długu publicznym i udzieleniu 
pomocy Francji, niegdyś sojuszniczce, 
teraz uwikłanej w wojnę z Brytyjczyka-
mi. W utworze The Reynold’s Pamphlet, 
inspirowanym rapem o industrialnym 
brzmieniu, wychodzi na jaw romans 
Hamiltona, który Jefferson kwituje sło-
wami: „Well, he’s never gon’ be Presi-
dent now”. The Election of 1800 jest 
sprawozdaniem z wyborów, w których 
rywalizowali ze sobą Jefferson i Burr. 
Ostatecznie wybór należał do Hamilto-
na, który postawił na Jeffersona: „Jeffer-
son has beliefs. Burr has none”. W Your 
Obediant Servant Burr i Hamilton wy-
mieniają korespondencję, przekoma-
rzając się niczym dzieci. Utwór napisa-
ny został w metrum trzy czwarte, a opo-
nenci krążą wokół siebie, jakby tańczy-
li walca podczas wymiany słów. Przed-
ostatni utwór drugiego aktu, The World 
Was Wide Enough, relacjonuje finałowe 
spotkanie wrogów w pojedynku. 10 se-
kund odliczania, Hamilton zostaje tra-
fiony, a do Burra dociera: „I should’ve 
known / The world was wide enough 
for both Hamilton and me”. Musical 
kończy się utworem Who Lives, Who 
Dies, Who Tells Your Story — kto opo-
wie naszą historię, kto będzie o nas pa-
miętał? Hamilton czekał ponad 200 lat, 
by jego historia została opowiedziana, 
a zasługi dla kraju docenione.

Jak mówić o przeszłości, żeby 
słuchali 

Większość uczniów przyzna, że studio-
wanie biografii postaci historycznych to 
jeden z najbardziej karkołomnych pro-
cesów: urodził/a się w..., studiował/a 
w..., wyjechał/a do..., poślubił/a..., zro-
bił/a..., zmarł/a w... Suche fakty, które 
w żaden sposób nie przybliżają nas do 
poznania postaci historycznej jako czło-
wieka. Z wadami i zaletami, słabościa-

Wielcy ludzie
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mi, czyli wszystkim tym, co ludzkie, 
z czym można się utożsamić. Siła mu-
sicalu tkwi niejako w zdjęciu Hamiltona 
z piedestału: pozwoleniu, by mówił ję-
zykiem potocznym, ukazaniu relacji 
z przyjaciółmi, kobietami, pokazaniu 
wzlotów i upadków (a tych było kilka). 
Hamilton opowiada nie o poważnych 
starszych panach, ale o ludziach mło-
dych, pełnych pasji i zaangażowanych 
w walkę o wolność własnego kraju. Po-
kazuje, jaką drogę pokonują postaci, 
wskazuje miejsca, w których się potyka-
ją. Zwraca się do widza: patrz, to lu-
dzie z krwi i kości, żyli i umierali tak jak 
my, zachęcając do skrócenia dystansu 
i próby zrozumienia motywacji, które 
im przyświecały. Jefferson napisał słyn-
ne: „Wszyscy ludzie są równi”, a Wa-
shington poświęcił dla kraju 45 lat ży-
cia. Jednocześnie obaj byli właściciela-
mi niewolników. Hamilton stworzył sys-
tem bankowy, a jego karierę polityczną 
zakończył głośny seksskandal. Musical 
nie stara się wybielić żadnej z tych 
osób. Pokazuje wręcz, że historia nie 
jest czarno-biała jak na papierze, a lu-

Sprawca zamieszania — Lin-Manuel Miranda 
(https://www.rollingstone.com/wp-content/up-
loads/2018/06/rs-243008-lin.jpg?crop=900: 
600&width=440)

Wielcy ludzie

Hamilton (źródło: https://media.nbcsandiego.com/images/1200*675/hamilton-photo.jpg)
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dzie mogą dokonywać wielkich czynów, 
nie będąc idealnymi.

Miranda opowiada historię imi-
granta, czyniąc to z pomocą imigran-
tów. W musicalu wszystkie role obsa-
dzone są przez przedstawicieli mniej-

szości — Latynosów, Afroamerykanów, 
Azjatów. Jedynym białym aktorem jest 
król Jerzy. W ten sposób twórca poka-
zuje, jak bardzo zróżnicowana jest 
Ameryka i jak ogromną rolę w kształ-
towaniu narodowej tożsamości jej 

Wielcy ludzie

Scena ze spektaklu (https://moviesroom.pl/images/0.Aktualizacja_listopad/TymoteuszGorski/837e-
1695-7a37-4648-8ca9-362810b8699f.jpg)

Scena ze spektaklu (https://media.timeout.com/images/102811294/image.jpg)



24

Wielcy ludzie

mieszkańców odgrywają współcześnie 
imigranci.

Hamilton przekazuje uniwersalne 
prawdy o problemach świata ówczes-
nego, a także współczesnego — w koń-
cu historia lubi się powtarzać. Imigra-
cja, rasizm, walka o wolność znane są 
nie tylko Amerykanom. Między innymi 
dlatego Hamilton osiągnął globalny 
sukces, mimo iż opowiada o amery-
kańskich bohaterach narodowych.

Lekcja historii z Hamiltonem

W 2016 r. do Białego Domu zaproszona 
została grupa uczniów, przed którą wy-
stąpiła obsada Hamiltona. Młodzież 
miała okazję wyrazić słowa uznania, 
podzielić się przemyśleniami. Dzieciaki 
wyrażały wdzięczność, dziękując akto-
rom za rozbudzenie pasji do pogłębia-
nia wiedzy na temat przeszłości kraju. 
Przyznawali, że z Hamiltona dowie-
dzieli się znacznie więcej niż kiedykol-
wiek na lekcjach historii w szkole. Chri-
stopher Jackson, odtwórca roli Wa-
shingtona, poradził jednemu z uczniów: 
„Spójrz na wydarzenie historyczne jak 
na wydarzenie dramatyczne, jakim by-
ło dla ludzi biorących w nim udział. Kto 
jest antagonistą, kto protagonistą, jaka 
jest stawka — odkryjesz w ten sposób 
całkowicie nowy świat”.

Hamilton, uznany za arcydzieło 
jeszcze przed premierą, stał się inspi-
racją dla pedagogów, jak uczyć. Jak 
sprawić, żeby uczniowie zainteresowali 
się przeszłością narodu, rozpoznali pa-
ralele do współczesnej polityki, zechcie-
li pogłębiać wiedzę i rozwijać krytyczne 
myślenie? Opierając się na musicalu, 
w porozumieniu z jego twórcą, organi-
zacje non-profit (Gilder Lehrman Insti-
tute of American History i Rockefeller 
Foundation) stworzyły programy na-
uczania. Organizowanie wyjść na 
Broadway, by uczniowie doświadczyli 

Hamiltona na żywo i zostali zainspiro-
wani, to jedno. Zachęca się ich także 
do wymyślania własnych utworów hip-
hopowych o historii USA oraz rapowa-
nych pojedynków na argumenty. Pio-
senki z Hamiltona są rozkładane na 
wersy i analizowane w kontekście wy-
darzeń historycznych, by uświadomić 
uczniom, w jaki sposób można nudną 
debatę polityczną przetransformować 
w dzieło sztuki. W celach edukacyjnych 
powstała także strona internetowa te-
achinghistorywithhamilton.org, mająca 
poszerzać wiedzę o wydarzeniach opo-
wiedzianych w Hamiltonie. Scenariu-
sze zajęć dla poszczególnych roczni-
ków, dostęp do dokumentów, zdjęć, 
podcasty, gry multimedialne, linki do 
materiałów związanych z musicalem — 
strona oferuje to wszystko i więcej za-
równo najmłodszym, jak i starszym mi-
łośnikom Hamiltona. Lin-Manuel Mi-
randa od początku zakładał, że sam 
musical, a także biografia Alexandra 
Hamiltona staną się narzędziem dla 
nauczycieli, pomagającym obudzić 
w młodych pasję tworzenia i szukania 
inspiracji w ludziach, o których Amery-
ka zapomniała. 

Hamilton z podwórka

Czy o historii można mówić inaczej niż 
przez suche fakty ściśnięte na kartach 
podręczników? Jak pokazuje przykład 
Hamiltona — można. Popkultura daje 
wiele możliwości edukowania w spo-
sób ciekawy i angażujący. Na polskim 
gruncie przekazywanie wiedzy z zakre-
su literatury i historii świetnie wychodzi 
Grupie Filmowej Darwin, której cykl 
„Wielkie Konflikty” przyciąga sporą wi-
downię w serwisie YouTube. Dlaczego 
więc teksty kultury popularnej nadal są 
ignorowane na rzecz dzieł kultury wy-
sokiej? Korzystanie z różnych sposo-
bów nauczania przyniosłoby obopólne 
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korzyści: wyzwoliłoby pasję i zaintere-
sowanie w uczniach i odkopałoby być 
może głęboko ukryte pokłady kreatyw-
ności w nauczycielach. Swojego Hamil-
tona, dawno zapomnianego bohatera, 
którego życiorys mógłby stać się inspi-
racją dla twórców, ma każdy kraj. A te-
raz wyobraźcie sobie rapującego Pił-
sudskiego... Brzmi lepiej niż kolejny 
przepełniony patosem film biograficz-
ny, prawda? 

Źródła

Hamilton's America, reż. A. Horwitz, 2016.
https://www.teachthought.com/pedagogy/how-

to-teach-history-through-hamilton/
https://www.washingtonpost.com/news/answer-

sheet/wp/2016/06/28/the-unusual-way-
broadways-hamilton-is-teaching-ameri-
can-history-to-kids/?noredirect=on&utm_
term=.0a1aa2e19494

Karolina Pocielej 
II rok zarządzania  

i publikowania cyfrowego SUM

Potyczka gigantów (https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.2675794.1465395921!/image/image.
jpg_gen/derivatives/box_620_330/image.jpg)

Hamilton (źródło: https://s26162.pcdn.co/wp-content/uploads/2016/05/hamilton.jpg)
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FOTOGRAFIE NA ODEJSCIE

Małe kina umierają po cichu. Dyskret-
nie, z godnością. Na fasadach kamie-
nic pozostają po nich jedynie ślady, ni-
czym blizny po przegranej, acz boha-
terskiej obronie. Napisy, ślady po neo-
nach, rany po gablotach, w których pie-
czołowicie wieszano plakaty (Pągow-
skiego, Starowieyskiego, Świerzego). 
Czasem jednak nie pozostaje po nich 
nic, gdyż budynek przeznacza się do 
rozbiórki, jakby pragnąc zatrzeć ślady 
zbrodni na delikatnej tkance sztuki. Ki-
na studyjne przegrywają konkurencję 
z multipleksami, miejscami dedykowa-
nymi masowemu odbiorcy, poszukiwa-
czowi dóbr spod znaku all in one oraz 
cash and carry. Takim umierającym 
i umarłym już kinom Ewa Cieniak i Bar-
tosz Nowakowski poświęcili w 2008 r. 
książkę Tu było kino. Album o końcu 
świata małych kin. Publikacja zawiera 
75 fotografii oraz wypowiedzi artystów, 
głównie aktorów i reżyserów. Przykła-
dowo: Krzysztof Krauze wspomina kino 
„Jaworzyna” w Krynicy-Zdroju, Krzysz-
tof Piesiewicz — kino „Mewa” w Pia-
secznie, Janusz Gajos — będzińską 
„Nowość”, a Daniel Olbrychski — kino 
„Daniel” w Drohiczynie. Wszystkie wy-
mienione instytucje łączy jedno — prze-
szły gehennę powolnego konania... 
i skonały. W 2011 r. dokumentalista 
Krzysztof Nowicki zrealizował film Tu 
było kino, poświęcony likwidowanym 
lub zlikwidowanym kinom w jego ro-

dzinnej Bydgoszczy. Obraz ten, będący 
„opowieścią o przemijaniu” oraz „po-
dróżą w świat ludzkich wspomnień”, 
został nominowany w 2012 r. do nagro-
dy na Niezależnym Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych. Nie wygrał, po-
dobnie jak nie wygrali niemi bohatero-
wie tej filmowej etiudy.

Gdy piszę niniejsze słowa (koniec 
listopada 2018 r.), w moim rodzinnym 
mieście trwa batalia o ocalenie Kra-
kowskiego Centrum Kinowego ARS, in-
stytucji działającej od 1916 r.! Dawno 
upadły już kina mojej młodości: „Wol-
ność” (róg Królewskiej i Pomorskiej) 
oraz „Wanda” (św. Gertrudy). W kinie 
„Wolność” oglądałem Batmana w zna-
komitej, niezwykle sugestywnej reżyse-
rii Tima Burtona (USA, 1989), kino 
„Wanda” odwiedzałem natomiast już 
jako licealista i student. W tym pierw-
szym mieści się obecnie klub fitness 
(wcześniej „rozsiadły” się tam zakłady 
bukmacherskie), a neon dawnej „Wan-
dy” patronuje obecnie... delikatesom. 
Czy to nie Cyceron wołał: „O tempora, 
o mores!”, potępiając zepsucie rzym-
skich obyczajów? 

Przyznaję się bez bicia: w kinote-
atrze „Wrzos” nie byłem na żadnym se-
ansie. Poznałem go jako przechodzień, 
wędrowiec przemierzający ulice i ulicz-
ki urokliwego Podgórza. Budynek znaj-
duje się przy ul. Zamoyskiego 50, jed-
nej z najstarszych i najwspanialszych 

Czas przeszły

´
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Czas przeszły

arterii dawnego Wolnego Królewskiego 
Miasta. Wcześniej mieścił się tu przy-
tułek Zgromadzenia św. Wincentego 
à  Paulo, powstały w latach 1887–1889. 
W 1956 r. miejsce to przekształcono na 
kino. Stanowiło ono jednostkę Domu 
Kultury „Podgórze”; sala widowiskowa 
liczyła 150 miejsc. Po 1989 r. instytucja 
zaczęła borykać się z kłopotami finan-
sowymi, które w końcu doprowadziły ją 
do ruiny.

W lecie 2018 r. sfotografowałem fa-
sadę kina, jeszcze z oryginalnymi napi-
sami. Skorzystałem z analogowego 
aparatu Canon EOS 620 z klasyczną 
błoną Kodaka o czułości 200 ISO. Przez 
pokruszone szyby starałem się zajrzeć 
do środka, by uwiecznić urządzenia, 
w których od dawna nie tętniło życie. 
Obecnie budynek przechodzi remont. 
Ma tu powstać Interdyscyplinarne Cen-
trum Sztuki, mają odbywać się spekta-
kle, zajęcia dla młodzieży oraz seanse 

filmowe. To dobrze, że miejsce to pozo-
stanie dedykowane kulturze. 

Moje zdjęcia nie są materiałem czy-
sto dokumentacyjnym. Zafascynowany 
miejscem oraz niezwykłą grą kształtów 
pomiędzy tym-co-wewnątrz a tym-co- na- 
-zewnątrz, starałem się jednym spojrze-
niem obiektywu oraz jednym wyzwole-
niem migawki „złożyć” oba te światy 
w jedno. Prezentowane tu fotografie nie 
powstały zatem w programie graficz-
nym, lecz bezpośrednio w aparacie. 
Pragnę oddać nimi hołd dawnych cza-
som, czasom, w których filmy powsta-
wały na taśmie celuloidowej, kiedy 
uważnie planowano każdą ich sekundę 
i kiedy taśma rwała się podczas projek-
cji, pobudzając widownię do gwałtow-
nej interakcji z operatorem.

 
Dr Marcin Kania

W tekście zamieszczono fotografie Autora.
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Od kilku lat można zauważyć, że robi-
my o wiele więcej zdjęć sprzętem pro-
fesjonalnym czy też amatorskim. Wciąż 
jednak profesjonalny sprzęt posiadają 
głównie zawodowi fotografowie lub mi-
łośnicy zdjęć. Coraz bardziej popular-
na staje się natomiast fotografia mobil-
na. Dzisiejsza technologia umożliwia 
nam wykonywanie zdjęć zawsze i wszę-
dzie. W końcu każdy z nas trzyma przy 
sobie smartfona praktycznie przez cały 
dzień. A co robimy z tymi zdjęciami? 
Wywołujemy, wkładamy do rodzinnych 
albumów i przeglądamy wieczorami 
z kubkiem herbaty w ręce? Niestety, 
nie. Obecnie bardzo popularne jest pu-
blikowanie zdjęć na portalach społecz-
nościowych, takich jak Facebook czy 
Instagram. To te miejsca obecnie są 
naszymi albumami, to tam kolekcjonu-
jemy wspomnienia i pozwalamy, by 
każdy mógł je zobaczyć. Zamieszcza-
jąc zdjęcia na portalach, chcemy po-
chwalić się znajomym, jak spędzamy 
wolny czas, co nowego sobie kupiliśmy 
czy jak urządziliśmy wnętrze naszego 
domu. Chcemy również być docenieni 
i pochwaleni za kadr, który uchwycili-
śmy, kolorystykę, a także jakość zdję-
cia.

Dzisiejsza technologia pozwala każ-
demu z nas poczuć się mistrzem fotogra-
fii. Jest to związane przede wszystkim 
z rozwojem telefonów komórkowych, 
którymi możemy zrobić już do słow nie 
wszystko. Jedną z takich czynności jest 
właśnie wykonywanie zdjęć, które jako-
ścią bardzo nie odbiegają od fotografii 
stworzonych za pomocą profesjonalne-
go sprzętu. Dodatkowo możemy zna-
leźć wiele aplikacji, które służą do 
przerabiania zdjęć. Dzięki nim z nud-
nego obrazu o słabej, nieciekawej ko-

lorystyce możemy stworzyć piękne, kli-
matyczne i interesujące zdjęcie. 

Obecnie najważniejszym portalem, 
na którym publikuje się fotografie, jest 
Instragram, który codziennie zalewany 
jest zdjęciami. W rezultacie trudno 
o oryginalność, a wiele motywów bar-
dzo często się powtarza. W fotografii 
było bowiem już wszystko. Zdjęcia wy-
konywane są w tych samych miejscach, 
często również w tych samych pozach. 
Jeżeli po zrobieniu zdjęcia zastana-
wiasz się, czy może to już było, to pew-
nie tak jest! Każdy chciałby, aby jego 
zdjęcie wyróżniało się wśród innych, 
było oryginalne i zauważone przez du-
żą liczbę obserwatorów. Gdy portale 
codziennie zalewane są taką wielością 
obrazów, często siłą rzeczy powielamy 
schematy. Kto z nas nigdy nie wykonał 
zdjęcia kubka kawy czy stóp moczo-
nych w morzu? 

Jeżeli wydaje Ci się, że zrobiłeś ory-
ginalne zdjęcie, to zajrzyj na profil In-
sta_Repeat na Instagramie. Możesz 
znaleźć tam fotografie, które wielu wy-
dawałyby się oryginalne i niespotyka-
ne. Autor udowadnia jednak, że jest 
inaczej przez łączenie 12 podobnych 
do siebie zdjęć. 

Oczywiście fotografia to nie tylko 
technika wykonania. Jest to możliwość 
zapisu naszych wspomnień i ulotnych 
chwil. Pozwala nam to wracać do waż-
nych dla nas momentów, kiedy tylko 
chcemy. Warto jednak postarać się, 
aby wśród swoich zdjęć nie mieć „zwy-
kłych kamieni, ale aby odszukać w nich 
perły”.

Małgorzata Szymańska 
Paulina Noworyta 

III rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego UP

CZY TO JUŻ BYŁO?

Fotografia
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Esej

Po co ludziom estetyka? Kto wymyślił to 
pojęcie? Czemu ono ma tak naprawdę 
służyć? Większość ludzi traktuje je mar-
ginalnie. Estetyka jest dla nich równo-
znaczna ze stwierdzeniem, że coś jest 
ładne bądź schludnie wykonane. Od 
najmłodszych lat wpaja się nam wzorce 
jako prawdy absolutne w kategoriach 
piękna. Nikt wszak nie zaprzeczy, że 
olśniewającym tworem jest Mona Lisa. 
Nikt się nie odważy. Nikt nie musi po-
nownie analizować walorów tego dzieła. 
I tak oto sama sztuka kojarzy nam się ze 
starymi mistrzami, opiewanymi przez 
wykształconych historyków sztuki. Oczy-
wiście należy czerpać całymi garściami 
z dziejów artystycznego rozwoju ludzi. 
Jednakże nie bez refleksji. Istotne jest 
wyczucie pewnych pojęć, harmonii za-
wartej w mieszaninie użytych przez arty-
stę chwytów, dzięki czemu stwierdzić 
można, czy coś jest dobre, to znaczy 
wartościowe. Czasem dzieło obrazuje 
pewną ideę, czasem wyraża pragnienie 
wywołania określonych odczuć, czasem 
poszukiwanie najlepszych rozwiązań 
w drodze ku estetycznemu ideałowi.

Na początek należy wyjaśnić, czym 
jest sama estetyka. By lepiej zrozumieć 
jej koncepcje, należy wrócić do historycz-
nych korzeni. Jest to najmłodsza (XVIII w.) 
dziedzina filozofii, zajmująca się szero-
ko pojętym pięknem. Jej dzieje sięgają 
jednak VIII w. p.n.e. W starożytności Po-
liklet podjął pierwszą próbę sformułowa-
nia kanonu piękna i zastosował go 
w sztuce rzeźbiarskiej. W antyku kla-
sycznym Sokrates powiązał piękno z do-
brem. Ksenofont wprowadził pojęcie ka-
lokagathia na oznaczenie połączenia 
doskonałości cielesnej i duchowej w har-

monii ludzkiej osoby; tym samym pięk-
no, będące kategorią estetyczną, weszło 
do języka etyki. Platon — tworząc swoją 
teorię idei — uczynił natomiast z piękna 
ideę obdarzoną samodzielnym bytem 
i wraz z dobrem oraz prawdą połączył je 
w triadę wartości najwyższych, które 
utożsamiał z absolutem. Uczeń Platona, 
Arystoteles, miał nieco inne poglądy. 
U Platona idea istnieje niezależnie od 
materii, u Arystotelesa — tylko przez ma-
terię, która kształtuje jej formę. Nie mo-
żemy zapomnieć o pitagorejczykach, 
którzy uformowali dwie ważne tezy: 
pierwszą, wedle której cała natura zbu-
dowana jest na zasadzie możliwej do 
zapisania w formule matematycznej 
(liczbowej), ale tylko określone sposoby 
porządkowania (proporcje) decydują 
o tym, czy wywołuje ona pozytywne prze-
życie piękna; drugą, wedle której przeży-
cie piękna może być wywołane przez od-
powiednio skonstruowaną formę abs-
trakcyjną, odbieraną wyłącznie zmysło-
wo (tak właśnie działa muzyka). Jednym 
z najistotniejszych etapów w historii my-
ślenia estetycznego był bez wątpienia 
neoplatonizm. Piękno (w metafizycznym 
ujęciu) jest u neoplatoników atrybutem 
Nous, czyli najwyższego bytu, najszla-
chetniejszej i najdoskonalszej części du-
szy, odznaczającej się zdolnością do in-
telektualnego spostrzegania i intuicyjne-
go myślenia. Według Plotyna dusza 
tęsk ni za pięknem Nous, ale żeby go do-
stąpiła, musi sama uczynić się piękna 
przez cnotę, która prowadzi do oczysz-
czenia. Piękno zbliża duszę do źródła 
dobra, a sprzyja temu estetyczne, do-
stępne zmysłom piękno. Artysta tworzy 
dzieło nie przez naśladownictwo form 

Człowiek w obliczu estetyki
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naturalnych, ale przez odwołanie do du-
chowych archetypów. Lektura teorii neo-
platońskich skłoniła św. Augustyna 
z Hippony do studiowania Biblii oraz Li-
stów Apostolskich, na których podstawie 
sformułował dwustopniową wizję stwo-
rzenia oraz postawę teoriopoznawczą, 
głoszącą, iż drogą do najwyższej wiedzy 
jest iluminacja, czyli poznanie istoty rze-
czy dzięki wewnętrznemu oświeceniu 
przez Boga. W takim ujęciu piękno było 
atrybutem wszystkiego, co stworzone zo-
stało przez doskonałego Boga, a więc 
doskonałości i dobra moralnego, wyra-
żającego się w porządku naturalnym. 
Piękno mogło pozostać kategorią „nie-
wyrażalną” na tej samej zasadzie, na ja-
kiej ostateczna prawda nie była wyni-
kiem manipulacji pojęciami, ale ilumi-
nacją.

Nim podążymy dalej w analizie 
omawianej problematyki, kilka słów na 
temat europejskiego rozumienia pięk-
na. Związane jest ono z pojęciem kano-

nu, czyli jego podstawowej zasady or-
ganizującej. Kanon zmienia się wraz 
z okresem, w którym obowiązuje, i od-
nosi się do wszelkich form artystycz-
nych, np. przedstawiania ludzkiej po-
staci, stylu architektonicznego. Zasady 
takie formułowano na długo przed po-
wstaniem kultury greckiej, a jej najstar-
szym znanym przykładem jest kanon 
egipski. Miał znaczenie religijne i poli-
tyczne. Określał ściśle sposób obrazo-
wania człowieka zależnie od hierarchii 
społecznej. Na malowidłach ściennych 
w egipskich grobowcach archeolodzy 
odkrywali ślady regularnie rozstawio-
nych punktów i na tej podstawie odtwa-
rzali egipski system miar, a także mo-
dułowy schemat egipskiej sztuki. Pew-
ne jest to, że budowany na jego pod-
stawie obraz człowieka daleki był od 
rzeczywistości, przedstawiał natomiast 
jego ideę. Idea (która być może była 
utożsamiana z pięknem) wtłoczona by-
ła w geometryczną formułę. Sposób 

https://www.pexels.com/photo/red-art-relaxation-girl-20967/
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przedstawiania części ludzkiego ciała 
(głowa i członki z profilu, korpus fron-
talnie) wskazuje na to, że konwencja 
służyła przedstawieniu na płaszczyźnie 
informacji o trójwymiarowej bryle.

We wczesnym średniowieczu teolo-
gia i filozofia chrześcijańska pozosta-
wały pod wpływem neoplatonizmu, ale 
już od VI w., gdy Boecjusz przetłuma-
czył dzieła Arystotelesa, narastał tzw. 
spór o uniwersalia. Podstawowe stano-
wisko reprezentuje realizm (Platon), 
zgodnie z którym pojęcia ogólne istnie-
ją realnie i niezależnie od świata ma-
terialnych rzeczy, wobec których są 
pierwotne. A więc forma rzeczy jest tyl-
ko odbiciem idei. Kolejne pojęcie umiar-
kowanego realizmu (Arystoteles) zakła-

da, że pojęcia ogólne istnieją realnie, 
ale tylko za pośrednictwem rzeczy, któ-
rych formę kształtują. Wyraża się więc 
w formie rzeczy. Nominalizm (Roscelin, 
1050–1120) to pogląd zakładający, że 
pojęcia nie istnieją samodzielnie, ale 
powstają w momencie nazwania cech 
konkretnych rzeczy. Odmianą nominali-
zmu stał się konceptualizm, zgodnie 
z którym pojęcia nie istnieją realnie, 
a jedynie w ludzkim umyśle jako uogól-
nienia cech konkretnych rzeczy (tak ro-
zumiany konceptualizm jest źródłem 
współczesnej sztuki konceptualnej). Jak 
odnosi się to do problemu estetyki? 
Spór o uniwersalia określał granice 
ludzkiego poznania. Dotyczy on pyta-
nia, czy w naszym świecie — obok 

Leonarda da Vinci, Człowiek witruwiański (https://gadzetomania.pl/9933,wynalazcy-ktorzy-zmie-
nili-swiat-cz-1)
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Giambologna, Porwanie Sabinek (https://distortingmirror.wordpress.com/ 
2015/11/25/odpowiedzi-do-testow/giambologna-porwanie-sabinek/)

Esej
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Od lewej u góry: Natalie Eleni Smith, Cacao 70; Toshiyuki Fukuda, Projekt dla 08 Coffee; od le-
wej na dole: Mathieu Hubert, HYPER™ i Qifang Lu, LAMY (https://www.natalieelenismithdesign.
com/about, http://blog.livedoor.jp/akitanamahage/archives/1932048.html, https://www.behance.
net/gallery/14489727/HYPER, https://www.behance.net/gallery/59877863/LAMY-)

przedmiotów indywidualnych, takich 
jak drzewa, samochody czy budynki 
mieszkalne — istnieją również przed-
mioty ogólne, czyli tak zwane uniwer-

salia; możemy wymienić tu przede 
wszystkim dane cechy, własności. Wy-
obraźmy sobie czerwone jabłko. Gdy 
mówimy o tym, że jabłko jest przedmio-

Esej
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tem indywidualnym, mamy na myśli to, 
że jest ono niepowtarzalne. Wprawdzie 
możemy wyobrazić sobie takie samo, 
czyli bardzo podobne jabłko, ale nigdy 
nie będzie ono tym samym indywidu-
um. Kiedy z kolei twierdzimy, że jest 
ono przedmiotem konkretnym (konkre-
tem), mamy na myśli to, że jest ono 
w pewien sposób „kompletne” i w tym 
sensie istnieje niezależnie od reszty 
przedmiotów. O ile jabłka i drzewa są 
przedmiotami niepowtarzalnymi, o tyle 
ich kształt czy barwa mogą wystąpić 
w wielu różnych indywiduach jako iden-
tyczne. Jeśli trzy jabłka są czerwone, 
wówczas zwolennik uniwersaliów po-
wie, że ta sama własność czerwieni po-
wtarza się w trzech odrębnych indywi-
duach. Własności byłyby zatem przed-
miotami ogólnymi (uniwersalia, np. czer-
wień czy kolistość, mogą być obecne 
w wielu indywiduach). Nietrudno prze-
nieść tę problematykę na grunt malar-
ski.

Jeśli myślimy o estetyce (jako poszu-
kiwaniu definicji piękna) w kategoriach 
rozwoju, a rozwój rozumiemy jako two-
rzenie nowych jakości, to uznamy, że 
historia estetyki skończyła się wraz ze 
średniowieczem i powstaniem dojrzałe-
go gotyku jako formy ucieleśniającej 
ideę chrześcijańskiej duchowości. 
Wszystkie kolejne epoki aż do współ-
czesności są kolejnymi nawrotami do 
antycznej tradycji platońskiej i kolejny-
mi próbami stworzenia chrześcijańskiej 
alternatywy dla gotyckiej zmysłowości. 
W renesansie w zakresie teorii sztuki 
odżyły takie sformułowane w starożyt-
ności kwestie, jak paragone delle arti, 
czyli spór o prymat między malarstwem 
a rzeźbą, w którym brali udział najwy-
bitniejsi artyści i teoretycy (da Vinci, 
Dürer, Michał Anioł). Spór ten dopro-
wadził do sformułowania hierarchii ga-
tunków malarskich (historyczne, portre-
towe, rodzajowe, pejzażowe, wizerunki 

zwierząt, martwa natura), przejętej póź-
niej przez akademie sztuk i obowiązu-
jącej aż do XIX w. Da Vinci uznał ma-
larstwo za królową sztuk, a za jego cel 
przedstawianie piękna zewnętrznego, 
formalnego, pozostawiając nauce ba-
danie istoty zjawisk. Zjawiskiem, w któ-
rym koncentrują się estetyczne para-
doksy teorii dzieła sztuki, jest perspek-
tywa. Iluzjonistyczna perspektywa 
zbieżna znana była już w antyku. Zo-
stała zarzucona w sztuce chrześcijań-
skiej na rzecz perspektywy hierarchicz-
nej, uwzględniającej znaczenie postaci 
(w porządku świata), a nie ich prze-
strzenne relacje. W 1436 r. Leon Batti-
sta Alberti opublikował traktat De pic-
tura (O malarstwie), w którym przedsta-
wił geometryczne i optyczne zasady 
konstruowania perspektywy, De re aedi-
ficatoria libri decem (Dziesięć ksiąg 
o sprawach budownictwa) oraz De sta-
tua (Postać). W 1525 r. Albrecht Dürer 
napisał Podstawy pomiarów cyrklem 
i liniałem w liniach, powierzchniach 
i całych ciałach, tworząc podstawy geo-
metrii wykreślnej. W De re aedificatoria 
Alberti odwołuje się do trzech zasad ar-
chitektury witruwiańskiej: firmitas (trwa-
łość), utilitas (użyteczność) i venustas 
(piękno), definiując to ostatnie jako 
„zgodność (consensus) i współbrzmie-
nie (conspiratio) przynależnych części 
pod względem liczby (numerus), relacji 
(finitio), rozmieszczenia (relatio), któ-
rych wymaga harmonia (concinnitas) 
jako doskonałe, pierwotne prawa natu-
ry”. W De pictura i De statua twierdzi, 
że „cała wiedza pochodzi z natury”, 
a więc artysta powinien naśladować 
naturę, co nie oznacza jej kopiowania, 
ponieważ powinien zwracać szczegól-
ną uwagę na piękno, które w malar-
stwie „powinno być tak przyjemne, jak 
to jest konieczne”. Kompletność dzieła 
polega na tym, że nie można w nim ni-
czego zmienić bez szkody dla piękna 
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całości, tym samym piękno jest więc 
„harmonią relacji części do całości”. 
W De pictura Alberti mówi również 
o tym, że przedstawianie w dziele sztu-
ki afektów służy poruszeniu widza, 
kształtowaniu jego nastroju, wywoływa-
niu wrażeń zmysłowych i umożliwianiu 
duchowego poznania, lecz to „przed-
stawianie afektów”, wywołujące wraże-
nia zmysłowe, oznacza raczej przed-
stawianie wyrazu afektów (np. wyrazu 
radości czy melancholii na twarzy po-
staci) niż oddziaływanie estetyczne 
sensu stricte. Specyficzne rozumienie 
piękna przez artystę wynika z definicji 
dzieła sztuki jako naśladownictwa na-
tury: „[Malując,] wybieramy z natury 
potrzebne nam rzeczy, ale wybieramy 
tylko te najpiękniejsze i najbardziej 
wartościowe”. Rzecz w tym, że można 
dokonać takiego wyboru, jeśli zna się 
obiektywne kryteria piękna i wartości. 
Dlatego też Giorgio Vasari napisał 
o Albertim w Żywotach wielkich arty-
stów: „[...] w malarstwie nie stworzył ni-
czego o większej wartości lub pięknie”. 
Podobny stosunek do Albertiego miał 
Leonardo da Vinci. Najsłynniejszym 
szkicem artysty był Człowiek witru-
wiański. Trudno jednakże stwierdzić, 
czy przedstawiona na nim sylwetka 
człowieka obrazowała idealny schemat 
geometryczny, czy została ona w ten 
schemat wtłoczona. Widoczne jest 
w nim poszukiwanie jakiejś regularno-
ści przez mnożenie i dopasowywanie 
elementów składowych. Przy takim po-
dejściu nie poszukuje się struktury rze-
czy pięknych (w rozumieniu: wywołują-
cych przeżycie piękna), ale zasad, we-
dług których rzeczy są piękne w kate-
goriach pozazmysłowych. Nie trzeba 
dodawać, że rozumowanie to musi pro-
wadzić do uznania wszystkiego za pięk-
ne, bo zawsze można znaleźć jakąś 
matematyczną lub fizyczną zasadę or-
ganizującą formę rzeczy (np. strukturę 

atomu). W teorii jest to logiczne, ale czy 
faktycznie wszystkie rzeczy są piękne?

W polskiej literaturze filozoficznej 
estetyka najlepiej została opisana 
przez Marię Gołaszewską w książce 
Zarys estetyki, gdzie przedstawiona jest 
jako nauka zajmującą się tzw. sytuacją 
estetyczną. Tworzą ją następujące ele-
menty: twórca, proces twórczy, dzieło 
sztuki, odbiorca, proces percepcji sztu-
ki oraz wartości estetyczne. Estetyka 
polega zatem na dostrzeżeniu i nakre-
śleniu relacji pomiędzy poszczególnymi 
składowymi sytuacji estetycznej. Grec-
kie słowo αίσθηση (aísthisi) znaczy 
„zmysł”, a słowo αίσθάνομαι (aistháno-
mai) znaczy „odczuwać”, tak więc este-
tyka jest nauką o wszelkim postrzega-
niu (odczuwaniu, przeżywaniu) zmysło-
wym, a nie tylko o postrzeganiu pięk-
na. Z etymologicznego i naukowego 
punktu widzenia każde przeżycie stanu 
psychicznego jest przedmiotem estety-
ki, nawet jeśli w kategoriach czysto fi-
zjologicznych jest również przedmiotem 
badań innych nauk, jak psychologia, 
psychiatria, socjologia, fizjologia czy 
neurologia. Neurologia może np. odpo-
wiedzieć na pytanie, jakie rejony móz-
gu są aktywne podczas przeżywania 
piękna, ale nie jest w stanie w swoich 
kategoriach zdefiniować piękna (czyli 
ustalić, co bada). Nie jest nawet możli-
we przyjęcie, że np. piękne jest to, co 
powoduje aktywność konkretnego rejo-
nu mózgu, ponieważ mózg jest syste-
mem skomplikowanym i każde przeży-
cie wiąże się z jednoczesną aktywno-
ścią różnych jego rejonów. Tak więc 
neurolog musi najpierw wiedzieć, czym 
jest przeżycie, którego fizjologicznych 
podstaw poszukuje, a taką informację 
musi otrzymać z zewnątrz.

Najważniejszym zadaniem estetyki 
(zarówno tej uwidocznionej w dawnych 
dziełach, jak i współczesnej) jest pod-
noszenie świadomości jednostki i edu-
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Toby Burrows, Soliloquy (https://news.broncolor.swiss/wp-content/uploads/2014/11/Toby-Burrow_
Soliloquy_The-Dance.jpg)

kacja społeczeństwa. Jej rola polega 
na kultywowaniu umiejętności estetycz-
nych i wrażliwości, aby moc jej oddzia-
ływania mogła zostać wykorzystana do 
poprawy jakości życia. Używając wiel-
kich słów, powiemy, że skumulowane 
i zbiorowe skutki tych estetycznie pro-
wadzonych sądów i działań tworzą 
w człowieku samoświadomość oraz 
świadomość otaczającego świata, ma-
ją swoje odbicie w jego postaci, utrzy-
mując bądź rozmywając pewne idee. 
Dlatego tak ważna jest edukacja naj-
młodszych pokoleń w kwestii omawia-
nej problematyki. Żywienie wyobraźni 
najmłodszych dobrymi przykładami za-
czerpniętymi ze sztuk pięknych, a nie 
kiczowatymi postdisneyowskimi kosz-
markami. Należy przy tym zaznaczyć, 

iż samej estetyki nie należy mylić z gu-
stem. Owszem, kreuje ona nasze upodo-
bania i pozwala dokonywać lepszych 
wyborów, lecz gust jest czymś indywi-
dualnym, co odzwierciedla daną oso-
bowość. Ważna jest zatem wypracowa-
na skrupulatnie wrażliwość, umiejęt-
ność dostrzegania estetycznie kojących 
detali, by nie ulegać dziwnym modom, 
nieuzasadnionym rozwiązaniom oraz 
powszechnej szpetocie rzeczy użytku 
powszechnego, tj. kolorowym magazy-
nom dla pań, popkulturowym gadże-
tom czy szkaradnej postaci luksusu 
pełnego przepychu, jaki serwują nam 
znane osobistości.

Paulina Kaca 
II rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM
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RÓŻNE OBLICZA SZTUKI

Człowiek od wieków starał się zrozu-
mieć świat i samego siebie. Po pewnym 
czasie okazało się, że każdy rzeczywi-
stość pojmuje na własny sposób. By 
wyrazić świat, swoje myśli i uczucia, 
nawet rzeczy nieuchwytne — właściwie 
wszystko — stworzył sztukę. Pisał wier-
sze, malował piękne pejzaże, kompo-
nował wzruszającą muzykę. Wraz z roz-
wojem cywilizacyjnym rozwijała się 
sztuka, na którą artyści patrzyli inaczej, 
czasami całkowicie odzierając ją z ana-
logii do rzeczywistości. 

W muzeum sztuki współczesnej zna-
leźć można wiele instalacji artystycz-
nych, które są dziwne i czasami z punk-
tu widzenia odbiorcy całkowicie pozba-
wione sensu. Stworzenie krzesła 
o ośmiu nogach czy nałożenie na se-
des rajstop — czy to wszystko, na co 
stać sztukę współczesną? Nawet nie 
trzeba sięgać po instalacje artystyczne, 
wystarczy się odnieść do malarstwa 
współczesnego. Jaki jest sens namalo-
wania czarnego kwadratu na białym 
tle1? Dlaczego za współczesne „boho-

1 Czarny kwadrat na białym tle — jeden 
z najsłynniejszych obrazów Kazimierza Malewi-
cza, uznany za pierwsze dzieło nieprzedstawiają-
ce (https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_kwadrat_
na_bia%C5%82ym_tle). Jest swoistą zagadką, po-
nieważ czerń skrywa inne obrazy oraz podpis ar-
tysty. Tak naprawdę trudno określić, czy malowid-
ło stanowi pewnego rodzaju artystyczny komen-
tarz, czy też jest czarno-białą wizją twórcy.

mazy”, które teoretycznie każdy nama-
lowałby „lepiej”, płaci się nawet kilka 
milionów dolarów? 

Wydawać by się mogło, że człowiek 
już całkowicie wyczerpał to, co można 
uznać za sztukę. Z czasem okazuje się 
jednak, że sztukę trudno zdefiniować, 
a tym samym jej źródła stają się niewy-
czerpane. Przykładem na jej ewoluowa-
nie są sztuki wizualne. Sam termin od-
nosi się do wszystkiego, co człowiek 
może zobaczyć, a pojęcie to jest współ-
cześnie stosowane „w miejsce tradycyj-
nych terminów — sztuki piękne i sztuki 
plastyczne, coraz mniej adekwatnych 
wobec zjawisk sztuki współczesnej”2. 
Poniżej podam kilka odmian sztuk wi-
zualnych, pokazujących, ile jeszcze sa-
ma sztuka jest w stanie nam zaofero-
wać.

Asamblaż — powstał w latach 50. 
XX w. z chęci sprzeciwu wobec sztuki 
abstrakcyjnej. Jest to „odmiana kola-
żu, która polega na stworzeniu arty-
stycznej kompozycji z gotowych przed-
miotów. Asamblaż ma formę prze-
strzenną, a elementy, które się na nie-
go składają, mogą mieć charakter 
użytkowy lub być po prostu skrawka-
mi materiałów: worków, szmat, papie-
ru czy ubrań”3. Wykorzystanie przed-

2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3983522
3 https://eszkola.pl/jezyk-polski/asamblaz-

2435.html

Teatr, muzyka, kino. Proza, poezja dramat. Rzeźba, malarstwo, rycina,  ■
grafika komputerowa. Czyżby w wyrażeniu siebie człowiek osiągnął już mi
strzostwo? Czy może jest coś poza tym?
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miotów codziennego użytku w nowym 
kontekście, zabawa w łączenie i koja-
rzenie sprawiają, że instalacja staje 
się zagadką, którą odbiorca musi roz-
wiązać, by poznać albo określić war-
tość dzieła. Na pierwszy rzut oka 
asamblaże często wyglądają jak przy-
padkowy zlepek śmieci i dopiero za-
stanowienie się nad celowością ich 
stworzenia pozwala zrozumieć zamysł 
artysty.

Environment — powstał w latach 
60. XX w.; „stanowi rodzaj działań arty-
stycznych, w czasie których twórca wy-
korzystuje różne sposoby oddziaływa-
nia i miesza rozmaite poziomy realno-
ści, urządzając tym samym trójwymia-
rową kompozycję dysponującą swoją 
przestrzenią oraz włączając do niej 
otoczenie wraz z widzem”4. Brzmi skom-
plikowanie? Environment to prawdziwa 
mieszanka wybuchowa. Jest połącze-
niem wielu dziedzin: malarstwa i rzeź-
by, kolażu i asamblażu. Wykorzystuje 
nawet takie nowoczesne formy arty-
stycznej wypowiedzi, jak happening 
czy performans. Dużą rolę odgrywa 
sam odbiorca sztuki, który, wchodząc 
do układu przestrzennego, staje się 
niejako jego częścią. Dodatkowo wpływ 
na odbiór ma oddziaływanie na inne 
zmysły, które w environmencie są rów-
nież istotne. W trójwymiarowej prze-
strzeni wykorzystuje się efekty aku-
styczne, zapachowe i, oczywiście, 
świetlne. 

Performans — ten nurt został już 
wspomniany, a wywodzi się z... teatru. 
W Słowniku języka polskiego można 
się natknąć na dwie definicje tego sło-
wa: 

1) forma widowiska teatralnego bez 
ustalonego tekstu dramatycznego, ale 
tworzona na żywo w obecności wi-
dzów;

4 http://gdziejestsztuka.pl/environment/

2) w językoznawstwie: wykonanie, 
realizacja wypowiedzi językowej; per-
formancja5.

U podstaw performansu leży teatr, 
choć właściwie można w nim znaleźć 
wiele z: filmu, reklamy, poezji, tańca, 
sztuki plastycznej, animacji, zabaw 
i antropologii. Performans polega na 
spersonalizowanym pokazie artysty, 
który łamie konwencje w obecności pu-
bliczności. To artysta jest tutaj dziełem 
sztuki. Prezentuje siebie w konkretnym 
kontekście, zmuszając tym samym od-
biorcę do myślenia, a czasami też do 
uczestnictwa. Performans bardzo czę-
sto oddziałuje na wiele zmysłów, jest 
nasycony emocjami, niejako wymusza 
na odbiorcy pewne uczucia. Przykła-
dem performansu może być występ 
irlan dzkiej artystki Aileen Lambert („He-
ar — here” Performance): „Na scho-
dach zamku, a konkretnie na drewnia-
nych schodach prowadzących do mu-
zeum artystka pojawiła się z ciemności, 
mocno tupiąc. Na półpiętrach zatrzy-
mywała się i bardzo głośno krzycza-
ła (?), śpiewała (?), wydobywała z sie-
bie głos (?). Tajemniczość wystąpienia 
była podsycana drażniącą niepewno-
ścią co do kierunku rozwinięcia się dal-
szego ciągu akcji. Jednak to około  
15-mi nutowe wystąpienie zakończyło się 
równie niespodziewanie, kiedy pozo-
stawieni w ciemnościach widzowie już 
zdążyli wpaść w rytm sekwencji prze-
raźliwego krzyku”6.

Street art — to wandalizm prosto 
z galerii sztuki. Artyści XX i XXI w. za-
dali sobie pytanie, gdzie można zna-
leźć najwięcej odbiorców? Oczywiście, 
że na ulicy. Street art polega właśnie 
na tworzeniu w przestrzeni publicznej. 
Płótnem twórców tej sztuki stają się bu-

5 https://sjp.pl/performance
6 http://www.performance.art.pl/pl/7zamek.

html
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dynki, ulice i chodniki — wszystko, co 
należy do przestrzeni publicznej. Street 
art charakteryzowana jest jako post-
graffiti, ponieważ ten nurt w sztuce 
można uznać właśnie za „bardziej ar-
tystyczne” graffiti. Tak jak w perfor-
mansie głównym zadaniem twórcy jest 
zmuszenie odbiorcy do myślenia. Te-
matyka street artu bardzo często doty-
czy problemów nie tyle egzystencjal-
nych, ile społecznych, cywilizacyjnych, 
a najważniejszym wyznacznikiem tego 

nurtu staje się... nietrwałość. Mimo że 
street art zalicza się zdecydowanie do 
dziedzin sztuki, często jest uznawany 
za przejaw wandalizmu, a więc coś, co 
trzeba zamalować. Malowidła znajdu-
jące się na ulicy z czasem jednak zani-
kają przez użytkowanie ulicy właśnie. 
Ten nurt w sztuce jest reakcją na miej-
ską szarzyznę i wyraża bunt przeciw 
ludzkiej ignorancji. Szybko znalazł na 
świecie licznych zwolenników, którzy 
potrafili stworzyć na ulicy własny styl. 

Daniel Spoerri, Jady, 2010, asamblaż, 105,5 × 106,5 cm, LEVY Galerie w Hamburgu
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Taneczny performance, który można obejrzeć na kanale Youtube https://www.youtube.com/wat-
ch?v=8zdcrarUtG8 (fot. https://i.ytimg.com/vi/8zdcrarUtG8/maxresdefault.jpg)

Przykład muralu ściennego (https://blog.klm.com/assets/uploads/2015/11/SA-BA-Turtle-1920x1080.
jpg); więcej przykładów ciekawych murali na: https://blog.klm.com/my-favourite-street-art-places-
in-the-world/



48

Coolturka

Wkrótce też podzielił się na kilka od-
mian. Street art korzysta z takich form 
wyrazu, jak:

G r a f f i t i  — „naścienne obrazy lub 
rysunki, które powstają przede wszyst-
kim na murach budynków lub w innych 
zakazanych miejscach”7. Przy ich two-
rzeniu wykorzystuje się głównie farby 
sprayowe oraz szablony. 

G r a f f i t i  3D — zadaniem tej sztu-
ki jest oszukanie mózgu odbiorcy; pole-
ga na zabawie przestrzenią i kątem wi-
dzenia, a obrazy, wykonywane kredą 
lub farbą, są artystycznym złudzeniem 
optycznym.

M u r a l  — to tak naprawdę każde 
dzieło sztuki malowane bezpośrednio 
na ścianie, suficie czy innej stałej po-
wierzchni. Jego cechą charakterystycz-
ną jest to, że elementy architektoniczne 
danej przestrzeni (np. kolumny, okna, 
drzwi) są harmonijnie włączane do ob-
razu. Mural można uznać za najstarszą 
technikę malarską, bo malowidła jaski-
niowe datuje się na czasy paleolitu. 
A one — jakby nie było — stanowią 
również rodzaj muralu.

W l e p k a  — to niewielka naklejka, 
bazująca na tekście i drobnej grafice. 
Bardziej istotne od efektu wizualnego 
staje się tutaj przesłanie.

Sztuka krytyczna — tak jak wiele 
współczesnych prądów, sztukę kry-
tyczną również cechuje komentowanie 
naszej cywilizacji, ignorancji społecz-
nej czy też współczesnych tabu. „Jej 
krytyczną funkcję należy rozumieć 
jako ujawnianie, ukazanie tego, co 
nieoczywiste, podskórne, niejasne, mar-
ginalne”8. Nurt ten powstał w Polsce 
i niejako stanowił reakcję na zagra-
niczne prądy w sztuce: „postmoder-
nizm oporu”, „sztukę ciała” czy też ob-

7 http://gdziejestsztuka.pl/rodzaje-street-artu/
8 https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-krytycz-

na-wybrane-zagadnienia#pojecie

ject art. U nas pojawił się jednak ko-
lejny istotny czynnik, który sztukę kry-
tyczną traktuje również jako przejaw 
buntu. Chodzi tu oczywiście o czasy 
PRL-u. Szara rzeczywistość, niemoż-
ność wyrażenia własnego zdania na 
wiele tematów, a także ograniczenia 
w postrzeganiu świata sprawiły, że ar-
tyści (i nie tylko) odczuli potrzebę od-
reagowania. Diametralna zmiana rze-
czywistości w latach 90. naraziła z ko-
lei odbiorców na zalew kiczu i kon-
sumpcjonizmu. Reakcją artystów na 
skomplikowaną współczesność stała 
się właśnie sztuka krytyczna. Jednak-
że „należy wskazać tutaj na ambiwa-
lencję owej «krytyczności», uczulić na 
to, by nie rozumieć jej jako bezpośred-
niego wyrażania krytyki, bo czegoś ta-
kiego właściwie w tej twórczości (z po-
żytkiem dla niej samej) nie było. Nie 
była to sztuka jednoznaczna, nie sytu-
owała się poza układem, który kryty-
kowała, ale wewnątrz niego”9.

Z każdym dniem człowiek jest w sta-
nie jeszcze bardziej siebie zaskoczyć. 
Kiedy wydawać by się mogło, że już ni-
czego więcej nie jesteśmy w stanie do-
konać na polu sztuki, pojawia się ktoś, 
kto zupełnie nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Od mimetyzmu przeszliśmy do 
abstrakcjonizmu, by później ze zdziwie-
niem stwierdzić, że to nie wszystko, na 
co nas stać.

Osobiście nie uważam się za zwo-
lenniczkę sztuki współczesnej, lecz kie-
dy widzę kolejne (nie zawsze udane) 
eksperymenty artystyczne, zastana-
wiam się, czym człowiek zaskoczy sie-
bie w przyszłości.

Patrycja Pancerz 
II rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

9 https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-krytycz-
na-wybrane-zagadnienia#pojecie
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Coolturka

Przykład „pięknego wandalizmu” (http://www.isupportstreetart.com/wp-content/uploads/2017/10/
DSC03496.jpg); więcej na stronie: http://www.isupportstreetart.com/issa_media/best-street-art-
2017-special/

Pokojówka Banksy’ego — jednego z najbardziej znanych przedstawicieli street artu (https://www.
bing.com/images/search?view=detailV2&id=E5270848A470BDADFD782FD4DF96C6D944D-
F6325&thid=OIP.xKm-OMct-j0VVFYOkXusVgHaFj&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.veniceart-
crawl.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fbanksy.jpg&exph=1200&ex pw=1600&q
=banksy&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6)
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Wulkan taal —  
malowniczy zachodni kraniec 

pacyficznego pierścienia ognia

W bieżącym numerze „Studens Scribit” 
odwiedzimy filipiński wulkan Taal, poło-
żony na wyspie Luzon. Pomimo jego nie-
wielkiej wysokości (311 m n.p.m.) jest on 
ważnym punktem dla wulkanologów 
oraz naukowców z całego świata. Aby 
do niego dotrzeć z Krakowa, trzeba po-
konać dystans około 10 tys. km.

Tras przelotów jest kilka; konieczna 
jest co najmniej jedna przesiadka. Doce-

lowo najwygodniejszym lotniskiem jest 
Manila, skąd do miasteczka Tagaytay 
w pobliżu wulkanu Taal można dotrzeć 
mniej więcej w dwie godziny (w zależno-
ści od filipińskich korków podróż auto-
busem trwa od jednej do trzech godzin). 
Ostatni odcinek drogi to trzydziestomi-
nutowa podróż nad brzeg jeziora Taal, 
którą można odbyć najpopularniejszym 
środkiem transportu na Filipinach — 

Jezioro oraz wulkan Taal
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W drodze na wulkan Taal

Stożek Binintiang Malaki — wulkan Taal

jeep neyem. Jest to kolorowy i ciekawie 
ozdobiony samochód terenowy, obsługu-
jący lokalne przewozy osób oraz towa-
rów. Typowe jeepneye mają już swoje la-
ta, gdyż powstały z przerobionych ame-
rykańskich samochodów terenowych, 

których wiele pozostało na Filipinach po 
zakończeniu II wojny światowej. Obecnie 
jeepney to jeden z symboli Filipin, a cha-
rakterystyczny odgłos jego silnika moż-
na usłyszeć prawie w każdej części kra-
ju.
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 Droga krzyżowa przy ścieżce na krawędź krateru wulkanu Taal

Osada na wyspie-wulkanie Taal

„Wulkan Dekady”

Ten położony w Azji Południowo- 
-Wschodniej wulkan został zaliczony 
przez naukowców ze światowej organi-
zacji International Association of Volca-

nology and Chemistry of the Earth’s In-
terior (IAVCEI) do 16 „Wulkanów Deka-
dy”. Do tej grupy trafiły aktywne wulka-
ny w różnych częściach świata, których 
erupcja w przyszłości może zagrozić du-
żej populacji mieszkańców naszej plane-
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ty oraz spowodować globalne problemy 
gospodarcze. Wulkan Taal (jak i pozo-
stałe wulkany na Filipinach) jest położo-
ny na obszarze Pacyficznego Pierścienia 
Ognia. Jest to pas o długości około 
40 tys. km, otaczający Ocean Spokojny, 

na którym znajdują się 452 wulkany oraz 
występuje około 90% trzęsień ziemi. Na 
obszarze Pierścienia wydarzyły się naj-
większe katastrofy naturalne w historii 
naszej planety (wybuchy wulkanów, trzę-
sienia ziemi, tsunami...).

Jezioro w kraterze wulkanu Taal

Krater wulkanu Taal
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Autor na wulkanie Taal

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Krater wulkanu Taal

Wulkan Taal

Stojąc na brzegu jeziora Taal, można 
doskonale przyjrzeć się wulkanowi, któ-
ry wyrasta z tafli jeziora. Główny krater 

z jeziorem kraterowym znajduje się 
w centralnej części wyspy, w zachod-
niej strefie wyspy zlokalizowany jest 
natomiast najmłodszy, charakterystycz-
ny krater, zwany Binintiang Malaki. 
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„Parking” konny poniżej krateru, przeznaczony dla turystów

Punkt obsługi turystów na wyspie-wulkanie Taal

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Aby wejść na krawędź głównego krate-
ru wulkanu, trzeba skorzystać z łodzi, 
którą można dopłynąć do małej osady 
na wyspie. Dalszy etap wyprawy to 
około 45 minut marszu (lub konnej 

przejażdżki) do krawędzi krateru. Z te-
go punktu rozpościera się majestatycz-
ny widok na cały wulkan Taal z jezio-
rem kraterowym poniżej (z niewielką 
wyspą) oraz jeziorem Taal wokoło. Na 
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Przystań łodzi na wyspie-wulkanie Taal

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Jeepney w centrum miasteczka Tagaytay

horyzoncie można również dostrzec in-
ne wulkany Filipin. Całości krajobrazu 
dopełnia egzotyczna roślinność tropi-
kalna oraz dobrze widoczne miejsca, 
gdzie obecnie wydobywają się gazy 
wulkaniczne.

Wulkan Taal to jeden z przystan-
ków podróży śladami „Wulkanów De-
kady”. 

Marek Żołądek 
Klub Studencki „Bakałarz”

W tekscie wykorzystano fotografie Autora.


