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Kantor z obrazami.
Przytoczenia w twórczości malarskiej
Tadeusza Kantora

„Nie spotkałem reżysera ani nawet malarza, który by powiedział, że od
kogoś zależy, od jakiejś tradycji. Wszyscy chcą sprawiać wrażenie niezmiernie pomazanych przez Ducha Świętego"1 - ironizował swego czasu Tadeusz
Kantor, gdzie indziej dopowiadając: „Nie uważam się za pomazańca Bożego. Nie wierzę, aby ktoś mógł wylecieć z głowy, nie wiem tam czyjej, i był
samorodny (...) bo niemożliwe jest w sztuce (...) by nie mieć swoich parantel, swoich ojców, krewnych, powinowatych"2.
To wyznanie niewiary w możliwość całkowitego zerwania z historią,
w możliwość istnienia poza tradycją, w tamtym czasie, w latach siedemdziesiątych, brzmiało zapewne niczym herezja. Wprawdzie ortodoksyjny
modernizm, gloryfikujący postęp i ufnie wpatrzony w przyszłość, powoli

sam stawał się historią, niemniej przekonanie, iż artysta jest, mówiąc
słowami Thoreau, synem nikogo - albo że obowiązkiem jego jest bycie synem nikogo - wciąż jeszcze, zwłaszcza w Polsce, miało moc aksjomatu.
Kantor ośmieszał ów aksjomat, a tym samym dobrowolnie przyjmował na
siebie rolę heretyka, odstępcy od awangardowej religii niepamięci. Co jednak znamienne, nadal widział w sobie kontynuatora prawdziwej awangardy. Czy był nim w istocie?

1 T. Kantor, Z notatnika, w: W. Borowski, Kantor, Warszawa 1982, s. 163 (wypowiedź z roku
1977).

2 Tamże, s. 163 (wypowiedź z roku 1978).
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Najogólniej rzecz ujmując, artystę awangardowego można by zdefiniować na dwa sposoby. Po pierwsze - jako dostarczyciela nowości, twórcę innowacji w sztuce, kogoś, kto wprowadza doń jakości wcześniej w niej nieistniejące, kto, innymi słowy, dokonuje zdecydowanego wykroczenia poza jej
(zastane) struktury. Jest to kryterium bardzo restrykcyjne, a konsekwentnie stosowane prowadzi do tego, iż za awangardę uznane być może jedynie
nieliczne grono racjonalizatorów i inicjatorów nowych kierunków. Odno-

szone do Kantora wiedzie do wniosku - podzielanego niegdyś przez
znaczną część polskiej krytyki - iż nie jest on „prawdziwym" awangardzistą, a zaledwie kimś, kto wypracowane przez innych nowatorskie idee
i inwencje propaguje, ewentualnie rozwija3.
Twórcę awangardowego można jednak definiować w sposób mniej restrykcyjny, mianowicie - jako spadkobiercę formacji artystycznej, której
początki sięgają, powiedzmy, Maneta i która swój dojrzały kształt przybrała w sztuce pierwszych dekad XX wieku, w kubizmie, surrealizmie, konstruktywizmie etc. Awangardowość rozumiana w tym kontekście polegałaby zatem, paradoksalnie, nie na zakłócaniu ciągłości, ale przeciwnie,
na kontynuacji pewnego specyficznego dziedzictwa, na akceptacji związanego z nim światopoglądu i na przyswojeniu języka, w jakim się ono wyraża. Widziana w tej perspektywie twórczość Kantora - odwołująca się do
owego dziedzictwa wprost i na wielu płaszczyznach - byłaby więc twórczością jak najbardziej awangardową.
Należy jednak pamiętać, że Kantor był dłużnikiem nie tylko sztuki dwudziestowiecznej, ale także wcześniejszej, przedawangardowej. W jego pracach pojawiały się odniesienia między innymi do Wita Stwosza, Delacroix,
Rembrandta, Gericaulta, Velasqueza, Goi i Matejki. Czy jawnie, wręcz manifestacyjnie przywołując dzieła dawnych mistrzów, Kantor nadal zatem
pozostawał artystą awangardowym? Czy też może - tradycyjnym, albo jak chcą niektórzy - ponowoczesnym? Nie aspirując do ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii, proponuję przyjrzeć się jej przez pryzmat szczególnego rodzaju odniesień do przeszłości, czyli przytoczeń.
Dla wyjaśnienia: jako przytoczenie rozumiem każdą formę użycia preegzystującej struktury artystycznej, takiej jak dzieło bądź jego fragment, styl
pewnej epoki, środowisko, szkoła, indywidualna maniera itp. Z jednym zastrzeżeniem - winno to być użycie intencjonalne, to znaczy takie, które artysta wprowadza z pełną świadomością, że źródło zostanie rozpoznane, co
więcej: czyni to rozpoznanie istotnym elementem percepcji swego wytworu.
3 Por. np. B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980. Szanse i mity, Warszawa
1988, s. 197 n.
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W sztuce Kantora przytoczenia pojawiają się w czasie, gdy w jego teorii
dokonuje się znaczące przesunięcie w rozumieniu pojęcia realności. Ma to
miejsce na początku lat 60. i prowadzi do wycofania się ze związanej z informelem koncepcji, która jedyną realność dopuszczalną w malarstwie upa-

trywała w malarskim tworzywie. Miast tej koncepcji rodzi się postulat
włączenia w artystyczną przestrzeń realnych przedmiotów, niejako „odzyskania" rzeczywistości dla sztuki, tym razem jednak już bez pośrednictwa
iluzjonistycznych przedstawień. Obiektami wzbudzającymi wówczas szczególne zainteresowanie Kantora są przedmioty, które z racji swych prozaicznych funkcji, czy zużytego wyglądu wraku z reguły bywają spychane na
marginesy. Notuje: „im przedmiot jest «niższej rangi», tym większą ma
szansę ujawnienia swej przedmiotowości - a podjęcie go z owych rejonów
pogardy i śmieszności stanowi w sztuce akt czystej poezji"4.
W odniesieniu do owych przedmiotów Kantor częstokroć posługiwał się
określeniami ready made, przedmiot znaleziony, element realności gotowej,
stosując je zarówno do zdezelowanego krzesła, spróchniałej deski czy blejtramu, jak i do osoby aktora w swoim teatrze oraz tekstów, na których opierał swoje spektakle. Stosował je także do zapożyczeń z historycznych arcydzieł, oznajmiając: „Dla mnie jest to «ready-made». Na przykład obraz
Rembrandta «Lekcja anatomii» jest dla mnie właśnie takim «ready made»,
którym mogę manipulować. Podobnie jak «Tratwa Meduzy»"5. Status tych
przytoczeń, podług słów artysty, miał się zatem w niczym nie różnić od statusu pozostałych używanych przezeń obiektów. O ich znaczeniu nie decydowała bowiem ani estetyczna jakość, ani też wartość przekazu, ale funkcja, jaką pełniły w nowym kontekście. Deklarując taką postawę, Kantor
podążał tym samym w kierunku wytyczonym przez Marcela Duchampa,
który twierdził, iż wygląd i sens pierwotny wykorzystywanych rzeczy nie
mają dlań większego znaczenia i który na potwierdzenie tych deklaracji potraktował niczym pospolite ready made portret Giocondy. Nie dość na tym
- postulował również użycie obrazu Rembrandta w roli deski do prasowania. W rzeczywistości Kantor, a tak naprawdę również i Duchamp, na formalno-ideową zawartość przytoczeń bynajmniej obojętnymi nie pozostawali, co więcej, w ich sztuce stawała się ona nośnikiem najistotniejszych
znaczeń. Widać to chociażby w doborze przywłaszczanych „oryginałów",
4 T. Kantor, Realność najniższej rangi (notatki), w: Ambalaże, Galeria Foksal, Warszawa
1976, s. 14.

5 Kantor - lapeche, lespoubelles, 1'eternite (wywiad z T. Kantorem, rozmawiał G. Scarpetta),
„Art Press", nr 71, 1983. Fragment tego wywiadu w tłumaczeniu M. Gawron zamieszczony został w katalogu wystawy Tadeusz Kantor, malarstwo i rzeźba, Muzeum Narodowe w Krakowie,
Gmach Główny, Kraków 1991, s. 74.
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a także w sposobach, jakimi się przy ich przywłaszczaniu posługiwano. W
przypadku Kantora uwidacznia się to zwłaszcza w znanej serii muzealnych
ambalaży.
Nim jednak do nich przejdziemy, pozostańmy przez chwilę przy Duchampie, by zastanowić się nad brzemiennym w skutkach, także dla Kantora, żartem polegającym na dorysowaniu zreprodukowanej Monie Lizie
wąsów i zatytułowaniu całości -L.H. O.O.Q (litery te, czytane zgodnie z wymową francuską, brzmią podobnie jak zdanie: Elle a chaud au cul, czyli Jej
gorąco w tylek). Ten sztubacki z pozoru gest doprowadził bowiem do istotnego przewartościowania w sposobach korzystania z artystycznego dziedzictwa. W sztuce tradycyjnej, jak wiadomo, do istniejących obrazów czy
rzeźb sięgano z reguły jako do rezerwuaru atrakcyjnych rozwiązań formalnych czy nośnych ikonograficznie schematów. Fakt, iż dane rozwiązanie
lub schemat pochodziło z takiego a nie innego pierwowzoru, na ogół nie
miał większego znaczenia. (Stąd też, na przykład, rozpoznanie, że Turner
posłużył się w swym Złożeniu do grobu kompozycją zaczerpniętą z obrazu
Tycjana, w żaden istotny sposób nie wzbogaca lektury tego dzieła, wskazując co najwyżej artystyczne preferencje jego autora.) Zupełnie inaczej
rzecz ma się jednak w przypadku przytoczeń dwudziestowiecznych. Od czasów Duchampa, jak zauważa Thomas McEvilley, przytaczanie nabiera cech
semiotycznego przeniesienia6, a to oznacza, iż relacja między oryginałem a
odwołującym się doń dziełem staje się generatorem zasadniczych sensów
tego ostatniego. Nową strategię przytaczania charakteryzuje silne eksponowanie obcości przytaczanych wzorów, zachowywanie względnej autonomii włączanych w dzieło elementów oraz zestawianie ich na zasadzie kontrastu. Jako rezultat tych zabiegów pojawia się nowa formuła dzieła nie
jako znaczeniowej pełni, ale jako struktury otwartej, której sens aktualizuje się w każdej lekturze na nowo. Zapowiedź tej formuły pojawia się już w
papier colle kubistów, swój właściwy kształt przybiera jednak dopiero w dadaistyczno-surrealistycznym kolażu/montażu, a w latach późniejszych - w
realizacjach assemblage'owych. Jej rozwinięciem są również, bliskie assemblage'owi, wspomniane ambalaże muzealne Kantora.

Idea ambalaży zafascynowała Kantora z początkiem lat sześćdziesiątych, co wiązało się z jego ponownym zainteresowaniem kwestią przedmiotowości. Jak sam po latach wspominał: „Moje «Ambalaże» były próbą
«dotknięcia» natury przedmiotu. Przez ukrycie go, przez opakowanie"7.
® T. McEvilley, Patrząc na przepływające obłoki, w: Estetyka w świecie. Wybór tekstów, z. 3,
red. M. Gołaszewska, Kraków 1991 (= Skrypty Uczelniane UJ, nr 648), s. 192.
7 T. Kantor, Lekcje mediolańskie, w: Tadeusz Kantor... (przyp. 5), s. 67.
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1. Tadeusz Kantor, Infantka według Velasqueza, 1966-1970, akryl, collage na
płótnie, 170 x 115 cm, wł. Muzeum Sztuki w Łodzi
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Wśród zaambalowanych obiektów o najróżniejszej proweniencji pojawiły się także postaci i sceny wyjęte z obrazów europejskich klasyków. Jako
pierwsza - infantka Małgorzata z portretów Velasqueza (ił. 1). W wersji
Kantora ten pełen dworskiego przepychu wizerunek został sprowadzony,
w zgodzie z ówczesnym programem artysty, do realności najniższej rangi.
Ozdobną suknię infantki zamieniono na płócienną torbę, zaś w miejsce ramion podstawione zostały drewniane szczapy odtwarzające ich ułożenie.
Dopełniając miary owej degradacji pierwowzoru, jako tłem posłużono się
niezagruntowanym płótnem naciągniętym na dwa blejtramy niechlujnie
połączone widocznymi zawiasami. Jedynie główka infantki zachowana została w realistyczno-iluzjonistycznej konwencji (chociaż istnieje także taka
wersja tego tematu, w której twarz zastępują kłęby malarskiej materii z ledwo zarysowanymi śladami oczu i ust - rodzaj autocytatu z uprawianej
wcześniej informelowej stylistyki).
Jak już wspominałem, z niektórych deklaracji Kantora można wynieść
przekonanie, iż walory formalne i ideowe używanych przezeń przedmiotów
gotowych nigdy nie miały dlań większego znaczenia. Myliłby się jednak ten,
kto by na tej podstawie chciał wyciągać wniosek, iż wybór obrazu Velasqueza był zupełnie przypadkowy. „Torbami chciałem skompromitować ten
muzealny prestiż"8 - wyzna po latach Kantor. Słowa te sugerują, iż obraz
Velasqueza mógł zostać wybrany ze względów podobnych do tych, które
przyświecały Duchampowi wybierającemu obraz Leonarda da Vinci. Obydwu chodziło o znalezienie dzieła, które padło ofiarą muzealnej sakralizacji
(a zatem musiało być dziełem o odpowiednim prestiżu), prowadzącej do
przesłonięcia prawdziwego dzieła sztuki przez jego umasowioną ikonę.
Atak obydwu twórców jest tedy w tych pracach wymierzony nie w oryginały, z których korzystają, ale w spauperyzowaną formę ich odbioru9.
Zgrzebna torba nie służyłaby więc jedynie kompromitacji, ale i - zgodnie ze
swoim przeznaczeniem - ochronie wielkiej kulturowej wartości przed jej
dewaluacją. Tak zresztą pisał o tym sam Kantor:
Instynktownie odczuwałem wtedy,
a właściwie odczuwam stale,
zagrożenie najgłębszych wartości
ducha ludzkiego.
Należało i należy nieustannie
chronić je
8 Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, w: W. Borowski (przyp. 1), s. 65.

® Tak rozumie istotę gestu Duchampa m. in. A. Huyssen, zob. tego autora, The Cultural
Politics of Pop, w: Post-Pop Art, red. P. Taylor, Cambridge (Mass.) 1989.

80

przed zniszczeniem
przed czasem

przed prymitywnymi wyrokami władzy
(...)
opakować!10

Jednak Infantka została wybrana jako motyw muzealnego ambalażu nie
jedynie ze względu na swą pozycję (i rolę) arcydzieła, lecz także - jak przypuszczam - ze względu na szczególny charakter przedstawienia. Otóż infantka Małgorzata jest na obrazach Velasqueza uwieczniona w sukniach,
które zgodnie z panującą na dworze Filipa IV modą są strojami ciężkimi,

niewygodnymi i w pewien sposób nieprzyleglymi do ludzkiego ciała, co
sprawia, iż nabierają one cech ozdobnego opakowania - słowem swoistego
ambalażu. Gest Kantora, polegający na zamianie sukni w płócienną torbę,
byłby więc naturalną konsekwencją i uwypukleniem tej cechy, która obecna jest już w pierwowzorze. Mamy tu jednak do czynienia nie tylko ze spotęgowaniem pierwiastków zawartych w oryginale, ale także z ich biegunowym odwróceniem. W obrazie Velasqueza na pierwszy plan wysuwa się

przede wszystkim niezwykle bogaty i malowany prawdziwie eon amore
strój królewskiej córki, podczas gdy jej twarz, pozbawiona psychologicznego wyrazu, pusta i bezbarwna, wyraźnie traci na znaczeniu. W wersjach
Kantora natomiast głowa, będąca jedynym elementem malowanym iluzjonistyczną techniką, zdecydowanie wybija się na tle ubogiej imitacji dworskiego stroju. Ambalaż służy więc tym razem, paradoksalnie, uwolnieniu
zawartości, czyli prawdziwej tożsamości infantki, od kostiumu-opakowania, od tego - mówiąc słowami Kantora - „pasożyta na ludzkim ciele"11.
Jak widać, forma (sposób przedstawienia) użytego ready-made (czyli portretu infantki) staje się podstawą dialogu, jaki zawiązuje się pomiędzy pierwowzorem a jego zaambalowanym przetworzeniem, stymulując bogate i
dalekie od jednoznaczności sensy dzieła krakowskiego artysty.

Z podobnym zjawiskiem spotykamy się także w rysunku przedstawiającym zaambalowane postaci z obrazu Goi Rozstrzelanie powstańców
madryckich (il. 2). Szczególny sposób ukazania napoleońskich żołnierzy
był zapewne tym, co Kantora w tym dziele zainteresowało najbardziej. Zostali oni bowiem w malowidle Goi zobrazowani jako anonimowa, pozbawiona twarzy i ujednolicona umundurowaniem masa. Kantor natomiast w pochodzącym z 1978 roku tekście Wojsko - Le soldat - L'individu militaire,

10 T. Kantor, Emballages, w: tegoż, Teksty autonomiczne, maszynopis w posiadaniu Cricoteki.
11 Por. tenże, Spotkanie z Nosorożcem Diirera, w: Ambalaże (przyp. 4), s. 23.
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2. Tadeusz Kantor, Ambalaż obrazu Goi, 1967, rysunek na papierze, wł. nieznany

wyodrębniając żołnierzy jako osobny gatunek ludzki, uznał, że tym, co go
wyróżnia, jest właśnie jednorodność i wzajemne podobieństwo wszystkich
jego przedstawicieli, powstałe w następstwie jak najbardziej dosłownej uniformizacji12. Uniform zaś to kolejna wersja kostiumu-opakowania, jednak
tym razem nie będącego już znakiem schronienia i izolacji, a raczej - symbolem wzmagającej grozę anonimowości. Groza ta widoczna jest w obrazie
Goi, zatem, podobnie jak w przypadku Infantek, Kantor jedynie bardziej
dosadnie unaocznia to, co podkreślone zostało już w eksploatowanym oryginale.
12 Tenże, Wielopole, Wielopole, Kraków-Wrocław 1984, s. 20-21.
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Eksploatowanie preegzystującej rzeczywistości artystycznej nie jako
przedmiotu znalezionego, co sugeruje przypadkowość aktu, ale raczej jako
przedmiotu odnalezionego, a więc wcześniej podług jakiegoś klucza poszu-

kiwanego, jest właściwością charakterystyczną nie tylko dla ambalaży
Kantora, lecz także dla jego działań paraartystycznych. Ujawnia się między
innymi we wzorowanej na Tratwie meduzy Gericaulta jednej z części Panoramicznego happeningu morskiego, a także w nieco później zrealizowanej
akcji pt. Lekcja anatomii wedle Rembrandta. W obu przypadkach bez trudu

można wskazać nić łączącą formalno-ideową zawartość przytaczanych
obrazów z rolą, jaka owym przytoczeniem zostaje przypisana w nowym
kontekście. Towarzyszący Panoramicznemu happeningowi morskiemu
tekst daje świadectwo fascynacji Kantora dostrzeganymi przezeń zbieżnościami między procesualnością happeningu a sposobem tworzenia dzieła
przez francuskiego romantyka13. Z kolei w Lekcji anatomii... obserwujemy,
jak służąca naukowemu poznaniu sekcja zwłok z obrazu Rembrandta ulega
powieleniu w strywializowanej formie deambalażu mającego odsłonić wstydliwą realność, skrywaną w kieszeniach i zakamarkach ludzkich ubrań14.
Podobne ciągi i zależności można również prześledzić w realizacjach teatralnych Tadeusza Kantora, jest to jednak temat wymagający osobnych
rozważań.

Nowy rozdział w relacjach Kantora z historyczno-artystycznym dziedzictwem rozpoczyna się w połowie lat 70. W Tekstach Autonomicznych
określa on ów moment jako „początek podróży do krainy przeszłości", podczas której „z czasu przeszłego, z jego nostalgią i daremnością (...), jak z
biednych łachmanów" tworzył „tragiczny obraz czasu teraźniejszego"15.
Objawiająca się we wspomnieniach, w postaciach i zdarzeniach zapamiętanych z dzieciństwa, a także w stanowiących element zbiorowej pamięci arcydziełach minionych mistrzów, przeszłość nie jest już traktowana jako jeden z rodzajów realności znalezionej, ale jako jedyna realność konkretna16
i doświadczana przez człowieka. Kantor odnajduje ją w swym biednym pokoiku wyobraźni, ma ona swoje specyficzne właściwości związane ze sposo13 Tenże, Panoramiczny happening morski, maszynopis w posiadaniu Cricoteki.
14 Tenże, Lekcja anatomii wedle Rembrandta, w: Ambalaże (przyp. 4), s. 26.
15 Tenże, Emballages (przyp. 10).

16 Cytat za: Maszyna pamięci (z Tadeuszem Kantorem rozmawia Jolanta Wołoszańska),
„Rzeczpospolita", z 01.01.1990. Por. także z innymi wypowiedziami na ten temat: „Realnością
najbardziej konkretną jest przeszłość (...), dla mnie jako materia do tworzenia istnieje tylko czas
przeszły" (cyt. za: D. Nowak, Kim jest Kantor, „Dziennik Zachodni" z 13.01.1989); „Uznać pamięć za jedyną tutaj realność" (Kantor, Wielopole... [przyp. 12], s. 141).
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bem funkcjonowania ludzkiej pamięci - jest fragmentaryczna, skłonna do
powtórzeń, niepewna i zmienna. W sztuce może się uobecniać jedynie za
pomocą klisz11, których cechą najważniejszą i determinującą wykorzystanie jest przezroczystość. Ona umożliwia dowolne nakładanie na siebie obrazów z bliższej i dalszej historii, dzięki czemu, mimo iż ciągle w obiegu są te
same zdarzenia, osoby i przedmioty, za każdym razem powstaje z nich ja-

kość zupełnie nowa i do poprzednich niepodobna. Dla Kantora, który nie
zmierza do nostalgicznej rekonstrukcji utraconego raju, nie jest to niedogodność, przeciwnie - owa nieuchwytność i zmienność obrazów przeszłości
pozwala mu na równoczesne mówienie o jego własnym dzieciństwie, a więc
doświadczeniu partykularnym, i o epifaniach współczesności bliskich każdemu, niezależnie od jego kulturowych korzeni. Przykładów takiego wykorzystania klisz pamięci dostarczają spektakle Teatru Cricot 2 z cyklu nazwanego Teatrem Śmierci, możemy je także śledzić w powstałej na parę lat
przed śmiercią Kantora serii płócien Dalej już nic.
W obrazach tej serii (il. 3, 4), po wielu latach przerwy ponownie pojawiają się postaci infantki i napoleońskiego żołnierza z Rozstrzelania powstańców madryckich. Już niejako przedmioty znalezione, czy odnalezione,
ale jako owa jedyna konkretna realność. Ich kształtów nie skrywają ambalaże, infantka Małgorzata ukazana jest wprawdzie bardzo schematycznie,
niemniej jednak w pełnej postaci. Żołdak zaś opakowany pozostaje już tylko

w swój mundur, a co więcej, uzyskuje pełną nienawiści twarz - twarz,
której mu i Kantor, i Goya niegdyś odmówili. Nowym elementem tego malarstwa jest także obecność na płótnie wizerunku samego autora: szczelnie

okutany w płaszcz, w kapeluszu, z charakterystycznym szalem i nieodłącznym papierosem w dłoni staje na wprost wymierzonego weń karabinu napoleońskiego żołnierza lub też, w innym obrazie, spada pod obojętnym wzrokiem infantki na majaczący w głębi kościółek w Wielopolu. Ta
obecność Kantora w przestrzeni dzieła znacznie komplikuje jego wymowę,
problematyzując między innymi status przedstawionej rzeczywistości. Z
jednej strony tytuły obrazów Pewnego wieczoru weszła do mojego pokoju
Infantka Velasqueza oraz Żołdak Napoleoński z obrazu Goi wtargnął do
mego pokoju, sugerują, że mamy przed oczami konkretne wnętrze pracow-

ni artysty. Z drugiej jednak - nakładające się klisze z bliższej i dalszej
przeszłości zdają się mówić, iż jest to raczej ów biedny pokoik wyobraźni pamięć artysty, miejsce przechowywania wspomnień. A skoro tak, to In-

17 Por. T. Kantor, Przewodnik po spektaklu „Niech sczezną artyści" (1985), w: Grupa Krakowska (dokumenty i materiały), cz. 9, red. J. Chrobak, Kraków 1992.
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3. Tadeusz Kantor, Pewnego wieczoru weszła do mojego pokoju Infantka Velasqueza
(z cyklu Dalej już nic), 1988, akryl/płótno, 136 x 180 cm, wł. Galerie de France, Paryż

fantka i Żołdak nie tyle pełnią rolę cytatów z Velasqueza i Goi, co raczej są
autocytatami - przypomnieniem muzealnych ambalaży.
Kwestia realności komplikuje się jeszcze bardziej w wykonanych dwa
lata później replikach owych obrazów (il. 5, 6). Zawarte w ich tytułach sformułowania: Po raz drugi weszła..., Powtórnie zaszedł mi drogę..., świadczą
bowiem o tym, iż rozgrywający się w rzeczywistym świecie akt malowania
zostaje utożsamiony ze zdarzeniami dziejącymi się na płótnie. Następuje
zatem zniesienie, a przynajmniej zakwestionowanie, granic oddzielających
to, co zwykliśmy nazywać rzeczywistością, od wytwarzanej przez sztukę
iluzji. Pojawienie się w tych pracach postaci Kantora jest więc już tylko naturalną konsekwencją owego zniesienia, skoro - jak wyznaje w jednym ze
swoich ostatnich tekstów - „Moim DOMEM było i jest moje dzieło"18.
18 Tenże, Mój Dom (tekst do spektaklu Dziś są moje urodziny), w: Tadeusz Kantor...,
(przyp. 5), s. 91.
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4. Tadeusz Kantor, Żołdak Napoleoński z obrazu Goi wtargnął do mego pokoju
(z cyklu Dalej już nic), 1988, akryl/plótno, 180 x 137,5 cm, wł. Galerie de France,
Paryż
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5. Tadeusz Kantor, Po raz drugi weszła do mojego pokoju Infantka Velasqueza
(z cyklu Dalej już nic), 1990, akryl/płótno, 146 x 128 cm, wt. Galleria d'arte Spicchi
dell'Est, Rzym
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6. Tadeusz Kontor, Powtórnie zaszedł mi drogę Żołdak Napoleoński z obrazu
Goi (z cyklu Dalej już nic), 1990, akryl/płótno, 146 x 128 cm, wł. Galleria d'arte
Spicchi delPEst, Rzym
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Zestawienie przytoczeń obecnych w twórczości Kantora z lat 60. z przytoczeniami z jego ostatnich obrazów wskazuje, że cytowanie nie było dlań
techniką służącą jednorodnym i jednoznacznym celom. Cytowanie to posiada jednak pewne cechy stałe i one też posłużyć mogą jako pomoc w sformułowaniu odpowiedzi na postawione uprzednio pytanie o związek Kantora z którymś ze współcześnie obowiązujących paradygmatów: tradycyjnym,
awangardowym bądź ponowoczesnym.
Najmniej wątpliwości zdaje się budzić kwestia powiązań Kantora z tradycyjnym, przedawangardowym modelem sztuki. Wystarczy porównać zaambalowaną infantkę z rysunkami Ingresa czy nawet Cezanne'a wykonanymi według tego samego portretu Velasqueza, by zauważyć diametralne
różnice w podejściu do oryginału. Prace Ingresa czy Cezanne'a są jak gdy-

by tłumaczeniem pierwowzoru na język ich indywidualnych stylów, przy
czym najważniejsza treść oryginału zostaje zachowana i, co bardzo istotne,
podana bez podkreślania dystansu. Dzieło Kantora w sposobie potraktowania tego motywu bliższe jest natomiast, o czym wspominałem, zapożyczeniom Duchampa czy - z artystów mniej odległych czasowo - Rauschenberga. Podobieństwa widoczne są między innymi w fakcie wykorzystania powszechnej znajomości wzoru do budowania wielopiętrowych znaczeń (realizujących się w akcie percepcji), w nonszalancji, z jaką się ów wzór traktuje poddając go znacznym modyfikacjom, a także - w wyobcowaniu cytatu
wobec pozostałych elementów rzeczywistości dzieła, wyobcowaniu, które
sprawia, iż dzieło traci charakter spójnej całości, rozpadając się na szereg
obcych i do siebie nie przystających fragmentów. Wszystkie te cechy spra-

wiają, iż trudno byłoby określić przytaczanie Kantora jako strategię typową dla sztuki dawnej. Co do jej awangardowości lub ponowoczesności,
wszystko zależy od przyjętej perspektywy badawczej. I tak na przykład, w
oparciu o jeden z podstawowych modeli awangardowego dzieła, model wypracowany w tekstach krytycznych Clementa Greenberga, należałoby zdecydowanie wykluczyć awangardowość wszystkich prezentowanych tutaj
prac Kantora. Model ten zakłada bowiem, po pierwsze - skupienie się na jakościach czysto formalnych i autonomicznych, po drugie - strukturalną homogenię całości19. Obydwie te cechy zaś, co starałem się udowodnić, ulegają
zaprzeczeniu zarówno w ambalażach muzealnych, jak i w obrazach z cyklu

Dalej już nic.

19 Por. C. Greenberg, Modernist Painting, w: Art in Theory 1900-1990. An Anthology of
Changing Ideas, red. Ch. Harrison, P. Wood, Oxford-Cambridge (Mass.) 1993, s. 754-760 oraz
tenże, Towards a Newer Laocoon, w: tamże, s. 554-560.
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Pozostawałaby zatem w tym układzie ponowoczesność jako jedyny
punkt odniesienia opartej na przytoczeniach twórczości Kantora. I o ile za
postmodernistyczną uznamy sztukę o profilu antygreenbergiańskim, a takie jest nastawienie wielu krytyków i teoretyków głównie z krajów anglosaskich, to oczywiście dzieło Kantora, przynajmniej od początku lat sześćdziesiątych, może za postmodernistyczne uchodzić. Tak samo zresztą jak
prace Duchampa, Maxa Ernsta, Rauschenberga czy Roya Lichtensteina, co

dowodzi pewnej absurdalności takiej perspektywy, a przynajmniej jej
poznawczej nieużyteczności. Postmodernizm bywa jednak także interpretowany bardzo wąsko - jako nurt zwrócony w przeszłość, odkurzający retro-style, pełen nostalgii za minionym Złotym Wiekiem, zniechęcony do teraźniejszości postrzeganej jako moment cywilizacyjnej zapaści i kulturowego wyczerpania. Taki postmodernizm miał prawdopodobnie na myśli Guy
Scarpetta, przeciwstawiając mu twórcze, pozbawione czystej nostalgii i naśladowniczego paseizmu czerpanie z tradycji przez Tadeusza Kantora,
o którym pisał: „pamięć nie jest u niego przeciwieństwem inwencji, ona
służy jej za tworzywo"20. Przeciwstawienie odtwórczego charakteru sztuki
ponowoczesności aktywnej eksploatacji tradycji malarskiej przez autora
muzealnych ambalaży traci jednak sens w koncepcjach wielu innych teoretyków, którzy, jak np. Robert Rosenblum skłaniają się raczej ku przekonaniu, iż postmodernizm to nie tęsknota za przeszłością, a jedynie rejestracja naszej wizualnej rzeczywistości, rzeczywistości, której istotnym elementem są funkcjonujące w medialnym obiegu obrazy historii21. Tak więc Kantor oświadczający wielokrotnie, że historia służy mu do obrazowania tego,
co zawsze aktualne, tym razem znów okazałby się artystą ponowoczesnym.
On sam zresztą w rozmowie z Wiesławem Borowskim mówił o tym w sposób następujący: „Nie wracam do tradycji po to, aby ją kultywować, czy gloryfikować. Jeżeli używam jej elementów, to w ten sposób, że występują one
jawnie, a nawet demonstracyjnie jako elementy przeszłości, jako metody
obowiązujące i sprawdzone w przeszłości. Ale jako takie należą do totalnej
realności i nie widzę powodu, aby nie użyć ich do pewnych moich aktualnych manipulacji"22.
Oczywiście, to zaledwie kilka z wielu możliwych sposobów osadzenia
Kantorowej praktyki cytowania w szerszym kontekście artystycznym. Jed-

20 G. Scarpetta, Portraił De L'artiste En Reuenant, w: Tadeusz Kantor. Plus Loin - Rien!, katalog wystawy w Galerie de France, Paris 1989.
21 The Art of Quotation. An >rArt and Design" Interuiew with Robert Rosenblum, „Art and Design" 1989, nr 7/8, s. 14.
22 Rozmowa z Tadeuszem Kantorem (przyp. 8), s. 104.
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nakże już ta skromna propozycja poświadcza, jak sądzę, iż przytoczenia,
będące w jego twórczości zjawiskiem pozornie marginalnym, w istocie
pełnią rolę zwornika, w którym schodzą się najodleglejsze wątki i koncepcje

tak jego własne, jak i te, które moglibyśmy określić jako elementy
współczesnego dyskursu kulturowego. Przy czym, co należy podkreślić,
przytaczanie Kantora jest zjawiskiem na tyle osobnym i odrębnym, że
mimo parantel z taką lub inną teorią, zawsze przekracza ustalane przez
teoretyczny dyskurs bariery, a co za tym idzie - wychodzi poza systematyzujące ułatwienie awangardowo-ponowoczesnej dychotomii.

Appropriations in Tadeusz Kantor's Paintings
Summary
The present paper takes up the ąuestion of appropriations in paintings by Tadeusz Kantor. A appropriation is understood here as any form of using a pre-existent artistic structure, such as a work of art or its fragment, the style of a certain
epoch, milieu, or school, an individual manner, and the like. With one reservation:
this employment should be intentional, that is, the artist should be fully conscious
that the source will be identified; what is more, he makes the identification an essential element of perception of his work. Analysis of aappropriations is a starting-point for considerations of the character of relations between Kantor's oeuvre

and the currently obtaining paradigms of art - traditional, avant-garde, and
post-modern.
In the artisfs ąuotation-based production two stages have been distinguished.
The first is connected with the idea of the lowest-rank reality and is mainly represented by a group of museum emballages. At this stage, in accordance with what

Kantor declared then, a appropriation in his works is treated on a par with any
other object used by him - as a ready-made, a found object, a ready-made reality
object. The second stage is linked with the concept of the past as a sole concrete
reality, being represented by a cycle of pictures entitled „Dalej już nic" (Further
Nothing More), created in the last years of the artisfs life. Quotations from Old
Masters cease then to function as one of several versions of a ready-made, being
given a particular privilege in the space of a work of art, due to their belonging to
the sphere of memory.
Museum emballages are those works in which there appear some borrowings
from of the Velasquez portraits of the Infanta Margareta and from Goya's painting
Execution of the Madrid Insurgents. These appropriations are juxtaposed with elements of the lowest-rank reality, in this case bags and other wrappings. The function of wrappings (emballages) in those works is ambivalent - on the one hand they
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serve to compromise the museum prestige of the originals, but on the other aim at
protecting a great cultural value (represented by these pictures) against its depreciation.
In the „Dalej już nic" (Further Nothing More) cycle Kantor returns once again
to the above-mentioned paintings of Velasquez and Goya, situatingthem, however,

in a different context. The artist is no longer preoccupied with the wrapping of
these historical portraits, but incorporates them in the ilłusionistic space of his
work, together with other cliches ofmemory (imperfect and variable images of the
past). The Infanta and the Napoleonie Soldier function in these pictures in two
ways: as ąuotations from the Spanish masters' oeuvre or, on another occasion, as
self-quotations, a reminder of the museum emballages of the 'sixties.
Despite the differences between the appropriations present in museum embal
lages and those which appear in the last stage of his creative activity, these ąuotat-

ions are in large measure an expression of one and the same artistic strategy,
whose characteristics are as follows:

- the relation between an original and a work of art referring to it is freąuently
used as a generator of important meanings,
- the model is treated with nonchalance and subjected to considerable modifications,

- ąuotations are deliberately isolated from the remaining elements of the reality
of a work of art, this, conseąuently:
- leading to a change in the structure of a work of art: a coherent whole breaks up
into a number of alien and incongruous fragments.
For the above reasons Kantor's appropriations have little in common with traditional (pre-modern) ways of referring to the art of the predecessors. As regards
the relationship of this strategy with the avant-garde or post-modernism, everything depends on the researcher's standpoint. In the present paper Kantor's
ąuotation-based output is compared, for instance, with Greenberg's model of an
avant-garde work of art, with a post-modern nostalgia as seen by Guy Scarpetta,
and with post-modernism in the concept of Robert Rosenblum (and in those akin to

it). However, owing to a multitude of freąuently contradictory connotations of
these concepts (avant-garde and post-modernism), Kantor's ąuotation cannot be
classified unequivocally. Nevertheless, the author indicates some points in common
linking the artisfs ąuotation method with the concepts constituting a permanent
element of a post-modern discourse.
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