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TemaTem TeGo arTykuŁu jesT przybliżenie zaGadnienia obrazu 

oparTeGo na Tekście. W hisTorii szTuki, choćby Tylko WspóŁczes-

nej, można Wskazać Wiele TeGo Typu przykŁadóW. jednak obraz-

TeksT, jako konsekWenTna meToda TWorzenia szTuki, jako środek 

arTysTyczny, pojaWia się Wraz z usTanoWieniem W szTuce noWej 

kaTeGorii – szTuki koncepTualnej, czyli Wraz z poWiązaniem de-

finicji szTuki, czy – jak móWili ad reinhardT i joseph kosuTh – idei 

szTuki, ze znaczeniem lokoWanym poza maTerialną sTrukTurą 

dzieŁa. nasTąpiŁo To okoŁo 1965 roku W pracach josepha kosuTha, 

kTóry jednakoWoż W Tym Wczesnym okresie byŁ pod WpŁyWem 

reToryki reinhardTa. i Tak zdanie reinhardTa „arT as arT” (pod-

sTaWoWe dla caŁej serii jeGo obrazóW), sTaŁo się pierWoWzorem 

kosuThoWskieGo „arT as idea as idea”, kTórą To nazWą objąŁ kilka 

serii Wczesnych prac (będzie o nich moWa poniżej). zmiana nie jesT 

Wynikiem li Tylko Gier językoWych. odzWierciedla przesunięcie 

między sTanoWiskiem holisTycznym, purysTycznym, podszyTym 

meTafizyką i scepTycyzmem, realizoWanym poprzez esencjonal-

ne formy malarskie (obrazoWe), reprezenToWanym W szTuce 

reinhardTa, a kaTeGorią prakTyczną (operacyjną) opisującą To, 

co dla TWorzenia szTuki jesT podsTaWoWe W sTrukTuralisTycz-

nym sensie (idea szTuki kosuTha). 
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 Kwestię wpływu Reinhardta na wczesne prace Kosutha przybliża 
Robert Hobbs w tekście towarzyszącym wystawie Kosutha Neither Ap-
pearance nor Illusion / A Selection of Early Works from the 1960, Sean Kelly 
Gallery, New York, 2008, na której został pokazany wybór kluczowych 
prac z pierwszego okresu konceptualnego z lat 60.1. Weźmy także pod 
uwagę to, że Kosuth wtedy, kiedy przeżywa inspirację Reinhardem, ma 
lat 20 i właśnie przybył z rodzinnego Toledo w Ohio na studia w Scho-
ol of Visual Arts w Nowym Jorku, gdzie pisze referat o Reinhardcie na 
seminarium z filozofii u Dore Ashton. Reinhardt tymczasem jest wtedy 
od 20 lat guru nowojorskiej bohemy. Trwałą pozostałością wpływu 
Reinhardta w sztuce i teorii Kosutha jest holistyczny sposób myślenia 
o sztuce jako idei (sztuka jako idea sztuki), jako tym co jest niezmien-
ne. Sztuka to „całość” a nie „część”. A „całość” istnieje tylko konceptual-
nie2 . To na myśleniu holistycznym, o proweniencji Reinhardtowskiej, 
ufundowana jest sztuka jako sztuka konceptualna, czego najlepszym 
przykładem są właśnie prace oparte na tekście.
 Zagadnienie zostanie zaprezentowane poprzez porównanie prac 
opartych na tekście autorstwa dwóch artystów: Josepha Kosutha 
i Jana Świdzińskiego. Dla obu artystów tekst w pewnym momencie 
jest podstawowym środkiem artystycznym, czy, mówiąc językiem 
strukturalistów lat 70 – medium, czy jak mówił Kosuth – materia-
łem tworzenia obrazu. Różnice, także różne efekty wizualne (obra-
zowe), jakie osiągają za pomocą użycia tekstu (wskażę je poniżej), 
są wynikiem przyjętej praktyki, metod realizacji założeń teoretycz-
nych, w obu przypadkach bardzo rozbudowanych. Ponadto wynikają 
one z historii, momentu w którym obaj artyści wkraczają do historii 
sztuki. Mianowicie Kosuth, który od połowy lat 60. rozwija sztukę 
konceptualną, w połowie lat 70. dokonuje krytyki i rewizji swojego 
dotychczasowego programu jako modernistycznego (i krytyki samego 
modernizmu jako formacji kulturowej). Tym samym jego teoria i prak-
tyka wchodzą w fazę postkonceptualną. Zarazem jest to czas gdy spo-
tyka się ze Świdzińskim i jego propozycją sztuki kontekstualnej (na 
konferencji w Toronto w 1976 roku). Założenia sztuki kontekstualnej 
Świdzińskiego okazują się zmierzać wtedy w pokrewnym kierunku – 
krytyki modernizmu i konceptualizmu opartego na dotychczasowych 
założeniach. Mają więc wymiar ogólnokulturowy i proponują narzę-
dzia artystyczne służące jej uprawianiu. To na gruncie rodzącego się 
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wtedy w sztuce postmodernizmu i poskonceptualizmu możliwe było 
spotkani tych dwóch wielkich indywidualności. 
 Francois Lyotard we wstępie do tomu tekstów zebranych Kosutha 
Art After Philosophy and After, wskazuje pewien trop interpretacyjny 
specyficznej formy, jaką jest obraz-tekst. Pozwala on na powiązanie – 
wydawałoby się obiektywnych – struktur językowych z obecnością. 
Ponieważ Kosuth czyni Wittgensteina punktem wyjścia swojej reflek-
sji nad sztuką, podobnie Lyotard, przystępując do przybliżenia znacze-
nia i funkcji tekstu w teorii i praktyce artystycznej Kosutha, zaczyna 
od porównania z Wittgensteinem. Porównanie służy Lyotardowi do 
zilustrowania głównej tezy tekstu – After philosophy comes philosophy3 
(w nawiązaniu do Kosuthowskiego „art after philosophy”). Przywołuje 
w tym celu zmianę jaka dokonała się w filozofii Wittgensteina między 
Traktatem a Dociekaniami, wskazując, że kluczowym słowem jest tu 
„after” – w nim zawarta jest zmiana. Słowa to rzeczy – formy wizu-
alne, gdyż tak najpierw ukazują się one odbiorcy i w tym znaczeniu 
stanowią zarówno „przed” jak i „po” filozofii. Jako takie, same w sobie, 
są też nieme. Są po pierwsze znakiem obecności, ponieważ myślimy 
poprzez zdania.
 Po filozofii jest przed filozofią. Człowiek zanurza palec, patyk, pędzel 
w paście z tlenków, czy w tuszu i kreśli znak na podłożu. Pisze czy maluje? 
Ani jedno ani drugie, takie rozróżnienie przyjdzie później. On zwraca się 
przy pomocy środków widzialnych-czytalnych do „obecności”, która jest 
czymś więcej niż milczącymi aktami widzenia i czytania4. 
 Jak owe rzeczy (czyli słowa) można „ożywić” (czyli napełnić zna-
czeniem)? Lyotard sięga tu po porównanie ze sposobem odczytywania 
znaczeń tekstu Tory. Przypomina, że Tora, zapis jej tekstu, pozbawio-
ny jest znaków wskazujących sposób czytania (akcentacji). Stąd pro-
ces odczytywania jest nadawaniem znaczenia (część Tory przynależy 
do tradycji ustnej).
 Porównuję prace wizualne Kosutha z kwadratowymi literami Tory. 
Litery są także tekstami, ale oczekującymi na akcenty, samogłoski, inter-
punkcję, intonację, wprowadzanie w życie. Słowa oczekują, by podzielić 
je na kawałki i zdefiniować. To jest ucieleśnienie, które ośmiela się z po-
wagą i pokorą na wyśrodkowanie, formatowanie, neonowe podkreślenia, 
wariacje krojów i wielkości pisma. A słownikowe definicje w kilku językach 
pokazują dobitnie, że są zbudowane ze słów i wciąż oczekują na znaczenia. 
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Definicją słowa jest użycie. A użycie to bezdomny wędrowiec i wiara w nie-
obecny Głos. To coś, co nie ma końca5. 
 Tekst jako zapis jest obrazem. Znaczenie nadaje mu sposób odczy-
tania, a to zależy od czytającego podmiotu. Znaczenie powstaje w sa-
mym akcie czytania; to czytanie jest sposobem tworzenia znaczenia. 
A czynność czytania ma tu zawsze charakter podmiotowy; to rodzaj 
performance (sens odniesienia do performance wyjaśnię w dalszej 
części tekstu). 
 Przywołane przez Lyotarda następstwo „dwóch Wittgensteinów” 
nieprzypadkiem znalazło się w tekście otwierającym tom tekstów 
zebranych Kosutha. Przesunięcie, jakie dokonało się między dwo-
ma okresami filozofii Wittgensteina, można zasadnie porównać do 
dwóch okresów w refleksji teoretycznej (i praktyce z nimi związa-
nej) Kosutha. Zmianę między Tractatusem… a Dociekaniami można 
opisać jako przesunięcie między poszukiwaniem pewności wyrażeń 
językowych w logice a uznaniem roli języka potocznego w tworzeniu 
znaczeń, z czym wiąże się uznanie większej roli kontekstu. Teoria 
i praktyka artystyczna Kosutha przechodzi podobną drogę – od po-
szukiwania ścisłości i precyzji w języku filozofii analitycznej, co 
w praktyce artystycznej oznacza operowanie wewnątrz języka sztu-
ki (sztuka jako tautologia), a co najlepiej wyraża stanowisko zawar-
te w tekście-manifeście sztuki konceptualnej Art After Philosophy 
(1969), do otwarcia na przypadek i kontekst, rozumiany jako szeroki 
kontekst kulturowy, gdzie praktyka artystyczna została porównana 
do pracy antropologa, które to stanowisko zostało najpełniej sfor-
mułowane w tekście Artist As Anthropologist, (1975). Dla Kosutha 
głównym tematem jego sztuki (teorii i praktyki) jest zagadnienie 
tworzenia znaczeń. Modernistyczny formalizm, oparty na wzorcu 
nauki, lokuje znaczenie wewnątrz sztuki. Rewolucyjność propozycji 
sztuki konceptualnej Kosutha polegała na tym, że tworzenie znaczeń 
nie jest powiązane z formą wizualną dzieła, ale jest lokowane poza 
materialną jego strukturą, w sferze idei – sztuka jest wtedy sprowa-
dzona do definicji sztuki i tak też rozpatrywana (jako definicja, czyli 
idea). Owo przesunięcie było wymierzone w obraz, zwłaszcza obraz 
malarski, ekspresjonistyczny abstrakcjonizm i wspierającą go teorię 
Greenberga, która wciąż była wpływowa i dlatego też stała się głów-
nym przeciwnikiem artystycznym. W tekście Artist As Anthropologist 
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ów modernistyczny, quasi-naukowy model sztuki jako tautologii, zo-
stał zanegowany expressis verbis, na rzecz powiązania sztuki z kontek-
stem kulturowym (społecznym, życiowym) i jej „antropologizacją”, co 
oznacza mocniejszą niż dotychczas rolę podmiotu jako konstytutyw-
ną dla tworzenia znaczeń w sztuce. 
 W tym miejscu włącza się w historię sztuki Jan Świdziński. W 1976 
roku ma okazję do konfrontacji wypracowanej przez siebie teorii 
„sztuki jako sztuki kontekstualnej” z antropologizacyjną koncepcją 
Kosutha. Po pierwsze, dokonuje krytyki (podobnie jak Kosuth) wcze-
śniejszej koncepcji sztuki konceptualnej (tautologicznej). Stwierdza, 
że Kosuth pozostawił problem nie rozwiązany i przeszedł do innego 
(czyż w tym nie jest podobny do Wittgensteina?). Kosuth i inni kon-
ceptualiści porzucają ten problem, nie usiłując go rozwiązać i przechodzą 
do rozważań nad innym aspektem sztuki: jej funkcjonowaniem w społe-
czeństwie6. Powiedzenie Judda, iż sztuką jest to, co artysta nazwie 
sztuką, czy rozwinięcie tej zasady przez Kosutha w postać „sztuka jest 
definicją sztuki” (ostatnie zdanie Art After Philosophy) – Świdziński 
uznaje za wyjaśnienia niewystarczające, gdyż oparte na tautologii, 
a w ten sposób nie da się niczego wyjaśnić, a co zarazem jest krytycz-
nym (wobec konceptualizmu) sposobem myślenia znamiennym dla 
postawy postkonceptualnej. Trzeba więc, po pierwsze, odpowiedzieć 
na pytanie: jakim bytem jest teraz sztuka jako sztuka (a nie simulacrum 
sztuki; coś, co jest cieniem, udawaniem czegoś, czym była niegdyś) i wtedy 
dopiero określić, jak ma ten twór funkcjonować7. Odpowiedzią jest sztuka 
jako sztuka kontekstualna. Sztuka jako jedna z form ludzkiej działal-
ności podlega nie tylko własnym, specjalistycznym regułom, lecz również 
normom ogólnym i wartościom rządzącym całą strefą kultury8. 
 Kontekst jest tu rozumiany w sposób ogólny, można nawet powie-
dzieć – potoczny. Do tego momentu, w planie ogólnym, Świdziński 
nie mówi nic innego niż Kosuth. Jednak Świdziński przekonuje, że 
nowa sztuka po-konceptualna jest innym rodzajem działalności, który 
z tym, co poprzednio uznawaliśmy za sztukę, łączy tylko nazwa. Stąd 
„jako” (qua) w określeniu „sztuka jako sztuka kontekstualna”. Dodajmy, 
że qua staje się powszechną praktyką określania sztuki w pracach 
konceptualnych9. Po owym „jako” nie wpisujemy jednak przedmio-
tów (wtedy byłaby to definicja Judda – nazywania czegoś sztuką), 
ale sytuacje, zdarzenia, eventy, czyli coś, co ma wymiar czasowy  
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i kontekstowy (może „dziać się” wszędzie). Świdziński proponuje jed-
nak zachować sam termin „sztuka” ze względów praktycznych, dla 
jasności prowadzonego dyskursu, gdyż po prostu się do niego przy-
zwyczailiśmy (tu polemizuje z Arturem Danto, który uznaje koniec 
sztuki, historii sztuki jako historii form wizualnych, za stan dokonany 
– jej miejsce zajęła teoria (filozofia). Jednakowoż zajmujemy się jego 
nowym znaczeniem, a raczej jego nowymi aplikacjami, czyli zastoso-
waniami kontekstowymi. 
 Zapis formuły kontekstualnej Świdzińskiego wzoruje się na zda-
niach logicznych: Przedmiot „O” przyjmuje znaczenie „m” w czasie „t”, 
w miejscu „p”, w sytuacji „s”, w stosunku do osoby/osób „o” wtedy i tylko 
wtedy10. W terminach Kosutha jest to „zdanie sztuki” (art proposition), 
czyli prace artystyczne oparte na wzorcach zaczerpniętych z logiki. 
W jego metodologii artystycznej zdanie jest zarówno tekstem (zapi-
sem), jak i dziełem sztuki (ideą), inaczej niż obraz, będący li tylko for-
mą wizualną. I tę podwójność prac-tekstów obu artystów należy brać 
pod uwagę. Formuła sztuki kontekstualnej Świdzińskiego jest kluczo-
wa dla jego koncepcji „sztuki jako sztuki kontekstualnej”. Przytoczony 
tu zapis pochodzi z tekstu-manifestu 12 punktów sztuki kontekstualnej, 
który jest redakcją wcześniejszego o rok manifestu Sztuka jako sztu-
ka kontekstualna, opublikowanego po raz pierwszy w Lund w Szwecji. 
Zdanie formuły kontekstualnej należy odczytać jako powiązanie 
z konkretem – czasem, miejscem, osobą. Kontekst oznacza tu dany 
kontekst – konkretnie lokowane w czasie i przestrzeni tu i teraz kon-
kretnej osoby w sytuacji – czyli „kontekst pragmatyczny”, jak wyraża 
się Świdziński. Pojęcie kontekstu staje się tu specyficzne, powiązane 
z jego teorią i praktyką artystyczną (i o tyle też odbiega od potoczne-
go rozumienia kontekstu). 
 Formuła Świdzińskiego ujmuje w zdaniowej formie myśl, która 
pojawia się często w tekstach Kosutha, tam gdzie przybliża on swo-
je pojęcie kontekstu. Kosuth w tekstach po roku 1975 (po Artist As 
Anthropologist) posługuje się określeniem „praktyka chwili” (moment 
in practice), mając na myśli sztukę, która łączy się z praktyką życiową 
(społeczną, kulturową, czy polityczną). Z tego powodu polityka musi 
być z konieczności postrzegana jako wewnętrzny proces tworzenia, proces 
który zaczyna się tu, w związku z naszym społecznym, kulturowym i hi-
storycznym umiejscowieniem11.
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 Przytoczone wyżej porównanie z Wittgensteinem wydaje się za-
sadne także z powodu powiązania znaczenia i użycia, na co wskazuje 
często sam Kosuth w tekstach przytaczanych cytatach, wraz ze słyn-
nym pseudocytatem The meaning is the use12. Świdziński z kolei mówi 
o sobie, że jest „nieskomplikowanym pragmatystą” i pilnuje pragma-
tyzmu swoich wywodów, jak gdyby napominając samego siebie, by nie 
popaść w metafizykę. Znaczenie jest powiązane z kontekstem pragma-
tycznym – czasem „t” , miejscem „p”, sytuacją „s”, osobą „o”. Świdziński 
w książce Sztuka, społeczeństwo i samoświadomość, Calgary 1979, pre-
zentuje logiki, czyli wzorce postępowania praktycznego w danym 
systemie społeczno-ekonomicznym i czyni to w ujęciu historycznym. 
W cywilizacji współczesnej, „cywilizacji szybkich zmian”, najbardziej 
odpowiednia jest logika gry (inne wychodzą z użycia jako już niesku-
teczne). W ramach tej logiki sytuuje formułę sztuki kontekstualnej, 
która tu wykazuje swoją praktyczną przydatność. Definicja użytecz-
ności jest możliwa tylko dla konkretnego okresu czasu. Coś jest użyteczne 
z powodu konkretnej sytuacji, tj. ze względu na czas, miejsce, osobę i oko-
liczności. Możliwości, jakie ma do swojej dyspozycji, nie funkcjonują, o ile 
nie są wcielane w życie. Są same w sobie pustymi znakami, o których nie 
mogę nic powiedzieć. Znaczenie nadaje im praktyka13. 
 „Pustka” to jedno z kluczowych określeń w sztuce kontekstualnej 
Świdzińskiego. Ponieważ pojawia się ono w jego tekstach od począt-
ku, dowodzi ciągłości i konsekwencji jego myśli. Puste miejsce, pusty 
znak, pusta nazwa; „zero”, np. stan zerowy sztuki, czy nazwa Galerii 
Zero w Warszawie14; ostatnio puste pudełko czy szuflada (rekwizyty 
stosowane w performance). W tekście Sztuka kontekstualna (jednym 
z rozwinięć manifestu Sztuka jako sztuka kontekstualna), tak przybliża 
sens użycia określenia pustka: W sytuacji współczesnej znak nie jest ani 
szybą, przez którą oglądamy świat (nie opisuje rzeczywistości), nie jest 
również znakiem samego siebie zawierającym własną ideę; jest to znak 
pusty, miejsce do wypełnienia przez rzeczywistość15. Natomiast w swojej 
ostatniej książce Sztuka i jej kontekst, Quebec 2004, pisze tak: Kontekst 
to jakby puste miejsce, niewypełniony nawias, który zapełni się, gdy zaist-
nieje pewna sytuacja16.
 Cage mówi: cisza wymaga bym mówił dalej17. Coś podobnego mówi 
Lyotard, mając na myśli relacje struktury wizualnej i dźwiękowej 
tekstu. Tradycja ustna jest podtrzymywana przez dodawanie do siebie 
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zwyczajnych gestów; w ten sposób ukazuje się ona jako przypomnienie 
znaczenia wypełniającego Litery, nie poprzez milczenie, ale rozplenianie. 
To, czego nie da się powiedzieć, musi zostać przemilczane, ale nie da się 
tego czegoś przemilczeć inaczej niż wciąż mówiąc18.
 Funkcją sztuki, tak jak ją rozumie Kosuth i Świdziński, jest two-
rzenie znaczeń (a nie form), w związku z tym dzieło sztuki powinno 
być przede wszystkim nośnikiem znaczeń (w opozycji do formalizmu 
czy estetyzmu). A oznacza to, że zmieniona została natura sztuki; z py-
tania o morfologię na pytanie o funkcję19. To tu, w związku z przybliże-
niem nowej funkcji sztuki, pada słynne zdanie o tym, że cała sztuka 
po Duchampie jest konceptualna. Pusty znak, cisza, tautologia mają ze 
sobą to wspólnego, że pozostają otwarte na tworzenie znaczeń w pro-
cesie „czytania”. 
 Strukturalne podobieństwa w podstawach teoretycznych Kosutha 
i Świdzińskiego nie powinny jednak przysłaniać różnic. Różnica staje 
się widoczna, gdy spojrzymy na sposób rozumienia kontekstu przez 
pryzmat praktyki artystycznej, konkretnych realizacji. 
 W okresie, nazwijmy go tu umownie Art After Philosophy, czyli 
w czasie formowania się sztuki konceptualnej, Kosuth realizuje serie 
prac bazujących na tekście. Tekst funkcjonuje tak jak rzecz – jest sfor-
mułowaniem obiektywnym, naukowym, językowo koniecznym, (jak 
zdania z Traktatu…), a rozpatrywany z punktu widzenia celów czysto 
artystycznych, jest pozbawiony ekspresji. Mimo obiektowości (przed-
miotowości) ów obraz-tekst ma być opozycją obrazu-unikatu, a przy-
pominać przedmiot produkcji masowej – kupiony czy zamówiony przez 
telefon (art by phone – formuła minimalistów, ale mógłby przecież tak 
powiedzieć Duchamp). To dlatego m.in. Kosuth wywodzi konceptu-
alizm z minimalizmu (a nie z Fluxusu, by wskazać dwie główne strony 
sporu o ojcostwo sztuki konceptualnej). Kosuth, poprzez użycie tech-
niki powielalnej, mechanicznej reprodukcji, uważanej wtedy za nie-
artystyczną, wskazuje na nieważność owych obrazów jako artefaktów. 
Nazywa je „props” – rekwizyty, a w licznych wywiadach podkreśla 
ich czystą użytkowość, sytuującą je na odległym biegunie od malar-
stwa – nie tylko ekspresjonistycznego, ale malarstwa jako dyscypli-
ny. Obrazy-teksty można potraktować jako ready made z powodu ich 
materiałowego i przemysłowego wykonania. Jednak sam tekst cytatu 
(definicji) to także ready made – dokonane przez Kosutha konceptual-
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ne rozwinięcie idei Duchampa. Tym samym metoda tworzenia prac 
nawiązuje do metody pisania tekstów dyskursywnych (dyskurs rozu-
miem tu za Derridą jako …aktualne, żywe świadome przedstawienie pew-
nego tekstu w doświadczeniu tych, którzy go piszą lub czytają…20). Kosuth 
uważał, że jeżeli jakaś myśl została już wypowiedziana (zapisana) 
w sposób trafny, to zamiast pisać tekst własny, wystarczy posłużyć 
się cytatem, traktując go tak jak tekst własny (ready made). Tą zasadą 
Kosuth posługuje się konsekwentnie do dziś. Wskazuje to na zako-
rzenienie w tradycji awangardy, od kolażu kubistycznego poczynając, 
poprzez ready made, po postmodernistyczne appropriation.
 W roku 1965 (tym samym, w którym Kosuth pisze referat na te-
mat Reinhardta) powstały serie One and Three – kompozycje złożone 
z przedmiotu, jego fotografii (obrazu) oraz definicji (obrazu-tekstu). 
Konstrukcja pracy odpowiada platońskiej hierarchii bytu – rzeczywi-
stości, jej obrazu i idei. Idea jest na szczycie, jako niezmienna jest 
jedyną realnością – reszta to pozory, jak obrazy rzutowane na ścia-
nach jaskini. Platoński idealizm odpowiada idealizmowi artystyczne-
mu Kosutha, wyrażonemu w zasadzie art as idea as idea. Platonizm 
Kosutha, którego najlepszą ilustrację stanowi seria One and Three, 
wskazuje także wzorzec myślenia, na mocy którego dokonało się prze-
sunięcie znaczenia poza obraz (wszelkiego typu reprezentację wizual-
ną), w sferę idei. W ten sposób znaczenia sztuki mogły stać się równie 
pewne i niezmienne jak idee w systemie Platońskim. Sztuka jako idea 
sztuki mogła wyrażać się poprzez tautologię, przez prace, owe „zdania 
sztuki”, oparte na tautologii. Sztuka może być definicją sztuki, gdyż 
nie wiąże się z żadną formą wizualną. 
 Pierwszymi pracami z tej serii z 1965 roku były Jedno i trzy krzesła 
oraz analogicznie – piła, patelnia, lampa, łopata, młotek – przedmio-
ty równie banalne i zwyczajne jak ready made Duchampa. Pozostaje 
jednak pewien, jak się okaże, kłopotliwy obraz – obraz-tekst, który na 
terenie sztuki ma wpisaną w siebie nieprzezwyciężalną podwójność 
– idei – oraz (ciągle jednak) obrazu tekstu, artefaktu (jako całości), 
i to niezależnie ile by nie poczyniono zastrzeżeń o jego nieważno-
ści i czystej użytkowości li tylko (w rankingu Artfacts prace z se-
rii Definitions są wyceniane od kilkudziesięciu do nawet 100.000$21, 
a z serii One and Three nawet 250.000$ – oferta Juan de Aizpuru Gallery 
w Madrycie). Za ostateczną, najbardziej radykalną formę „zdań sztu-



Ł u k a s z  G u z e k 16 4

ki” można uznać powstałe w tym samym roku prace z serii Definitions 
(sam Kosuth posługuje się tą nazwą, a także, w odniesieniu do całości 
prac tego wczesnego okresu, od lat 90. używa zbiorczego określenia 
Proto-Investigations). Są one pierwszymi realizacjami typu obraz-tekst 
w formie czystej – składającej się tylko z definicji. Zostały one zaty-
tułowane Titled (Art as Idea as Idea). Słowo „Titled” – „zatytułowane” 
– jest częścią rozgrywki między obrazem a znaczeniem. Tradycyjnie 
tytuł jest odautorską wskazówką dla odbiorcy na temat dzieła, a gdy 
nie ma tytułu, wskazówka mówi, że artysta rezygnuje z udzielania 
wskazówek. Jednak tu tytuł jest, ale nie zawiera wskazówek o samym 
dziele; poza stwierdzeniem faktu czy deklaracją jego zatytułowania, 
nie kieruje więc ku strukturze, którą mamy przed sobą, a ku idei wy-
rażonej w definicji (idei), której tekst widnieje na obrazie. Każdy inny 
tytuł buduje powiązanie z obrazem-przedmiotem (artefaktem). 
 Technicznie Definitions są to odbitki fotograficzne, tzw. fotostaty. 
Maszyna fotostatyczna była wtedy nowością techniczną, protoplastą 
naszego kserografu, ale wykonywanie kopii było w niej oparte o pro-
ces fotograficzny. Kamera fotografowała oryginał dokumentu, obraz 
był odwracany i w postaci negatywowej wywoływany w fotograficz-
nym procesie chemicznym – powstawała kopia w negatywowym od-
wróceniu. I takie kopie negatywowe – fotostaty – zwane tak od na-
zwy techniki – pokazuje Kosuth. Następnie z takiej kopii negatywowej 
znów w procesie fotograficznym można było wykonywać pozytywowe 
kopie dokumentów. Był to proces długi i szybko z tej technologii zre-
zygnowano. Niemniej, techniki biurowe służące powielaniu dokumen-
tów oferowane wtedy przez firmy Photostat i Xerox bardzo ułatwiły 
dokonanie konceptualnego przełomu w sztuce modernistycznej, by 
wspomnieć tylko wydawnictwa Setha Siegelauba The Xerox Book i inne 
katalogi oparte na tej technice. Ale sam pomysł sięgania po techniki 
powielalne wywodzi się z minimalistycznej konwencji tworzenia form 
sztuki w procesie przemysłowym. Zarazem wskazuje, mimowiednie, 
także na inny aspekt kultury epoki industrialnej – biurokrację, co mo-
głoby być przyczynkiem do interesujących interpretacji. 
 Forma wizualna fotostatów – biały tekst na czarnym tle i kwa-
dratowy format – nawiązują do „czarnych” obrazów Reinhardta (są 
nieco mniejsze ze względu na dostępny wówczas format papieru  
fotograficznego). Nie zapominajmy, że równocześnie Kosuth maluje 
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obrazy i jest ponoć dobrym malarzem, o czym świadczy rekomendacja, 
jaką dał sam Alfred Barr i oceny na uczelni22. Czerń – ów „nie-kolor” 
(w systematyce symultanicznego kontrastu barw – podstawy rewolu-
cji malarskiej od impresjonizmu poczynając), to dodatkowy element 
obiektywizujący, mający pozbawić obraz wszelkiej emocjonalności, 
która mogłaby oddziaływać na nas widzów w odbiorze czysto wizu-
alnym, bądź być odautorską wskazówką dla interpretacji, narzuca-
jącą jej kierunek. Nawiązanie do wizualnej formy czarnych obrazów 
Reinhardta wskazuje na związek z historią obrazu w sztuce awangard 
XX wieku. W historii awangardy malarskiej, od Malewicza poczyna-
jąc, redukcja obrazu do monochromatycznej powierzchni to najbardziej 
radykalny gest („gest” w rozumieniu O’Dohertego23). Rauschenberg, 
Klein, Reinhardt z jednej strony podsumowują tradycję eksperymentu 
awangardowego na polu malarstwa poprzez wyciągnięcie z niej osta-
tecznych konsekwencji, a tym samym podsumowują modernizm ar-
tystyczny; z drugiej strony – są próbą zerwania z tradycją awangardy 
malarskiej, czyli zerwania z modernizmem. Jednak znaczenia owych 
rewolucyjnych gestów są ściśle związane z obrazem. Tymczasem 
Kosuth w obrazach-tekstach przekracza modernistyczną tradycję, od-
rywając znaczenie od obrazu. 
  Pierwsza Definicja pojawia się w kluczowym dla Kosutha (a co 
z tego wynika – dla sztuki współczesnej) momencie przełomu w jego 
praktyce – przejścia od badań nad zastosowaniem pewnych specyficz-
nych materiałów jak szkło, a następnie woda, do badań możliwości 
zastosowania w sztuce języka, słowa, tekstu. Wtedy pojawia się pra-
ca łącząca oba materiały, z użyciem pięciu kwadratowych tafli szkła: 
Any five-foot square sheet of glass to lean against any wall, 1965, na któ-
rych znalazły się odpowiednio napisy Glass, Words, Material, Described 
(tytuł-instrukcja przypomina instrukcję do utworu Cage’a 4’33 – dla 
dowolnego instrumentalisty czy instrumentalistów, trwający dowol-
nie długo). Użycie tych materiałów wynikało z poszukiwania rodza-
ju materii bez właściwości dla wizualnego odbioru. Poszukiwania 
„formless form” kończą się na prezentacji idei (art as idea) – idei wody, 
czyli jej słownikowej definicji24. Pierwszą Definicją jest definicja sło-
wa „water” (Water, 1966). Do pierwszych prac-definicji należy także 
sześć definicji kolorów – Blue, Orange, Green, Purple, Red, Yellow (1966), 
które to prace szczególnie przemawiają do wyobraźni, gdyż słysząc/
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czytając nazwę koloru, nieuchronnie „widzimy” go w naszej wyobraź-
ni, tymczasem tu przed oczami mamy czarną tablicę z białymi litera-
mi tekstu. Inne definicje to np. Painting, To Paint, Water, Idea (1966); 
Meaning, Nothing, Silence, Ultimate, Art, Language (1967), Thing (1968) 
i wiele innych wykonanych w latach 1966-1973. 
 Wyeksponowanie w ten sposób słowa „woda” wynika z wcześniej-
szych „materiałowych” prac (co podkreśla sam Kosuth). Stąd w tej 
Definicji można doszukać się śladu myślenia w kategoriach symbo-
licznych, który pozostawiła w sztuce Kosutha przeżywana w tym cza-
sie fascynacja Reinhardtem, łączącego obraz z uniwersalistycznymi 
treściami. Zarazem jest to świadectwo istnienia, bardzo cienkiej, li-
nii związku z tradycją sposobu obrazowania (reprezentacji) w historii 
sztuki europejskiej, mimo że w warstwie wizualnej ten obraz-tekst nie 
ma nic wspólnego z tradycją obrazu-księgi (biblia pauperum). 
 A jak takie abstrakcyjne pojęcia przedstawiłby artysta od XVI po 
XVIII wiek? W Ikonologii Cesare Ripy znajdziemy opisy używanego 
wtedy języka obrazów – można więc powiedzieć, że jest ona rodzajem 
„słownika” obrazowego, zwłaszcza że ilustracje alegorii często uzu-
pełniały tekst (jak dowodzi analiza źródłosłowu znajdująca się w tek-
ście wstępu). We wstępie Andrzej Borowski wskazuje na zakorzenienie 
owych obrazów w rzeczywistości, ich realistyczny charakter. Zarazem 
– dążą one do zaskoczenia swojego odbiorcy i powiedzenia inaczej 
pewnej treści, co w estetyce barokowej nosi nazwę „konceptyzmu”. 
Schemat jest ten sam – postać, określonego typu, z atrybutem. „Woda” 
– jeden z czterech żywiołów – to Kobieta z rybą na głowie, bardzo dużą; 
w ręku trzyma okręt, pozbawiony żagla, lecz z masztem, rejami i olinowa-
niem. Na jej szacie mają być wyrysowane fale morskie25. Widzimy teraz 
jak działa mechanizm zastąpienia obrazu definicją i jakie ma znacze-
nie dla sztuki (jako historii form reprezentacji). 
 O ile Woda poprzez swoje powiązania z pracami opartymi na ma-
teriałach, których wybór bazuje na znaczeniach, rodziła jeszcze po-
dejrzenia o myślenie symboliczne, to te podejrzenia znikają, gdy po-
jawia się definicja słowa „sztuka” (1967), gdzie obraz-definicja tylko 
podkreśla abstrakcyjny (idealny) charakter, nie wskazując na zwią-
zek z jakimkolwiek pojedynczym artefaktem. W Ikonologii „sztuka” to 
Niewiasta ubrana na zielono, w prawej dłoni dzierży pędzel i dłuto, lewa 
obejmuje wbitą w ziemię tykę, której czepia się młoda, ledwo co rozwinięta 



O b r a z  –  t e k s t16 7

roślina26, co dalej zostaje wyjaśnione tak – pędzel i dłuto to naśladow-
nictwo natury, a roślina to rolnictwo – czyli sztuka uzupełnia braki 
natury. Treść przedstawienia ikonograficznego jest kodowana przez 
artystę (i dekodowana przez widza) w obrazie i jako obraz. Definicja 
pojęcia „sztuka” pozostaje w sferze idei. W pierwszym przypadku 
określenie odbioru jako czytanie (odczytanie) obrazu pozostaje me-
taforą. W drugim jest to czynność dosłowna, będąca warunkiem sine 
qua non odbioru. 
 Porównanie z tradycją ikonograficzną sztuki zachodniej pokazuje 
dowodnie, że Kossuth, zastępując obraz – słowem, pojęcie – tekstem, 
zrywa z całą tradycją obrazową, symboliczną, alegoryczną i metafo-
ryczną (czego nie czynią artyści Fluxusu, którzy wzorem dadaistów 
zmieniają znaczenia, nie naruszając jednak fundamentu struktury 
obrazowej – związku pary obraz – znaczenie). Obraz-tekst wskazuje 
wprost na idee – bez pośrednictwa obrazowego. Idea jest ukazywa-
na (a więc jednak – jest obrazowana) w stanie czystym (tak jak tego 
chciał Reinhardt). Rola artysty jest tu pomijana, nie eksponowana, nie 
uwidaczniana w obrazie – wtedy byłaby ekspresją. Kosuth wyciąga 
więc tu inną konsekwencję niż Duchamp i minimaliści ze słynnym 
cytatem Judda czy Fluxus – gdzie artysta jest ważniejszy od sztuki 
(jest sztuką, mówiąc w reinhardtowskim stylu). Na scenie sztuki po-
zostaje odbiorca – czytający tekst. Słusznie więc rozpoznaje ową rolę 
Lyotard, porównując relację odbiorczą w obrazach-tekstach do sytu-
acji czytającego Torę. Obraz jako obraz-tekst jest tautologią, czyli jest 
„niemy”– sam w sobie nie podsuwa czytającemu żadnej interpretacji. 
Znaczenie powstaje w procesie czytania. 
 Prace-definicje (fotostaty) wydają się pozbawione wszelkich śla-
dów indywidualności, które mogłyby wskazywać znaczenie i wiązać je 
z obrazem. Są bezekspresyjne, obojętne emocjonalnie – wydaje się, że 
ich traktowanie jako jednostkowych dzieł, tak jak traktujemy artefak-
ty, ma tyleż sensu, co wyróżnienie w ten sposób jednego z produktów 
na półce w supermarkecie. Taki był cel wtedy. Jednak dziś są to prace, 
w których natychmiast rozpoznajemy indywidualny styl Kosutha – 
twórcy konceptualizmu. W Art After Philosophy Kosuth mówi, że cała 
sztuka po Duchampie jest konceptualna. Słusznie, z punktu widzenia 
metodologii historyka sztuki dokonującego porównania historycznego 
następstwa form, w owym punkcie zwrotnym umieszcza ready made 
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Duchampa. Jednak jego ready made poniosły podobną klęskę – w zało-
żeniu miały być nieważne materialnie, po to by zwrócić uwagę na ich 
wymiar konceptualny. Mimo że każdy może namalować czarny kwa-
drat, to liczy się Ten czarny kwadrat, tak samo liczy się Ten pisuar, 
chroniony dziś przed zniszczeniem jak Mona Lisa, tak jakby w miej-
sce rozbitej muszli nie można było kupić innej. Tymczasem Pierre 
Pinoncelli, który zamachnął się na owo dzieło, nie robił nic innego 
jak tylko literalnie usiłował wypełnić testament Duchampa. Problem 
w tym, że ów pisuar kosztuje dziś koło 2.000.000$27. Zamiarem 
Duchampa i Kosutha było wyprowadzenie sztuki ze sfery zinstytucjo-
nalizowanej awangardy swojego czasu. Jednak technostruktura insty-
tucji okazała się ostatecznie silniejsza (to temat sam w sobie, którym 
zajmuje się filozoficznie i kuratorsko Kazimierz Piotrowski)28.
 Świdziński włącza tekst w strukturę prac. To reguła ogólna. Jednak 
rozwiązania praktyczne są różne, w zależności od rodzaju prac. Od 
połowy lat 70. Świdziński używa fotografii „znalezionej” (w 1976 
roku wykonuje pracę z wykorzystaniem jedynej istniejącej fotografii 
van Gogha) czy prasowej i amatorskiej, czyli traktuje je jako rodzaj 
ready made. Zawsze obraz jest połączony z napisem, tekstem, które 
jako całość tworzą znaczenie, budują przekaz. Postępuje tu według 
Kosuthowskiego wzorca antropologa pracującego wewnątrz społe-
czeństwa (cywilizacji). Jest to konsekwencja czynnika historycznego 
– Świdziński, jak wspomniałem, dopiero na etapie „antropologicz-
nym” włącza się w dyskusję konceptualną, jak i formalno-artystycz-
nego – Świdziński krytykuje prace konceptualne oparte na tautologii, 
z wczesnego okresu sztuki konceptualnej. Świdziński wskazuje, że 
sztuka jest definiowana poprzez dany kontekst pragmatyczny, a nie na 
mocy samej definicji sztuki (sztuka jest definicją sztuki – ostatnie zda-
nie tekstu Art After Philosophy). Stąd Świdziński nadaje inny sens uży-
ciu tekstu niż czyni to Kosuth w Definicjach, a który jest zbliżony do 
użycia tekstu w instalacjach przytoczonych poniżej. Użycie tekstu nie 
ma w założeniu sprawiać, że forma będzie obiektywna, niema (w ta-
kim rozumieniu jak prace minimalistów). Raczej ma podsuwać inter-
pretację krytyczną, subwersywną, stanowić komentarz. Przykładem 
tego typu prac łączących obraz z tekstem są Stale mówimy o człowieku, 
1979; W porządku,1994 bądź instalacja z użyciem fotografii amator-
skich wykonanych przez Świdzińskiego – Anomia, 1996 (później kilka 
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realizacji), uzupełniona pseudo-cytatami – wypowiedziami stereoty-
pami, banalnymi, zdawkowymi, czysto grzecznościowymi. Grzegorz 
Borkowski skomentował je tak: Odczytywane pojedynczo, brzmią całkiem 
naturalnie, może trochę groteskowo, w większej ilości jednak – niepokojąco. 
Co myślisz? – O czym? – Ogólnie. – Ogólnie w porządku. Amerykanie są 
OK – Tak uważasz? Dlaczego faszyzm jest zły, a nawet gorszy od komuni-
zmu? – Bo przegrał wojnę. Jest super. – Tak uważasz? Nie chciałbym się po-
wtarzać. – Wszyscy się powtarzają. O czym rozmawialiście? – Właściwie 
o niczym. – Ciekawie było? – Tak. Opowiedz coś jeszcze. – A co?29. 
 Świdziński używa obrazów medialnych, które powielane w milio-
nach kopii stają się znakiem – symbolem uniwersalnym, czytelnym 
na całym świecie. Zjawisko rozpleniania się obrazów we współcze-
snej cywilizacji technicznej Porębski nazywa „wizualizmem niezor-
ganizowanym” (w przeciwieństwie do zorganizowanego)30. Do takiego 
sposobu funkcjonowania owych obrazów w kulturze masowej nawią-
zał w swoich serigrafiach Warhol. Własności techniczne fotografii 
(łatwość pozyskiwania i powielania obrazów) oraz ich znaczeniowe 
powiązania z cywilizacją współczesną powodują, że stała się ona two-
rzywem sztuki konceptualnej. Rosalind Krauss nazwa „indeksalnym” 
użycie fotografii jako czystego dokumentu, znaku, świadectwa, co po-
woduje konieczność uzupełnienia tekstem. 
 Liz Kotz, analizując relacje między obrazem a tekstem w sztuce 
konceptualnej, zauważa, że w początkach masowego zastosowania ob-
razu fotograficznego w początkach XX wieku był on oparty na zasa-
dzie obraz + tekst. Dopiero awangardy modernistyczne, włączając fo-
tografię do sztuki, uczyniły obraz fotograficzny zagadnieniem czysto 
wizualnym, przy czym wskazuje na wyjątek w postaci fotomontaży. 
Jednak, mówiąc o relacji obraz – tekst w powiązaniu z historią awan-
gard, należałoby wskazać drogę od kubizmu i kubistycznego kolażu, 
po Duchampowskie ready made – w końcu „jego” reprodukcja Mony 
Lisy była opatrzona podpisem L.H.O.O.Q. (podobnie jak tytuły niektó-
rych innych ready made, o Fontannie nie zapominając). We wczesnym 
konceptualizmie lat 60. obraz i tekst „wzmacniają” się nawzajem – ob-
raz fotograficzny funkcjonuje „jak język” a język „jak obraz” – służy 
za neutralne urządzenie zapisujące, dokumentujące skutki istniejącego  
wcześniej układu. Obraz fotograficzny i tekst były używane „instru-
mentalnie”, były „narzędziami” – jednak wyrwały media i dyscypli-
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ny z ich zwyczajowych funkcji i stworzyły miedzy nimi nowe relacje. 
Zauważa, że w późniejszym konceptualizmie język powiązany z ob-
razem zaczął służyć nadawaniu znaczenia obrazom i zmieniać nasz 
stosunek do obrazu31. Tak właśnie dzieje się w pracach Świdzińskiego 
typu obraz + tekst (caption), gdzie caption ma zmieniać znaczenia 
ustalone w przekazie massmedialnym, powielanym wraz z obrazem. 
Dobrym przykładem działania tej zasady jest praca Świdzińskiego 
W porządku (Gonna be All Right), składająca się z fotografii prasowej 
z I Wojny w Zatoce, przedstawiającej żołnierzy stojących nad całko-
wicie zwęglonymi zwłokami – i komentarza: piękna fotografia, a co 
z tym człowiekiem na ziemi – nie żyje. Utraciliśmy zaufanie do obrazu 
świata, który został nam pokazany32 – stwierdza Świdzinski. Zwróćmy 
uwagę, że choć sama formuła (praktyka realizacyjna) oparta na łą-
czeniu obrazu z tekstem, wywodzi się z konceptualizmu (a poprzez 
niego z historii awangard), to jednak zostaje w jego pracach rozwi-
nięta, służąc budowaniu nowych form (podobnie jak na swój sposób 
rozwija ją Kosuth).
 Tekst pełni funkcje caption w instalacjach z lat 80., np. Zamazywanie, 
1984; Naturalne-Nienaturalne, 1984; Absurdy idą od życia do sztuki i od 
sztuki do życia, instalacja, 1985; Mówiąc o postmodernizmie, 1988 (in-
stalacja, performance). Podobną funkcję pełni w powiązaniu z perfor-
mance, a także w filmach (videoperformance), gdzie Świdziński pisze 
w czasie akcji (taką rolę spełnia także wypowiedziane zdanie). Napis 
może też spełniać funkcję caption wobec projekcji w instalacji (Szafa 
pełna wspomnień, 2007). W wystawie Jest jak jest, 2009 (przegląd prac 
Świdzińskiego od końca lat 70. do dziś), napis obiega fryzem salę ga-
lerii, pełniąc funkcje caption wobec całości wystawy, spajając ją w for-
mę wystawy-instalacji.
 Przywołajmy teraz dla porównania inny rodzaj prac opartych na 
tekście, zrealizowanych przez Kosutha, mianowicie instalacje we-
wnętrzne i zewnętrzne, powiązane z konkretną lokalizacją, często 
przybierające monumentalną, „architektoniczną” skalę. Służą one 
tworzeniu znaczeń w sposób kontekstowy, co znaczy także, że zna-
czenie tych prac jest otwarte, częściowo afirmujące przypadek, jak 
muzyka Cage’a (inaczej niż we wczesnych pracach tautologicznych 
czy lingwistycznych, gdzie o przypadku nie może być mowy). Od po-
czątku pracy nie-malarskiej, od połowy lat 60., realizacje wewnętrzne 
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(galeryjne) są instalacjami, w których tekst odgrywa zasadniczą rolę. 
Pomijając tu przykłady wczesne, oparte na tautologii, czy późniejsze 
oparte na tekście Freuda Psychopatologia życia codziennego, Zero&Not, 
1986, chciałbym przywołać instalacje tworzone w oparciu o szeroki 
kontekst kulturowy i artystyczny, jaki oferuje sytuacja wykorzystania 
wielu dzieł, tak jak na wystawie zbiorowej, czy z użyciem istniejącej 
kolekcji. Dzieła spełniają wtedy rolę ready made, a metoda „nakłada-
nia” na nie tekstu (czasami dosłownie) powoduje powstawanie zna-
czeń. I tak: Wittgenstein. The Play of the Unsayable, w gmachu wie-
deńskiej Secesji, 1989; The Brooklyn Museum Collection: The Play of the 
Unmentionable, 1990; Passagen-Werk (Documenta Flânerie), Documenta 
9, Neue Galerie, Kassel, 1992 – to wystawy-instalacje, w których Kosuth 
jako artysta-kurator strukturyzuje materiał „znaleziony” w muzeum 
(by odwołać się do metodologii artystycznej surrealistów). Obejmują 
one zarówno dosłownie całą dostępną przestrzeń wystawienniczą, jak 
i metaforycznie całą związaną z danym miejscem tradycję artystycz-
ną (kulturową), przetworzoną w swoim stylu przez artystę. Środkiem 
artystycznym spajającym zarówno przestrzeń i wypełniające ją arte-
fakty, jak i treści, są teksty „nałożone” na dane miejsce.
 Podobną metodą realizowane są instalacje zewnętrzne. Ich for-
ma wywodzi się z bilbordowych prac opartych na tekście, realizowa-
nych w przestrzeni publicznej, począwszy od plansz w serii The Second 
Investigation, 1968, i tekstach na bilbordach w serii Text/Context, 1978. 
Od roku 1990 pojawiają się teksty na budynkach. Włączają architekturę 
w strukturę pracy, zarówno artystycznie, czyli uwzględniając ją formal-
nie, jak i znaczeniowo, oraz kontekstualnie, czyli uwzględniając specy-
fikę miejsca. Technicznie, tekst był wykonany w różny sposób, w zależ-
ności od możliwości połączenia go z architekturą (np. wymogów kon-
serwatorskich, tak jak w realizacji Frammenti di Vitruvio, 2001 na Forum 
Trajana w Rzymie). Realizacje powstałe z użyciem światła neonowego 
również należą do pierwszych prac konceptualnych, powstałych w 1965 
roku, np. Five Words in Green Neon, Three Color Sentence, Five Words in 
Five Colors, Neon Electrical Light English Glass Letters Green Eight (seria 
trzech prac – trzech kolorów: green, blue, red), 1966. 
 Te wczesne prace były oparte na tautologii. Późniejsze prace, posłu-
gujące się tekstem jako środkiem artystycznym, mają charakter kon-
tekstowy. Spośród licznych realizacji zewnętrznych tego typu przy-
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toczę trzy przykłady: A View to Memory, Freud Muzeum w Wiedniu, 
2002 – to szczególna praca – z jednej strony Freud i psychoanaliza są 
jednym z podstawowych punktów odniesienia występujących w sztu-
ce Kosutha, z drugiej wykorzystuje on tu kontekst miejsca, by zbudo-
wać odniesienie do holokaustu i niszczenia kultury przez totalitarną 
władzę (na parterze kamienicy przy Bergstrasse mieścił się sklep ży-
dowski, którego fotografia została użyta w tej instalacji). 
 Spośród prac opartych na tekście, wykonanych z użyciem świa-
tła neonowego, przytoczę prace zrealizowane w wyjątkowo monu-
mentalnej skali. W The Language of Equilibrium, Wenecja 2007, tekst 
został umieszczony na ścianach klasztoru ormiańskiego położonego 
na wysepce San Lazzaro, założonego w XVIII wieku i słynącego z bo-
gatej biblioteki oraz pracy translatorskiej tamtejszych mnichów, dla 
których język (badania nad językiem) stał się sposobem przetrwania 
kultury ormiańskiej. Neonowy tekst pokrywający ściany zabudowań 
klasztornych odnosi się do słowa „woda”, rozważań nad jego znacze-
niem, symbolicznymi własnościami i etymologią w językach ormiań-
skim, włoskim i angielskim. At last I Belived I Understood (Madrid), 
2008, w La Casa Encendida (Dom który płonie, lokalna galeria i cen-
trum edukacyjne) składała się z cytatów z tekstów Borgesa, Cortazara 
i Onettiego, pisarzy języka hiszpańskiego, ale spoza Hiszpanii. Kosuth 
zdaje sobie sprawę ze specyfiki sytuacji pracy na fasadzie, w przestrze-
ni publicznej, gdzie tekst jest konfrontowany z dynamizmem życia 
i odbiorem przypadkowych przechodniów. Ci którzy wchodzą do domu 
kultury, muzeum, podjęli tym samym decyzję uczestnictwa w wyspecjali-
zowanym dyskursie. Idąc po prostu ulicą nie zakładamy zaangażowania. 
Odpowiedzialność artysty pracującego w przestrzeni publicznej jest więc 
inna. Jeżeli artysta chce zaangażować tego nie-wyspecjalizowanego widza, 
musi wskazać punkt wyjścia dla możliwych do uchwycenia znaczeń33. 
 Powyższy cytat wskazuje na świadomość szczególnej relacji od-
biorczej, którą tworzą instalacje oparte na tekście. Widz z ulicy nie 
„czyta” pracy według ustalonego w dyskursie sztuki kodu odbior-
czego, ale wnosi on siebie w konstruowanie znaczenia, podobnie jak 
ma to miejsce z odczytywaniem Tory, przywołanym przez Lyotarda.  
Ta sama metafora okazuje się równie stosowna, gdy rozpatrujemy 
przytoczone wyżej przykłady pod względem formalnym (artystycz-
nym). W instalacjach odbiorca znajduje się wewnątrz przestrzeni dzie-
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ła, co oznacza, że przestrzeń sztuki jest zarazem przestrzenią życiową 
i społeczną. Kossuth, pracując „jako antropolog” bada i wydobywa 
w pracy lokalne konteksty kulturowe. Jednak związek przestrzeni 
i obecności, jaki charakteryzuje sytuację odbiorczą w instalacji, po-
woduje, że odbiorca nie jest biernym, czyli kontemplującym dzie-
ło widzem. Partycypuje w dziele, w dwojakim sensie – wnosi siebie 
w proces rozumienia i interpretacji dzieła. A ponadto proces odbioru 
to czytanie, czynność czytania tekstu, rozumiana dosłownie (choć po-
wiązana z metaforą „czytania” form wizualnych).
 Dla Świdzińskiego kluczowa praktyka kontekstualna to perfor-
mance. Wskazany powyżej specyficzny sposób rozumienia kontekstu 
realizuje się poprzez partycypację A więc ten kontekst się wytwarza 
w danej chwili. Kiedy tworzę np. performance – to jest kontekst tej sytu-
acji; momentu miedzy tymi ludźmi w tym miejscu etc. I to wszystko razem 
daje kontekst34. Sztuka jako sztuka kontekstualna pełni (może spełnić) 
praktyczną funkcję – zarówno w sferze publicznej (społecznej), jak 
i w doświadczeniu indywidualnym (życiowym). Kategorię doświadcze-
nia wprowadzam tu za Deweyem. Dla Deweya doświadczenie sztuki 
jest powiązane z całością doświadczenia człowieka; nie jest wiec sa-
modzielne, oderwane. A także jest powiązane z byciem w swoim śro-
dowisku (jest więc miejscowe i czasowe). Dlatego, to uwaga ze wstępu 
do polskiego wydania Sztuki jako doświadczenia, Dewey nie przedsta-
wia jakiejś jednej definicji sztuki, odpowiadającej wielości doświad-
czenia. Zarazem, uznaje jego wyjątkowość (doświadczenie w sztuce 
jest skondensowane). Ale, co ważne dla tych rozważań, doświadczenie 
sztuki jest aktywne, sztuki się używa; a także to, że doświadczenie es-
tetyczne nie jest powiązane z formą (na tej zasadzie o Wielkiej Karcie 
Swobód mówi, że nie jej litera była ważna, a znaczenie35). Sztuka jest 
sposobem tworzenia znaczeń w procesie życiowego doświadczenia, 
gdzie jest „środkiem porozumiewania się”36. Te jego poglądy odcisnęły 
wpływ na twórczości Cage’a37 oraz powołujących się na niego twórców 
Fluxusu, akcji i happeningów. Tych związków nie będę tu szczegóło-
wo opisywał, chcę jedynie wskazać na bliskość koncepcji pragmaty-
zmu z formami akcyjnymi. Dewey tłumaczy na czym polega znaczenie  
powiązania sztuki (estetyki) z doświadczeniem (doświadczeniem 
w zwykłej postaci, surowej, jak mówi – a nie tylko czystej, czyli do-
świadczeniem estetycznym). Doświadczenie w stopniu, w jakim rzeczy-
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wiście jest doświadczeniem, prowadzi wzmożonej żywotności. Nie tylko nie 
oznacza zamknięcia się wewnątrz własnych, osobistych uczuć i wrażeń, 
lecz przeciwnie prowadzi do czynnej i żywej wymiany ze światem. W swej 
szczytowej formie polega na całkowitym wzajemnym przenikaniu się wła-
snego ja ze światem przedmiotów i zdarzeń […] ponieważ doświadczenie jest 
spełnieniem organizmu w jego walkach i osiągnięciach w świecie rzeczy, 
stanowi już sztukę w zalążku38. Świdziński mówi: I to zacieranie granic 
oraz wynikająca stąd otwartość na świat innych, to porozumienie i solidar-
ność (w miejsce z góry przyjętych zasad), jest tym, co sprawia, że to perfor-
mance najlepiej wyraża rozumienie sztuki jako kontekstu39.

Pragmatyzm kontekstualizmu nie ogranicza się w żadnym razie do 
sfery sztuki. Ma związek z praktyką życiową; podsuwa wzorzec spo-
sobu postępowania, sądzenia i rozwiązywania konkretnych sytuacji. 
Dla zilustrowania tego wzorca Świdziński przywołuje figurę turysty:

Nie chcę nikogo przekonywać, zmieniać lub polemizować z jego punk-
tem widzenia. To, co oznajmiają mu ci, których spotyka, nie posiada cha-
rakteru twierdzenia. Nie wiemy, czy jest to prawda czy fałsz. W podobny 
sposób inni postrzegają nas. 

Istnieje tylko fakt mojego spotkania i działania – i tego, że inni zostali 
w nie zaangażowani – działania sił, które wpływają, pobudzają i inspirują 
nas wzajemnie powodując nieprzewidziane rezultaty, niosące z kolei jesz-
cze więcej nieprzewidywalnych konsekwencji. 

Sztuka nie jest podobna życiu – jest jego częścią. Nie jest ona ani natu-
ralna, ani sztuczna. Jest taka, jaka jest. Jaką zdarza się jej być40.
 W trakcie ostatnio realizowanych performance Świdzińskiego, jak 
seria Puste gesty czy ostatnia wystawa i towarzyszący jej performance 
Jest jak jest w Gorzowie Wielkopolskim (2009), wypowiada on banalne 
prawdy i wykonuje banalne akcje, wskazując na antyfundamentalizm 
sztuki po awangardach modernistycznych, a tym samym wskazuje na 
podobną cechę naszego postępowania praktycznego, życiowego (weź-
my też pod uwagę to, że Świdziński ma obecnie 87 lat i ów wiek, pew-
ne jego „właściwości”, wyraża w performance, np. Starość nie radość, 
2004 – i późniejsze realizacje – Szafa pełna wspomnień, 2007 czy seria 
pod tytułem Uciekające wspomnienia).
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image-text. The structures of images based on conceptual and post- 

-conceptual art-pieces by joseph kosuth and jan świdziński. 

kosuth uses printed texts in his textual art-pieces. he believes that his 

art-pieces become objective and stable by the way of his using of ready 

made forms. The square form of ‘definition’ plays the same role. according 

to dictionaries, fonts copy letter forms. in his out-door installations, 

kosuth uses script fonts, that are both similar to industrial and hand-writ-

ten characters. his neon signs and signs lighted from underneath look like 
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ness. Warsaw 2009, p. 138. 
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technical forms. The changes in text-images mirror different theoretical 

approach between Art after Philosophy and Artists as Anthropologists, i.e. 

between scientific objectivism and dynamic social life. 

Texts by świdziński are almost without exception hand-written texts. 

The artist himself writes the texts. They can be considered in the context 

of ‘performances’. sometimes, writing becomes a performance (video-

performance), which includes the images of direct presence of the art-

ist (on the same basis documents and artifacts are proofs of actions). 

hand-written texts do not attack on-lookers, they do not look official, 

they are not order-like, they do not persuade, and they do not form dis-

tance, hierarchies that contribute to ‘discriminate between those who 

know and those who should be taught’*. This is the reason kosuth uses 

fonts that resemble hand-written letters. kosuth and świdziński meet 

with each other on external and internal platform based on a pattern de-

signed according to the metaphor of tourist . Together with other formal 

features, image-texts reveal the presence factor: existing in the reality 

as existing in art. 


